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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 

I. Ogólny opis programu operacyjnego oraz g!ównych warunków realizacji 

1.1 Informacje podstawowe 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 zosta� 

zaakceptowany Decyzj� Wykonawcz� Komisji z dnia 3 listopada 2021 r. C(2021)7454, zmieniaj�c� 

decyzj !wykonawcz�!C(2014)!10195 zatwierdzaj�c� niektóre elementy programu operacyjnego 

�Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020� do wsparcia 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Spo!ecznego w ramach 

celu �Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia� dla regionu opolskiego w Polsce. 

CCI 2014PL16M2OP008. 

W RPO WO 2014-2020!wyodr bnionych!zosta"o!13 osi priorytetowych, 9 (w!tym!o#!dotycz�ca!

pomocy technicznej) wspó"finansowanych!z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 4 

(w!tym!o#!dotycz�ca!pomocy!technicznej) z Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego.!Zgodnie!z!

nomenklatur�!przyj t�!w!pakiecie!rozporz�dze$!dotycz�cych!perspektywy!2014-2020, RPO WO 

2014-2020!realizuje!okre#lone!cele!tematyczne!oraz!priorytety!inwestycyjne.!Transpozycja!

priorytetów!inwestycyjnych!na!dzia"ania!i!poddzia"ania!RPO!WO!2014-2020!zosta"a!przedstawiona!

w!Za"�czniku!nr!1!do!SZOOP (EFRR).  

Alokacja Programu wynosi 944 967 792 EUR, w tym 679 152 913 EUR z EFRR.!W!realizacj !

Programu!zaanga%owane!s� #rodki!krajowe!publiczne!i!prywatne.!Zak"ada!si ,!%e!ostateczne!

zaanga%owanie!#rodków!krajowych,!g"ównie!prywatnych!w!momencie!zamkni cia!Programu 

b dzie!mog"o!by&!wy%sze!w!zale%no#ci!od!zakresu!i!stopnia!udzielania!pomocy!publicznej!w!ramach!

Programu.!Podstaw !obliczania!wk"adu!UE!w ramach RPO WO 2014-2020!stanowi�!ca"kowite!

wydatki kwalifikowalne. W Programie!wyodr bniona!zosta"a!rezerwa!wykonania!w!wysoko#ci!6'!

jego!ca"kowitej!alokacji!EFRR. 

Szczegó"owy!Opis!Osi!Priorytetowych!RPO!WO!2014-2010!zosta"!opracowany!zgodnie!z!

wytycznymi ministra w"a#ciwego!ds.!rozwoju!regionalnego!w zakresie!szczegó"owego!opisu!osi!

priorytetowych!programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020.!Wp"yw!na!jego!tre#&!maj�!

uwarunkowania!okre#lone!w!RPO!WO!2014-2020,!zapisy!wytycznych!ministra!w"a#ciwego!ds.!

rozwoju regionalnego oraz wyniki konsultacji. 

1.2 Horyzontalne zasady realizacji Programu 

W#ród!priorytetów EU2020!szczególne!miejsce!zajmuje!zrównowa%ony!wzrost,!tj.!transformacja!

w kierunku!gospodarki!niskoemisyjnej,!efektywnie!korzystaj�cej!z!zasobów!i!konkurencyjnej.!

Wdra%anie!tych!za"o%e$!wymaga!zintegrowania!polityki!#rodowiskowej,!gospodarczej!i spo"ecznej!

na!poziomie!pa$stw!cz"onkowskich!i!regionów,!postrzegania!#rodowiska!jako!ograniczonego!

potencja"u!gospodarczego!i odpowiedzialnego czerpania z zasobów.!Wdra%anie!Programu!b dzie!

zgodne z zasad�!zrównowa%onego!rozwoju!� projekt!Programu!zosta"!poddany!strategicznej!ocenie!



   SZOOP (EFRR) 

Za!�cznik do Uchwa!y nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z pó"n. zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

 

7 

 

oddzia�ywania na �rodowisko, a w procesie programowania zapewniony zosta� udzia� partnerów ze 

�rodowisk przyrodniczych, uczestnicz�cych w pracach Zespo�u ds. RPO WO 2014-2020, jak i Grupy 

roboczej wspieraj!cej prace nad RPO WO 2014-2020. Na etapie wdra!ania oraz monitorowania 

zaplanowano uczestnictwo przedstawicieli ww. �rodowisk w KM RPO WO. Procesowi wyboru 

projektów towarzysz� kryteria formalne badaj�ce m.in. wp�yw projektu na polityki horyzontalne 

UE, a tak!e merytoryczne, którymi planowane jest premiowanie projektów pro�rodowiskowych 

oraz przewiduj�cych kszta�towanie przestrzeni publicznych w sposób przyjazny mieszka"com, 

z poszanowaniem kontekstu przyrodniczego, kulturowego, spo�ecznego i sprzyjaj�cych 

zachowaniom niskoemisyjnym.  

Podczas przygotowania oraz realizacji RPO WO 2014-2020 podejmowane s� kroki maj�ce na celu 

zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze wzgl#du na p�e$, ras# lub pochodzenie etniczne, religi# lub 

�wiatopogl�d, niepe�nosprawno�$, wiek lub orientacj# seksualn�. Realizacja wskazanej zasady na 

etapie przygotowania Programu zosta�a zapewniona m.in. poprzez w��czenie w prace nad 

dokumentem oraz udzia� w konsultacjach spo�ecznych przedstawicieli podmiotów zajmuj�cych si# 

problematyk� niedyskryminacji, niepe�nosprawno�ci i równo�ci p�ci. Podczas wdra!ania RPO WO 

2014-2020 zasada niedyskryminacji obowi�zuje w szczególno�ci podczas oceny i wyboru wniosków 

o dofinansowanie, g�ównie poprzez zdefiniowane w uzasadnionych przypadkach kryteria wyboru 

projektów uwzgl#dniaj�ce potrzeby konkretnych grup spo�ecznych oraz zapewniaj�ce dost#p do 

wsparcia osobom z grup zmarginalizowanych. Dodatkowo, ze wzgl#du na szczególnie trudn� 

sytuacj# osób z niepe�nosprawno�ciami, na etapie planowania i wdra!ania Programu maj� 

zastosowanie postanowienia Konwencji o prawach osób niepe�nosprawnych, Europejskiej strategii 

w sprawie niepe�nosprawno�ci 2010-2020 oraz do�wiadczenia organizacji dzia�aj�cych na rzecz 

osób z niepe�nosprawno�ciami.  

Fundamentalnym wyzwaniem dla Unii Europejskiej jest d�!enie we wszystkich podejmowanych 

dzia�aniach do równo�ci szans kobiet i m#!czyzn, przyczyniaj�c si# tym samym do budowy 

spo�ecze"stwa rzeczywi�cie opartego na równo�ci szans p�ci. RPO WO 2014-2020 b#dzie 

realizowa$ zasad# równo�ci szans p�ci propaguj�c równouprawnienie kobiet i m#!czyzn w 

podejmowanych przedsi#wzi#ciach, zwalczaj�c jednocze�nie wszelkie przejawy dyskryminacji na 

tym polu. Zasada równo�ci szans p�ci b#dzie wdra!ana na ka!dym etapie realizacji Programu. 

Rzeczywista realizacja zaplanowanych dzia�a" równo�ciowych b#dzie sprawdzana na poziomie 

monitoringu i ewaluacji. 

W ramach wszystkich CT wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastruktur# instytucji 

opieku"czo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsi#wzi#$ w 

obszarze w��czenia spo�ecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem �rodków EFS i EFRR na 

lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych � zgodnie z Policy Paper dla ochrony 

zdrowia na lata 2014-2020) �wiadcz�cych opiek# dla osób z niepe�nosprawno�ciami, osób z 

problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej chyba, !e rozpocz#ty w 

nich zosta� proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki �wiadczonej w 
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spo�eczno�ci lokalnej lub proces ten zostanie rozpocz#ty w okresie realizacji projektu. Zasada ta 

obowi�zuje dla naborów og�oszonych po wej�ciu w !ycie zmienionego programu. 

1.3 Tryby wyboru projektów 

Wybór projektu uzale!niony jest od spe�nienia kryteriów zatwierdzonych przez KM RPO WO 2014-

2020 (zgodnie z art. 125 pkt. 3 lit. a Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013) oraz od podj#cia przez Instytucj# Zarz�dzaj�c� decyzji o jego dofinansowaniu. Kryteria 

formalne oraz merytoryczne s� jednakowe dla wszystkich wnioskodawców projektów dotycz�cych 

danej kategorii operacji RPO WO 2014-2020. Wykaz wszystkich kryteriów formalnych i 

merytorycznych stanowi za��cznik nr 3 do Szczegó�owego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-

2020. 

W ramach RPO WO 2014-2020 wybór projektów odbywa si# przy zastosowaniu trybów, tj.:  

- konkursowego, 

- pozakonkursowego1 

- o którym mowa w art. 39, art. 47, art. 54, art. 60a oraz art. 61 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

� Prawo zamówie! publicznych2. 

Informacja o stosowanych trybach wyboru projektów zosta"a okre#lona dla ka�dej Osi 

priorytetowej w RPO WO 2014-2020 w punkcie dot. kierunkowych zasad wyboru operacji. 

Ponadto w sytuacji wyst�pienia si"y wy�szej w postaci pandemii koronawirusa wywo"uj�cego 

chorob& COVID � 19 ustaw� z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwi�zaniach wspieraj�cych 

realizacj� programów operacyjnych w zwi�zku z wyst�pieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 694) tymczasowo wprowadzono tryb nadzwyczajny wyboru projektów do dofinansowania. W 

ramach trybu nadzwyczajnego mo�e mie� miejsce wybór do dofinansowania projektów maj�cych 

na celu ograniczenie wyst�pienia negatywnych skutków COVID-19. Szczegó�owe informacje 

odno"nie przebiegu procedury wyboru ka�dorazowo zawiera procedura wyboru projektów w 

trybie nadzwyczajnym. 

Za przeprowadzenie naboru oraz ocen# projektów odpowiedzialna jest Instytucja Organizuj�ca 

Konkurs. Organizacja konkursów przez IZ RPO WO 2014-2020 oraz IP RPO WO 2014-2020 dla 

poszczególnych dzia!a$/poddzia!a$ odbywa si# zgodnie z podzia!em wskazanym w RPO WO 2014-

2020. 

                                                      

1 Zasady dotycz�ce procesu naboru, oceny i wyboru wniosków z pomocy technicznej okre"la Instrukcja dotycz�ca 

realizacji projektów pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020. 
2 We wskazanym trybie mog� by� wybierane wy!�cznie projekty realizowane w ramach instrumentów finansowych, 

o których mowa w art. 28 ust. 1 Ustawy wdro�eniowej   
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1.3.1 Konkursowa procedura wyboru projektów  

Procedura wyboru projektów w trybie konkursowym wdra!ana jest przez IZ RPO WO 2014-2020 

oraz IP RPO WO 2014-2020. 

Nabór wniosków do dofinansowanie projektów w ramach procedury konkursowej poprzedza 

og"oszenie o konkursie, które zamieszczane jest na Portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie 

internetowej IOK/IZ na co najmniej 30 dni przed planowanym rozpocz#ciem naboru wniosków 

o dofinansowanie projektu. IOK przeprowadza konkurs na podstawie zatwierdzonego przez IZ RPO 

WO 2014-2020 regulaminu, który zamieszczany jest na stronie internetowej IOK/IZ oraz na portalu 

Funduszy Europejskich. 

Ø Sk�adanie wniosków o dofinansowanie projektu w ramach poszczególnych dzia�a�/poddzia�a� 

RPO WO 2014-2020 odbywa si! w Punkcie Przyjmowania Wniosków w�a"ciwej IOK w terminie 

"ci"le okre"lonym w og�oszeniu o konkursie. 

Etapy oceny 

Ø Etap I � ocena formalna (obligatoryjna) � trwa do 90 dni kalendarzowych, dokonywana 

w oparciu o kryteria formalne w systemie TAK/NIE przez cz�onków Komisji Oceny Projektów.  

W przypadku stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie braków w zakresie warunków 

formalnych lub oczywistych omy�ek oraz/lub kryteriów formalnych dla których w definicji zosta�o 

to okre�lone, wnioskodawca ma mo#liwo�$ dokonania stosownych poprawek i uzupe�nie% w 

terminie wskazanym przez IOK, zgodnie z zasadami okre�lonymi w Regulaminie konkursu.  

Po zako%czeniu oceny formalnej KOP przygotowuje list� projektów, które zosta�y skierowane do 

etapu II, tj. oceny merytorycznej.  

Ø Etap II � ocena merytoryczna (obligatoryjna) � trwa do 55 dni kalendarzowych od dnia 

nast pnego!po!zako"czeniu!oceny!formalnej,!przeprowadzana!przez!cz#onków!KOP!w!oparciu!

o listy!sprawdzaj$ce!do!oceny!projektu pod!k$tem!kryteriów!merytorycznych!dla!danego!

dzia#ania/poddzia#ania. W przypadku stwierdzenia na etapie oceny merytorycznej we wniosku 

o dofinansowanie!braków!w!zakresie!warunków!formalnych!lub!oczywistych!omy#ek!oraz/lub!

kryteriów!merytorycznych!dla!których!w!definicji!zosta#o!to!okre%lone,!wnioskodawca!ma!

mo&liwo%'!dokonania!stosownych!poprawek!i!uzupe#nie"!w!terminie!wskazanym!przez!IOK,!

zgodnie!z!zasadami!okre%lonymi!w!Regulaminie!konkursu.! 

Po!zako"czeniu!oceny!merytorycznej!KOP!przygotowuje!list !wszystkich!ocenionych!projektów.! 

W!przypadku!projektów!realizowanych!w!formule ZIT dodatkowo w ramach etapu II jest 

prowadzona!ocena!kwalifikowalno%ci!projektów,!która!jest!dokonywana!przez!IZ RPO WO 2014-

2020. 

Rozstrzygni�cie konkursu � na podstawie opracowanej przez KOP listy ocenionych projektów!

w oparciu o wyniki przeprowadzonej!oceny!merytorycznej!wszystkich!projektów, przeprowadzonej 

oceny!%rodowiskowej!tj.!weryfikacji!dokumentacji!oceny!oddzia#ywania!na!%rodowisko oraz 
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dost�pnej alokacji, ZWO w formie uchwa�y podejmuje decyzj� o rozstrzygni�ciu konkursu oraz 

w konsekwencji o wyborze projektów do dofinansowania w ramach poszczególnych dzia�a$/ 

poddzia�a$ RPO WO 2014-2020. 

Konkursowa procedura wyboru projektów szczegó�owo opisana jest w Regulaminie konkursu. 

1.3.2 Pozakonkursowa procedura wyboru projektów3 

Zastosowanie trybu pozakonkursowego 

Zastosowanie trybu pozakonkursowego musi by� zgodne z zapisami UP zatwierdzonej przez 

Komisj! Europejsk� w dniu 23 maja 2014 r. oraz mo#e mie� miejsce tylko przy spe$nieniu dwóch 

warunków, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie spójno�ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, tj.: 

1. wnioskodawc� danego projektu, ze wzgl!du na jego charakter lub cel projektu, mo#e by� 

wy$�cznie podmiot jednoznacznie okre�lony przed z$o#eniem wniosku o dofinansowanie 

projektu, 

2. dany projekt ma strategiczne znaczenie dla spo$eczno-gospodarczego rozwoju kraju lub 

regionu, lub obszaru obj!tego realizacj� ZIT lub dotyczy realizacji zada& publicznych. 

Zidentyfikowane projekty zamieszcza si! w SZOOP (EFRR) w celach informacyjnych. W przypadku 

pojawienia si! nowych zidentyfikowanych projektów, dokument ten podlega aktualizacji w tym 

zakresie. 

Tryb pozakonkursowy jest jedynym trybem wyboru projektów w ramach pomocy technicznej. 

Zasady dotycz�ce procesu naboru, oceny i wyboru wniosków okre�la Instrukcja dotycz�ca realizacji 

projektów pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

na lata 2014-2020.  

Zgodnie z zapisami Rozdzia$u 3 (Tryb i warunki wyboru projektów pomocy technicznej) 

Wytycznych w zakresie wykorzystania �rodków pomocy technicznej na lata 2014-2020, terminy 

sk$adania wniosków o dofinansowanie w ramach pomocy technicznej dostosowane s� do 

harmonogramu prac nad bud#etem województwa opolskiego, poniewa# beneficjenci pomocy 

technicznej zobowi�zani s� do uj!cia �rodków na finansowanie PDz w projekcie bud#etu 

województwa.  

Jednocze�nie powy#szy tryb ma zastosowanie tak#e w odniesieniu do wyboru Menad#era 

Funduszu Funduszy. 

 

 

                                                      

3 Tryb pozakonkursowy jest jedynym trybem wyboru projektów w ramach pomocy technicznej. Zasady dotycz�ce 

procesu naboru, oceny i wyboru wniosków okre�la Instrukcja dotycz�ca realizacji projektów pomocy technicznej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 
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Ocena projektu pozakonkursowego 

Z�o�enie wniosku o dofinansowanie projektu nast!puje na wezwanie IZ RPO WO 2014-2020/IP-

OCRG, które zawiera informacj! dotycz�c� kryteriów wyboru projektów oraz formularza wniosku 

o dofinansowanie projektu. Dodatkowo wezwanie okre�la termin z�o�enia wniosku 

o dofinansowanie projektu oraz terminy oceny projektu. W przypadku niez�o�enia wniosku 

o dofinansowanie projektu w wyznaczonym terminie, IZ RPO WO 2014-2020/IP-OCRG ponownie 

wzywa potencjalnego wnioskodawc� do z�o�enia wniosku o dofinansowanie projektu, wyznaczaj�c 

ostateczny termin. W przypadku bezskutecznego up�ywu ostatecznego terminu projekt zostaje 

wykre�lony z wykazu projektów zidentyfikowanych stanowi�cego Za��cznik nr 5 do SZOOP (EFRR). 

Weryfikacja wniosków pozakonkursowych pod k�tem wymogów formalnych stanowi element 

oceny formalnej i merytorycznej projektów, ocena formalna projektów pozakonkursowych trwa 

do 90 dni kalendarzowych, natomiast merytoryczna do 55 dni kalendarzowych. Po zako$czeniu 

oceny wnioskodawca otrzymuje informacj� o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem. Z 

wnioskodawcami projektów, które pozytywnie przesz�y weryfikacj� IZ RPO WO 2014-2020/IP-

OCRG podpisuje umow� o dofinansowanie, b�d� w przypadku projektów w�asnych IZ RPO WO 

2014-2020 podejmuje decyzj� o dofinansowaniu.  

Projekty dot. wyboru podmiotu pe�ni�cego funkcj� menad�era funduszu funduszy w ramach 

w�a�ciwych dzia�a$/poddzia�a$ EFRR, oceniane s� w jednym etapie tj. ocenie formalno-

merytorycznej bez powo�ywania KOP wraz z weryfikacj� wymogów formalnych, który trwa do 30 

dni kalendarzowych. 

Szczegó�owy opis dotycz�cy wzywania, sk�adania oraz oceny projektów pozakonkursowych zosta� 

zamieszczony w Pozakonkursowej procedurze wyboru projektów, która stanowi za��cznik do pisma 

wzywaj�cego. 

W przypadku projektów pomocy technicznej funkcj� wniosku o dofinansowanie projektu pe�ni 

Plan Dzia�a$ Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020. Wzór Planu Dzia�a$ zawarty jest w Instrukcji 

dotycz�cej realizacji projektów pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 

Dla projektów pomocy technicznej pozytywna ocena oznacza spe�nienie wszystkich kryteriów, 

wskazanych dla Osi Priorytetowej XIII RPO WO 2014-2020, dzi�ki czemu dany projekt PT ma 

mo�liwo�& uzyskania dofinansowania. 
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II. Opis poszczególnych osi priorytetowych programu operacyjnego oraz poszczególnych 

dzia�a�/poddzia�a� 
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O� PRIORYTETOWA I 

Innowacje w gospodarce 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

O� Priorytetowa I Innowacje w gospodarce  

2. Cele szczegó�owe osi priorytetowej  

Cel szczegó�owy 1: Zwi�kszona aktywno�� badawczo-rozwojowa przedsi�biorstw;  

Cel szczegó�owy 2: Zwi�kszone urynkowienie dzia!alno�ci badawczo-rozwojowej. 

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

56 599 797,00 euro 

5. Instytucja 

zarz�dzaj�ca 

Zarz�d Województwa Opolskiego obs�ugiwany przez Urz�d 

Marsza�kowski Województwa Opolskiego, Departament Funduszy 

Europejskich 

Dzia�anie 1.1 Innowacje w przedsi�biorstwach 

OPIS DZIA%ANIA  

6. Nazwa dzia�ania Dzia�anie 1.1 Innowacje w przedsi�biorstwach  

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 1: Zwi�kszona aktywno�� badawczo-rozwojowa 

przedsi�biorstw 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Liczba przedsi�biorstw korzystaj�cych ze wspartej infrastruktury 

badawczej. 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych wsparcie: 

2) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych dotacje 

3) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych wsparcie finansowe inne 

ni� dotacje 

4) Inwestycje prywatne uzupe"niaj�ce wsparcie publiczne dla 

przedsi�biorstw (dotacje) 

5) Inwestycje prywatne uzupe"niaj�ce wsparcie publiczne dla 

przedsi�biorstw (inne ni� dotacje) 

6) Liczba przedsi�biorstw wspó"pracuj�cych z o$rodkami badawczymi 

7) Liczba przedsi�biorstw obj�tych wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla rynku 

8) Liczba przedsi�biorstw obj�tych wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy 
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10. Typy projektów 1) budowa, rozbudowa, zakup wyposa�enia dla zaplecza badawczo-

rozwojowego w celu rozwoju dzia�alno�ci innowacyjnej 

przedsi!biorstw;  

2) finansowanie procesu powstawiania innowacji (od pomys�u do 

rynku) lub jego wybranych elementów tj.4: 

§ bada" naukowych i przemys�owych, 

§ prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), 

§ linii pilota#owych, 

§ dzia�a" w zakresie wczesnej walidacji produktów, 

§ zaawansowanych zdolno�ci produkcyjnych, 

§ pierwszej produkcji; 

3) wdro#enie wyników prac B+R powsta�ych w zwi$zku z realizacj$ 

projektu (dotyczy MSP); 

4) wsparcie budowy, rozbudowy, zakupu wyposa#enia dla zaplecza 

badawczo-rozwojowego w celu rozwoju dzia�alno�ci innowacyjnej 

przedsi!biorstw, poprzez instrumenty finansowe; 

5) identyfikacja specjalizacji regionalnych województwa opolskiego, 

w tym nowych inteligentnych specjalizacji, jako element procesu 

eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych; 

11. Typ beneficjenta  - przedsi�biorstwa, w szczególno!ci MSP, 

- jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia i 

stowarzyszenia, 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo!# prawn�, 

- Menad$er Funduszu Funduszy.  

Wnioskodawca prowadzi dzia�alno!# gospodarcz� na terenie 

województwa opolskiego5. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre!lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za!wiadcze& (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó'n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

                                                      

4 Nie mog� istnie� samodzielnie projekty sk�adaj�ce si� tylko z pierwszej produkcji.  
5 Oznacza to, !e na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada g�ówn� siedzib� lub oddzia� lub miejsce 

prowadzenia dzia�alno"ci. Weryfikacja nast�pi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawc� odpisu ze 

stosownego rejestru (ewidencji) � z zastrze!eniem, !e przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) zosta� dokonany 

najpó#niej na dzie$ podpisania umowy o dofinansowanie. 
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13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

 Region S�abiej Rozwini�ty 

41 973 613,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w�a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa.  

Komplementarno%$ z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:  

O� priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsi�biorstwach � 

w zakresie wsparcia dla przedsi!biorstw, które realizuj� projekty 

innowacyjne, w tym dotycz"ce wdro#e$ wyników prac B+R. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

OSI Depopulacja 
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17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru dla projektów finansowanych w formie 

dotacji, których beneficjentem s! przedsi�biorstwa 

Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektu, którego beneficjentem 

pozostanie Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. 

Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektów dotycz!cych wniesienia 

wk�adu do Funduszu Funduszy. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP (Opolskie Centrum 

Rozwoju Gospodarki).  

Identyfikacja projektu pozakonkursowego dotycz!cego wyboru 

Menad$era Funduszu Funduszy zgodnie z art. 38 pkt 4 Rozporz!dzenia 

UE 1303/2013. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru 

po%redników finansowych b�dzie Menad$er Funduszu Funduszy. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je!li dotyczy) 

Warunki dla projektów realizowanych przez przedsi�biorstwa oraz 

odbiorców ostatecznych instrumentów finansowych: 

1) Realizowane b�d� jedynie projekty umo�liwiaj�ce rozwój 

bran� zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje 

regionalne  

w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do 

roku 2020. 

2) Warunkiem przyznania pomocy w zakresie realizacji projektów 

innowacyjnych i prowadzenia prac B+R b�dzie posiadanie 

przez przedsi�biorstwa planów dotycz�cych prac B+R. 

3) Premiowane b�d� projekty ograniczaj�ce presj� na 

!rodowisko, w tym m.in. ograniczenie emisji i substancji do 

!rodowiska.  

4) Du�e przedsi�biorstwa mog� by� wspierane tylko w 

przypadku, gdy zapewnione jest rozpowszechnianie wyników 

bada# i rozwoju  

w gospodarce regionalnej.  

5) W przypadku du�ych przedsi�biorstw premiowane b�d� 

projekty realizowane we wspó�pracy z MSP lub organizacjami 

pozarz�dowymi i instytucjami badawczymi.  

6) Nie mog� istnie� samodzielne projekty sk�adaj�ce si� tylko z 

pierwszej produkcji.  

7) Projekty dotycz�ce wy��cznie budowy, rozbudowy b�d� 

wspieranie w formie instrumentów finansowych.  
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8) Wsparciem dotacyjnym obj�te b�d� projekty uwzgl�dniaj�ce 

finansowanie procesu innowacji (jako element lub 

indywidualny projekt). 

9) Wy��cznie w przypadku MSP (nie dotyczy du�ych 

przedsi$biorstw) obok prac badawczo-rozwojowych 

elementem projektu realizowanego ze "rodków CT1 mo�e by# 

wdro�enie wyników tych prac, przy czym komponent 

wdro�eniowy musi stanowi# mniejszo"# ca�kowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

10) W przypadku zastosowania w projekcie cross-financingu � 

cz$"# projektu z cross-financingiem mo�e by# obj$ta pomoc� 

de minimis lub pomoc� na us�ugi doradcze MSP. Nie dopuszcza 

si$ mo�liwo"ci ��czenia obu rodzajów pomocy w cz$"ci 

projektu obj$tej cross-financingiem.  

Projekt dot. wniesienia wk�adu do Funduszu Funduszy musi by# 

zgodny ze Strategi� inwestycyjn� dla Instrumentów Finansowych 

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania okre!lone s� 

w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb#dnych dla 

przeprowadzenia procedury konkursowej/pozakonkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu/Procedurze pozakonkursowej oraz umowie 

o dofinansowanie. Ponadto w przypadku procedury pozakonkursowej 

zastosowanie maj� limity okre!lone Strategii inwestycyjnej dla 

Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

W ramach dzia�ania 1.1 przewidziano  wykorzystanie mechanizmu 

cross-financingu, jednak jego zastosowanie b�dzie wynika�o z 

indywidualnej analizy ka!dego przypadku i musi by� uzasadnione z 

punktu widzenia skuteczno�ci lub efektywno�ci osi$gania za�o!onych 

celów.  

Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa#ych 

Nie dotyczy. 
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jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

21. Warunki 

uwzgl�dniania 

dochodu w projekcie  

(je"li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu. 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu/Procedura pozakonkursowa 

i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa o 

dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

W przypadku wyst$pienia pomocy publicznej w projekcie 

zastosowanie b�d" mia�y programy pomocowe:  

- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze�nia 2015 

r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 

2018 r. poz. 1620); 

- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, 

badania przemys�owe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz 

studia wykonalno�ci w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075). 

W przypadku wyst�pienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

b�d! mia�y programy pomocowe:  

- rozporz!dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 488); 

- rozporz!dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 

udzielania pomocy mikroprzedsi�biorcom, ma�ym i "rednim 

przedsi�biorcom na us�ugi doradcze oraz udzia� w targach 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-

2020 (Dz. U. poz. 1417) � w cz�"ci dotycz!cej pomocy na us�ugi 

doradcze. 

Pomoc publiczna mo$e wyst!pi% na etapie udzielania wsparcia przez 

po"redników finansowych. Zastosowanie wówczas b�d! mia�y 

odpowiednie rozporz!dzenia ministra w�a"ciwego ds. rozwoju 

regionalnego. 



   SZOOP (EFRR) 

Za��cznik do Uchwa�y nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z pó!n. zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

 

20 

 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

Projekty nieobj�te pomoc� publiczn�: 85% 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�:  

- Mikro i ma�e przedsi�biorstwa: 55%; 

- !rednie przedsi�biorstwa: 45%; 

- Du"e przedsi�biorstwa: 35%. 

Projekty obj�te pomoc# w zakresie bada$ i rozwoju zgodnie  

z rozporz#dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, 

badania przemys�owe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia 

wykonalno%ci w ramach regionalnych programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075). 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz�%ci projektu obj�tego pomoc# de minimis: 70& 

- dla cz�%ci projektu obj�tego pomoc# na us�ugi doradcze MSP: 
50% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie 

z bud"etu pa�stwa 

lub innych $róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

Projekty nieobj�te pomoc� publiczn�: 85% 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�:  

- Mikro i ma�e przedsi�biorstwa: 55%; 

- !rednie przedsi�biorstwa: 45%; 

- Du"e przedsi�biorstwa: 35%. 

Projekty obj�te pomoc# w zakresie bada$ i rozwoju zgodnie  

z rozporz#dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, 

badania przemys�owe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia 

wykonalno%ci w ramach regionalnych programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075). 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz�%ci projektu obj�tego pomoc# de minimis: 70& 

- dla cz�%ci projektu obj�tego pomoc# na us�ugi doradcze MSP: 
50% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Projekty nieobj�te pomoc� publiczn�: 15% 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�:  

- Mikro i ma�e przedsi�biorstwa: 45%; 

- !rednie przedsi�biorstwa: 55%; 

- Du"e przedsi�biorstwa: 65%. 
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Projekty obj�te pomoc� w zakresie bada� i rozwoju � odpowiednio 

zale!nie od wysoko"ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt. 24).   

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie � 

odpowiednio zale!nie od wysoko"ci maksymalnego % poziomu 

dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

(pkt. 24).  

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

- 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�! 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

1 327 075,00 euro 

30. Mechanizm 

wdra#ania 

instrumentów 

finansowych 

Strategia inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego okre�la kierunki 

i zasady wykorzystania instrumentów finansowych okre�lonych 

w ramach RPO WO 2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi 

podstaw! do okre�lenia relacji pomi!dzy podmiotami 

funkcjonuj�cymi w systemie wdra#ania instrumentów finansowych 

w województwie opolskim. 

W przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma tryb 

pozakonkursowy. Zidentyfikowany w tym trybie Menad#er Funduszu 

Funduszy dokona wyboru po�redników finansowych w oparciu o 

ustaw! z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie$ publicznych (t.j. 

Dz. U. 2019 r. poz. 1843)  

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Zgodnie z zapisami Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów 

Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego. 



   SZOOP (EFRR) 

Za��cznik do Uchwa�y nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z pó!n. zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

 

22 

 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Przedsi�biorstwa z sektora MSP 
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Dzia�anie 1.2 Infrastruktura B+R 

OPIS DZIA�ANIA 

6. Nazwa dzia"ania Dzia�anie 1.2 Infrastruktura B+R  

7. Cel/e szczegó"owy/e 
dzia"ania 

Cel szczegó"owy 2: Zwi�kszone urynkowienie dzia�alno�ci badawczo-

rozwojowej. 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo�redniego  

1) Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej 

infrastruktury badawczej 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba naukowców pracuj�cych w ulepszonych obiektach 

infrastruktury badawczej 

2) Inwestycje prywatne uzupe�niaj�ce wsparcie publiczne w projekty 

w zakresie innowacji lub bada! i rozwoju 

3) Liczba jednostek naukowych ponosz�cych nak�ady inwestycyjne na 

dzia�alno"# B+R 

4) Liczba przedsi$biorstw wspó�pracuj�cych z o"rodkami badawczymi 

5) Liczba realizowanych projektów B+R 

10. Typy projektów 1) Inwestycje w infrastruktur� oraz wyposa!enie B+R jednostek 

naukowych i szkó" wy�szych zgodnie z regionalnymi inteligentnymi 

specjalizacjami.  

11. Typ beneficjenta  
- szko�y wy�sze, 

- jednostki naukowe � nale y!przez!to!rozumie"!prowadz#ce!w!

sposób!ci#g$y!badania!naukowe!lub!prace!rozwojowe: 

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu 

statutów!tych!uczelni, 

b) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 

Nauk, 

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, 

d) mi%dzynarodowe!instytuty!naukowe!utworzone!na!

podstawie!odr%bnych!przepisów,!dzia$aj#cy!na!terytorium!

Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) Polsk#!Akademi%!Umiej%tno&ci, 

f) inne podmioty niewymienione w lit. a-e!b%d#ce!

organizacjami!prowadz#cymi!badania!i!

upowszechniaj#cymi!wiedz%!w!rozumieniu!art.!2!pkt!83!

rozporz#dzenia!Komisji!(UE)!nr!651/2014!z!dnia!17!czerwca!

2014!r.!uznaj#cego!niektóre!rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem!wewn%trznym!w!zastosowaniu  art. 107 i 108 

Traktatu, 
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- przedsi�biorstwa (jedynie jako partner w projekcie). 

Wnioskodawca prowadzi dzia�alno�� na terenie województwa 

opolskiego6. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz%dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze# (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó$n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

14 626 184,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia�aniami/ 

poddzia�aniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO 

(je!li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia#aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w#a$ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno$% z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:  

O� priorytetowa IV Zwi�kszenie potencja�u naukowo-badawczego  

- w zakresie wsparcia dla projektów badawczo-rozwojowych 

prowadzonych przez szko y!wy"sze/ jednostki naukowe. 

                                                      

6 Oznacza!to,!"e!na!terenie!województwa!opolskiego!Wnioskodawca!posiada!g ówn#!siedzib$!lub!oddzia !lub!miejsce!

prowadzenia!dzia alno�ci.!Weryfikacja!nast#pi!na!podstawie!przedstawionego!przez!Wnioskodawc$!odpisu!ze!

stosownego rejestru (ewidencji) � z zastrze"eniem,!"e!przedmiotowy!wpis!do!rejestru!(ewidencji)!zosta !dokonany!

najpó&niej!na!dzie'!podpisania!umowy!o dofinansowanie. 
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16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZ RPO WO 2014-2020.   

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Dzia�anie jest przeznaczone wy��cznie dla przedsi�wzi�� uj�tych  

w Kontrakcie Terytorialnym.  

2) Jedynie projekty uzgodnione na szczeblu przedstawiciela ministra 

w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego, ministra w�a�ciwego ds. 

nauki oraz Narodowego Centrum Bada� i Rozwoju mog� 

uczestniczy� w konkursowej procedurze wyboru projektów. 

3) Projekty realizowane w ramach dzia�ania musz� wykazywa� pe�n� 

zgodno�# z Umow" Partnerstwa tj.: 

§ przedsi�wzi�cie w zakresie infrastruktury B+R wpisuje si� 

w regionaln" strategi� inteligentnej specjalizacji;  

§ przedsi�wzi�cie w zakresie infrastruktury B+R charakteryzuje 

mo%liwie wysoki stopie! wspó�finansowania ze &róde� 

prywatnych; 

§ nowe przedsi�wzi�cie w zakresie infrastruktury B+R 

w jednostkach naukowych mo%e otrzyma# wsparcie jedynie gdy 

stanowi element dope�niaj"cy istniej"ce zasoby, w tym 

powsta�e w ramach wsparcia udzielonego w ramach 

perspektywy 2007-2013, 

§ przedsi�wzi�cie w zakresie infrastruktury B+R s�u%y realizacji 

wskazanych w projekcie bada! (konieczne jest przedstawienie 

opisu prac B+R, których realizacji b�dzie s�u%y�a 

dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania 

w gospodarce); 

§ powsta�a w wyniku przedsi�wzi�cia infrastruktura B+R b�dzie 

dost�pna dla podmiotów/osób spoza jednostki otrzymuj"cej 

wsparcie. 

4) Realizowane b�d" jedynie projekty umo%liwiaj"ce rozwój bran% 

zidentyfikowanych jako inteligentne specjalizacje regionalne w 
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Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego do roku 

2020. 

5) Wsparciem nie mog� by� obj�te wydatki zwi�zane z obs�ug� 

techniczn� oraz utrzymywaniem obiektów infrastruktury.  

6) Wska!nik dotycz�cy udzia�u przychodów z sektora biznesowego 

w ogólnych przychodach jednostki realizuj�cej projekt b�dzie 

monitorowany we wszystkich projektach realizowanych w ramach 

dzia�ania 1.2. 

7) W projektach dofinansowanych w dzia�aniu 1.2 nast�pi 

proporcjonalne pomniejszenie przyznanego dofinansowania je$eli 

na koniec okresu kwalifikowalno%ci nie b�dzie wystarczaj�cych 

dowodów, $e poprzez wykorzystanie wspó�finansowanej 

infrastruktury, beneficjent projektu osi�gn�� znacz�cy 

i proporcjonalny do poziomu wk�adu EFRR wzrost wspó�pracy 

z sektorem biznesowym. Wsparcie z programu operacyjnego 

przyznane na realizacj� projektu z zakresu publicznej infrastruktury 

badawczej podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku, 

gdy za�o$ony przez beneficjenta wska!nik poziomu przychodów z 

dzia�alno%ci komercyjnej prowadzonej na wspartej infrastrukturze 

badawczej nie zostanie osi�gni�ty w okre%lonym terminie, nie 

pó!niej jednak ni$ na moment z�o$enia dokumentów zamkni�cia 

programu. 

8) Wsparcie infrastruktury B+R uzale$nione jest m.in. od oceny biznes 

planu przedsi�wzi�cia zawieraj�cego informacj� nt. przysz�ego 

wykorzystania infrastruktury i wykazania, $e b�dzie ona u$ywana 

przez i na rzecz przedsi�biorstw.  

9) W przypadku zastosowania mechanizmu podzia�u projektu na 

cz�%� gospodarcz� i niegospodarcz�7:  

§ dzia�alno%� gospodarcza i niegospodarcza s� wyodr�bnione 

ksi�gowo; 

§ cz�%� projektu przeznaczona do wykorzystania gospodarczego 

i tym samym obj�ta pomoc� publiczn�/ pomoc� de minimis, 

jest nie mniejsza ni$ 30' warto%ci wydatków  kwalifikowalnych 

na infrastruktur� w projekcie;  

§ udzia� wk�adu w�asnego wnioskodawcy w cz�%ci gospodarczej 

projektu wynosi min. 50' warto%� wydatków kwalifikowalnych 

tej cz�%ci projektu; 

§ bud$et projektu przewiduje, $e wk�ad w�asny wnioskodawcy 

w cz�%ci gospodarczej projektu wspó�finansowany jest ze 

                                                      

7 Zastosowanie mechanizmu podzia�u projektu na cz�%� gospodarcz� i niegospodarcz� dotyczy tylko projektów nie 

obj�tych w ca�o%ci pomoc� publiczn�.  



   SZOOP (EFRR) 

Za��cznik do Uchwa�y nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z pó!n. zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

 

27 

 

�rodków pochodz�cych od jednostki naukowej/szko!y wy"szej; 

premiowanie b#d� projekty zapewniaj�ce tak"e wk!ad 

przedsi#biorcy; 

§ wymagany poziom wk�adu w�asnego jednostki naukowej 

/szko�y wy!szej w cz"%ci gospodarczej  wynosi co najmniej 5% 

ca�kowitych wydatków kwalifikowalnych projektu 

§ cz"#� niegospodarcza projektu mo!e stanowi� nie wi"cej ni! 

70% warto#ci wydatków kwalifikowalnych na infrastruktur"  

 w projekcie.  

10) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów 

niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania 

okre#lone s% w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 

niezb"dnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu oraz umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu. 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre!la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie.  

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre!la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

Projekty obj�te pomoc� publiczn�: zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia 

pomocy inwestycyjnej na infrastruktur� badawcz� w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 

899).   
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Pomoc de minimis zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020. (Dz. U. poz. 488). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

Projekty obj"te pomoc# publiczn#: 50%   

Projekty/ wydatki obj"te pomoc# de minimis: 70% 

Projekty nie obj"te w ca$o!ci pomoc# publiczn#: zastosowanie 

mechanizmu rozdzielenia projektu na cz"!* gospodarcz# i 
niegospodarcz#:  

- Cz��� gospodarcza � 50%; 

- Cz��� niegospodarcza � 85%. 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud"etu pa�stwa lub 

innych $róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

Projekty obj&te pomoc% publiczn%: 50%   

Projekty/ wydatki obj&te pomoc% de minimis: 70% 

Projekty nie obj&te w ca�o!ci pomoc% publiczn%: zastosowanie   

mechanizmu rozdzielenia projektu na cz&!' gospodarcz% i 

niegospodarcz%:  

- Cz��� gospodarcza � 50%; 

- Cz ��#niegospodarcza#� 85%. 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Projekty obj!te pomoc� publiczn� - odpowiednio zale�nie od 

wysoko!ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt. 24) 

Projekty/ wydatki obj!te pomoc� de minimis: 30% 

Projekty nie obj!te w ca�o#ci pomoc� publiczn�: zastosowanie 

mechanizmu rozdzielenia projektu na cz!#$ gospodarcz� 

i niegospodarcz�:  

- Cz��� gospodarcza � 50%; 

- Cz��� niegospodarcza � 15%. 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

Nie dotyczy 
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(je�li dotyczy) 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�! 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra#ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa#niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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O� PRIORYTETOWA II 

Konkurencyjna gospodarka 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

O� Priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka 

2. Cele szczegó�owe osi priorytetowej  

Cel szczegó�owy 1: Zwi�kszone zastosowanie innowacji w przedsi�biorstwach sektora MSP; 

Cel szczegó�owy 2: Lepsze warunki do rozwoju MSP; 

Cel szczegó�owy 3: Zwi�kszony poziom handlu zagranicznego sektora MSP. 

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 

(nazwa i kwota 

w EUR) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

92 260 538,00 euro 

5. Instytucja 

zarz�dzaj�ca 

Zarz�d Województwa Opolskiego obs�ugiwany przez Urz�d 

Marsza�kowski Województwa Opolskiego, Departament Funduszy 

Europejskich 

Poddzia�anie 2.1.1 Nowe produkty i us�ugi 

OPIS PODDZIA%ANIA  

6. Nazwa poddzia�ania Poddzia�anie 2.1.1 Nowe produkty i us�ugi  

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 1: Zwi�kszone zastosowanie innowacji 

w przedsi�biorstwach sektora MSP. 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

- 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych wsparcie 

2) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych wsparcie finansowe inne ni� 
dotacje 

3) Inwestycje prywatne uzupe#niaj�ce wsparcie publiczne dla 
przedsi�biorstw (inne ni� dotacje) 

4) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych dotacje 

5) Warto$%  bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla M&P finansuj�cego 
kapita# obrotowy w zwi�zku z COVID-19 (CV 20) 

6) Warto$% wsparcia innego ni� bezzwrotne (instrumenty finansowe) 

dla M&P finansuj�cego kapita# obrotowy w zwi�zku z COVID-19 (CV 

21) 

7) Liczba M&P obj�tych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) 

finansuj�cym kapita# obrotowy w zwi�zku z COVID-19 (CV 22) 
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8) Liczba M�P obj�tych wsparciem innym ni� bezzwrotnym 
(instrumenty finansowe) finansuj!cym kapita% obrotowy w zwi!zku 
z COVID-19 (CV 23) 

9) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj!cych wsparcie finansowe inne ni� 
dotacje w zwi!zku z pandemi! COVID-19  

10) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj!cych dotacje w zwi!zku z 
pandemi! COVID-19 

10. Typy projektów 1) wsparcie wdro�enia innowacji produktowych, procesowych, 

marketingowych i organizacyjnych, zw�aszcza wypracowanych  

w ramach OP I, poprzez instrumenty finansowe; 

2) wsparcie inwestycji w nowoczesne maszyny i urz�dzenia oraz 
sprz�t produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów lub us"ug, poprzez instrumenty finansowe; 

3) wsparcie inwestycji w rozwój przedsi�biorstw zwi�kszaj�cych skal�  
ich dzia"alno�ci, wzrost zasi!gu oferty, poprzez instrumenty 

finansowe; 

4) wsparcie utrzymania p"ynno�ci przedsi!biorstw z sektora MSP  

w celu niwelowania negatywnych skutków wyst�pienia pandemii 

COVID-19, poprzez instrumenty finansowe; 

5) wsparcie na kapita" obrotowy dla mikro i ma"ych przedsi!biorstw 

w celu niwelowania negatywnych skutków wyst�pienia pandemii 

COVID-19 � system grantowy. 

11. Typ beneficjenta  - Menad�er Funduszu Funduszy; 

- jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia  

i stowarzyszenia. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre"lonych w § 7 rozporz!dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze$ (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó%n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Przedsi�biorstwa z sektora MSP � dotyczy typu projektów 1-4 

Przedsi�biorstwa z sektora mikro i ma�ych przedsi�biorstw � dotyczy 

typu projektu 5 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

 Region S�abiej Rozwini�ty 
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14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

49 332 823,21 euro 

15. Mechanizmy 

powi!zania 

interwencji z innymi 

dzia�aniami/ 

poddzia�aniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je#li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 
z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w�a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno#$ z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:  

O� priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsi�biorstwach � 

w zakresie wsparcia dla przedsi!biorstw, które realizuj� projekty 

innowacyjne, w tym dotycz"ce wdro#e$ wyników prac B+R. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

OSI Depopulacja 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru dla projektów finansowanych w formie 
dotacji. 

Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektów dotycz�cych wniesienia 
wk�adu do Funduszu Funduszy. 

Nadzwyczajny tryb wyboru8 dla projektu dotycz�cego wyboru 
operatora grantu, którego beneficjentem b�dzie Opolskie Centrum 

Rozwoju Gospodarki. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP (Opolskie Centrum 

Rozwoju Gospodarki).  

Identyfikacja projektu pozakonkursowego dotycz�cego wyboru 

Menad#era Funduszu Funduszy zgodnie z art. 38 pkt 4 Rozporz�dzenia 

UE 1303/2013. 

                                                      
8 Tryb nadzwyczajny wprowadzony na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwi�zaniach wspieraj�cych 
realizacj� programów operacyjnych w zwi�zku z wyst�pieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694). 
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Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru 

po�redników finansowych b�dzie Menad�er Funduszu Funduszy. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je!li dotyczy) 

Warunki dla projektów realizowanych przez odbiorców ostatecznych 
instrumentów finansowych*: 

1) Priorytetowe traktowane b�d" inwestycje zgodne z Regionaln" 

Strategi" Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r. 

2) Dodatkowe preferencje przewiduje si� dla przedsi�biorstw 

ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych. 

3) Odr�bne kryteria wyboru przedsi�wzi�# zostan" tak�e 

zastosowane w przypadku przedsi�biorstw we wczesnej fazie 

rozwoju (dzia%aj"cych do 24 miesi�cy) oraz nowoza%o�onych (start-

up).   

 *  warunki nie dotycz" projektów realizowanych przez odbiorców ostatecznych 

instrumentów finansowych w oparciu o typ projektu 4  - wsparcie utrzymania 

p�ynno�ci przedsi�biorstw z sektora MSP w celu niwelowania negatywnych 

skutków wyst!pienia pandemii COVID-19, poprzez instrumenty finansowe. 

Projekt dot. wniesienia wk�adu do Funduszu Funduszy musi by� 

zgodny ze Strategi� inwestycyjn� dla Instrumentów Finansowych 

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Wsparcie grantowe przeznaczone jest dla mikro- i  ma�ych  

przedsi�biorstw, w tym samozatrudnionych, na warunkach 
wskazanych w Regulaminie udzielania wsparcia przez operatora.  

Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia�ania okre"lone s� 

w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb!dnych dla 

przeprowadzenia trybu konkursowego/pozakonkursowego/ 

nadzwyczajnego, w tym w Regulaminie konkursu/Procedurze 

pozakonkursowej/Procedurze nadzwyczajnej oraz umowie 

o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu. Ponadto w przypadku 

procedury pozakonkursowej zastosowanie maj� limity okre"lone 

Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 
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20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa#ych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl"dniania 

dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Procedura pozakonkursowa/wezwanie w trybie 

nadzwyczajnym i umowa o dofinansowanie /decyzja o 

dofinansowaniu. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó!owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie/decyzja o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Pomoc publiczna mo�e wyst�pi� na etapie udzielania wsparcia przez 

po!redników finansowych. Zastosowanie wówczas b"d� mia#y 

odpowiednie rozporz�dzenia ministra w#a!ciwego ds. rozwoju 

regionalnego. 

 

W przypadku dzia#a$ zmierzaj�cych do niwelowania negatywnych 

skutków wyst�pienia pandemii COVID-19 pomoc udzielana b"dzie na 

warunkach okre!lonych w: 

 

· Rozporz�dzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie 

dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej 

gospodarki w zwi�zku z wyst�pieniem pandemii COVID-19 (Dz. 

U. poz 773) 

· Rozporz�dzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 

14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z 

instrumentów finansowych w ramach programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej 

gospodarki w zwi�zku z wyst�pieniem pandemii COVID-19 (Dz. 

U. poz. 670) 

 

Dodatkowo, wy#�cznie pomocniczo nale�y stosowa� zapisy 

Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy �rodków pomocy pa�stwa w 

celu wsparcia gospodarki w kontek�cie trwaj!cej epidemii COVID-

19�(2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z pó��. zm.). 
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24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

100% - dla dzia�a� zmierzaj�cych do niwelowania negatywnych 

skutków wyst�pienia pandemii COVID-19 

85% - dla dzia!a� pozosta!ych. 

  

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 
ewentualne 

wspó"finansowanie z 
bud#etu pa$stwa lub 

innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w"a!ciw& instytucj') 

(je!li dotyczy)  

100% - dla dzia�a� zmierzaj�cych do niwelowania negatywnych 

skutków wyst�pienia pandemii COVID-19 

 

85% - dla dzia�a� pozosta�ych. 

 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

0% - dla dzia�a� zmierzaj�cych do niwelowania negatywnych skutków 

wyst�pienia pandemii COVID-19 

15% - dla dzia�a� pozosta�ych. 

 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

- 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

40 111 287,31 
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(EUR)  

(je�li dotyczy)  

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Strategia inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego okre�la kierunki 

i zasady wykorzystania instrumentów finansowych okre�lonych 

w ramach RPO WO 2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi 

podstaw� do okre�lenia relacji pomi�dzy podmiotami 

funkcjonuj�cymi w systemie wdra#ania instrumentów finansowych 

w województwie opolskim. 

W przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma tryb 

pozakonkursowy. Zidentyfikowany w tym trybie Menad#er Funduszu 

Funduszy dokona wyboru po�redników finansowych w oparciu 

o ustaw! z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Zgodnie z zapisami Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów 

Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego. 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Przedsi�biorstwa z sektora MSP. 

 

  



   SZOOP (EFRR) 

Za��cznik do Uchwa�y nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z pó�n. zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

 

38 

 

Poddzia�anie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsi�biorstwach 

OPIS DZIA�ANIA 

6. Nazwa poddzia"ania Podzia�anie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsi�biorstwach  

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 1: Zwi�kszone zastosowanie innowacji 

w przedsi�biorstwach sektora MSP. 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi�biorstwach 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych wsparcie: 

2) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych dotacje 

3) Inwestycje prywatne uzupe!niaj�ce wsparcie publiczne dla 

przedsi�biorstw (dotacje) 

4) Liczba przedsi�biorstw obj�tych wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla rynku 

5) Liczba przedsi�biorstw obj�tych wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy 

10. Typy projektów 1) wsparcie rozwoju wspó�pracy mi�dzy przedsi�biorstwami 
w oparciu o nowoczesne rozwi�zania teleinformatyczne (B2B); 

2) wsparcie procesów informatyzacji wewn�trznej przedsi�biorstw, 
wykorzystania najnowszych osi�gni�" technologicznych 

i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych 

wspomagaj�cych bie&�c� dzia$alno%" firm (B2E); 

3) wykorzystanie TIK w relacjach pomi�dzy przedsi�biorc� a klientem 

(B2C). 

11. Typ beneficjenta  
- mikro, ma�e i �rednie przedsi�biorstwa, zgodnie z definicj� 

w za�!czniku 1 do Rozporz!dzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

Wnioskodawca prowadzi dzia�alno�" gospodarcz! na terenie 

województwa opolskiego9. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj! form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz!dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze# (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó$n. zm.). 

                                                      

9 Oznacza to, �e na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada g�ówn� siedzib� lub oddzia� lub miejsce 

prowadzenia dzia�alno�ci. Weryfikacja nast�pi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawc� odpisu ze 

stosownego rejestru (ewidencji) � z zastrze�eniem, �e przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) zosta� dokonany 

najpó!niej na dzie" podpisania umowy o dofinansowanie. 
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12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

10 245 589,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno#$ z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:  

O� priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsi�biorstwach � 

w zakresie wsparcia dla przedsi�biorstw, które realizuj" projekty 

innowacyjne, w tym dotycz"ce wdro#e$ wyników prac B+R. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

OSI Depopulacja 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP RPO WO 2014-2020 

(Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki).  
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18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je!li dotyczy) 

1) Priorytetowe traktowane b�d� inwestycje zgodne z Regionaln� 

Strategi� Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r. 

2) Dodatkowe preferencje przewiduje si� dla przedsi�biorstw 

ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych. 

3) Odr�bne kryteria wyboru przedsi�wzi�" zostan� tak&e 

zastosowane w przypadku przedsi�biorstw we wczesnej fazie 

rozwoju (dzia$aj�cych do 24 miesi�cy) oraz nowoza$o&onych (start-

up).   

4) W przypadku zastosowania w projekcie cross-financingu � cz�%" 

projektu z cross-financingiem mo&e by" obj�ta pomoc� de minimis 

lub pomoc� na us$ugi doradcze MSP. Nie dopuszcza si� mo&liwo%ci 

$�czenia obu rodzajów pomocy w cz�%ci projektu obj�tej cross-

financingiem. 

5) Wnioskodawca mo&e z$o&y" w ramach konkursu tylko jeden 

wniosek. Z$o&enie wi�kszej liczby wniosków w konkursie b�dzie 

skutkowa$o odrzuceniem kolejnych wniosków z$o&onych przez 

Wnioskodawc�. Równocze%nie Wnioskodawca nie mo&e by" 

partnerem w innym projekcie z$o&onym w ramach danego 

konkursu. Powy&sze dotyczy tak&e sytuacji gdy przedsi�biorca jest 

partnerem w kilku projektach. 

6) Pozosta$e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia$ania okre%lone 

s� w pozosta$ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb�dnych 

dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

W ramach poddzia�ania 2.1.2 przewidziano  wykorzystanie 

mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie b�dzie 

wynika�o z indywidualnej analizy ka"dego przypadku i musi by� 

uzasadnione z punktu widzenia skuteczno�ci lub efektywno�ci 

osi!gania za�o#onych celów.  

Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl"dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 
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22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

- Pomoc de minimis zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. (Dz. U. poz. 488) 

- Regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze�nia 2015 r. w 

sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjno�ci 

mikroprzedsi�biorców, ma#ych i !rednich przedsi"biorców w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014�2020 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1623) 

W przypadku wyst�pienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

b�d� mia#y programy pomocowe:  

- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 488); 

- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 

udzielania pomocy mikroprzedsi"biorcom, ma#ym i !rednim 

przedsi"biorcom na us#ugi doradcze oraz udzia# w targach 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-

2020 (Dz. U. poz. 1417) � w cz$!ci dotycz�cej pomocy na us#ugi 

doradcze. 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

- Projekty obj�te pomoc� de minimis: 70% 

- Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�: 

§ !rednie przedsi�biorstwa: 45% 

§ Mikro i ma"e przedsi�biorstwa: 55% 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz�#ci projektu obj�tego pomoc� de minimis: 70% 

- dla cz�#ci projektu obj�tego pomoc� na us"ugi doradcze MSP: 
50% 
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25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 
ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud�etu pa#stwa lub 

innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

- Projekty obj�te pomoc� de minimis � 70% 

- Projekty obj�te regionaln" pomoc" inwestycyjn":  

§ #rednie przedsi�biorstwa � 45% 

§ Mikro i ma�e przedsi�biorstwa � 55% 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz��ci projektu obj�tego pomoc� de minimis: 70& 

- dla cz��ci projektu obj�tego pomoc� na us�ugi doradcze MSP: 
50% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

- Projekty obj�te pomoc� de minimis - 30% 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn� � odpowiednio 

zale!nie od wysoko"ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie � 

odpowiednio zale!nie od wysoko"ci maksymalnego % poziomu 

dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

(pkt. 24). 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�! 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra#ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddzia"anie 2.1.3 Nowe produkty i us"ugi w MSP na obszarach przygranicznych 

OPIS DZIA#ANIA  

6. Nazwa poddzia"ania Poddzia�anie 2.1.3 Nowe produkty i us�ugi w MSP na obszarach 

przygranicznych 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 1: Zwi�kszone zastosowanie innowacji 

w przedsi�biorstwach sektora MSP 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi�biorstwach 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych wsparcie: 

2) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych dotacje 

3) Inwestycje prywatne uzupe!niaj�ce wsparcie publiczne dla 

przedsi�biorstw (dotacje) 

4) Liczba przedsi�biorstw obj�tych wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla rynku 

5) Liczba przedsi�biorstw obj�tych wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy 

10. Typy projektów 1) wdra�anie innowacji produktowych, procesowych, 

marketingowych i organizacyjnych, zw�aszcza wypracowanych 

w ramach OP I; 

2) inwestycje w nowoczesne maszyny i urz�dzenia oraz sprz�t 

produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów lub us�ug; 

3) inwestycje w rozwój przedsi�biorstw zwi�kszaj�ce skal� ich 

dzia$alno"ci, wzrost zasi�gu oferty; 

11. Typ beneficjenta  
- mikro, ma�e i �rednie przedsi�biorstwa, zgodnie z definicj! 

w za�!czniku 1 do Rozporz!dzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 
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Wnioskodawca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz� na terenie 

województwa opolskiego10. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze" (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó#n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

7 492 147,28 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj!ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w�a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno#$ z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:  

O� priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsi�biorstwach � 

w zakresie wsparcia dla przedsi�biorstw, które realizuj� projekty 
innowacyjne, w tym dotycz"ce wdro#e$ wyników prac B+R. 

                                                      

10 Oznacza to, �e na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada g�ówn� siedzib� lub oddzia� lub miejsce 

prowadzenia dzia�alno�ci. Weryfikacja nast�pi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawc� odpisu ze 

stosownego rejestru (ewidencji) � z zastrze�eniem, �e przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) zosta� dokonany 

najpó!niej na dzie" podpisania umowy o dofinansowanie. 
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16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

OSI Obszary Przygraniczne (powiaty: nyski, prudnicki oraz g�ubczycki).  

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP RPO WO 2014-2020 

(Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki).  

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Priorytetowe traktowane b�d� inwestycje zgodne z Regionaln� 
Strategi� Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r. 

2) Dodatkowe preferencje przewiduje si� dla przedsi�biorstw 

ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych. 

3) Odr�bne kryteria wyboru przedsi�wzi�& zostan" tak�e 

zastosowane w przypadku przedsi�biorstw we wczesnej fazie 

rozwoju (dzia�aj"cych do 24 miesi�cy) oraz nowoza�o�onych (start-

up).  

4) W przypadku zastosowania w projekcie cross-financingu � cz�%& 

projektu z cross-financingiem mo�e by& obj�ta pomoc" de minimis 

lub pomoc" na us�ugi doradcze MSP. Nie dopuszcza si� mo�liwo%ci 

�"czenia obu rodzajów pomocy w cz�%ci projektu obj�tej cross-

financingiem.  

5) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia�ania okre%lone 

s" w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 

niezb�dnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

W ramach dzia�ania 2.1.3 przewidziano  wykorzystanie mechanizmu 

cross-financingu, jednak jego zastosowanie b!dzie wynika�o 

z indywidualnej analizy ka�dego przypadku i musi by& uzasadnione 

z punktu widzenia skuteczno"ci lub efektywno"ci osi#gania za$o�onych 

celów.  

Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 
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20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa#ych jako % 

wydatków 

kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl"dniania 

dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó!owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

- Pomoc de minimis zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 

Infrastruktury  

i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020. (Dz. U. poz. 488) 

- Regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  

3 wrze!nia 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie 

wzmacniania konkurencyjno!ci mikroprzedsi$biorców, ma#ych 

i !rednich przedsi$biorców w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014�2020 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1623) 

W przypadku wyst�pienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

b$d� mia#y programy pomocowe:  

- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 488); 

- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 

udzielania pomocy mikroprzedsi$biorcom, ma#ym i !rednim 

przedsi$biorcom na us#ugi doradcze oraz udzia# w targach w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

(Dz. U. poz. 1417) � w cz$!ci dotycz�cej pomocy na us#ugi 

doradcze. 
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24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

- Projekty obj�te pomoc� de minimis: 70% 

- Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�: 

§ !rednie przedsi�biorstwa: 45% 

§ Mikro i ma"e przedsi�biorstwa: 55% 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz�#ci projektu obj�tego pomoc� de minimis: 70% 

- dla cz�#ci projektu obj�tego pomoc� na us"ugi doradcze MSP: 
50% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 
ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud�etu pa#stwa lub 

innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

- Projekty obj�te pomoc� de minimis � 70% 

- Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�:  
§ !rednie przedsi�biorstwa � 45% 

§ Mikro i ma"e przedsi�biorstwa � 55% 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz�#ci projektu obj�tego pomoc� de minimis: 70% 

- dla cz�#ci projektu obj�tego pomoc� na us"ugi doradcze MSP: 
50% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

- Projekty obj�te pomoc� de minimis - 30% 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn� � odpowiednio 

zale!nie od wysoko"ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie � 

odpowiednio zale!nie od wysoko"ci maksymalnego % poziomu 

dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

(pkt. 24). 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�! 

wydatków 

kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 
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projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddzia"anie 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Spo"ecznej 

OPIS PODDZIA#ANIA  

6. Nazwa poddzia"ania Poddzia�anie 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Spo�ecznej  

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 1: Zwi�kszone zastosowanie innowacji  

w przedsi�biorstwach sektora MSP. 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi�biorstwach 

9. Lista wska�ników 

produktu 
1) Liczba podmiotów ekonomii spo�ecznej obj�tych wsparciem 

10. Typy projektów 1) wdra�anie innowacji produktowych, procesowych, 

marketingowych i organizacyjnych, zw�aszcza wypracowanych 

w ramach OP I; 

2) inwestycje w nowoczesne maszyny i urz"dzenia oraz sprz�t 

produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów lub us!ug; 

3) inwestycje w rozwój przedsi�biorstw zwi�kszaj"ce skal� ich 

dzia!alno�ci, wzrost zasi�gu oferty. 
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11. Typ beneficjenta  - Podmioty ekonomii spo�ecznej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsi�wzi�� w obszarze w��czenia spo�ecznego i zwalczania ubóstwa 

wykorzystaniem �rodków Europejskiego Funduszu Spo�ecznego 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 ( z 

wy��czeniem Spó�ek non-profit) - mikro, ma�e i �rednie przedsi�biorstwa, 

zgodnie z definicj� w za��czniku 1 do Rozporz�dzenia Komisji (UE) nr 

651/2014. 

- Mikro, ma�e i �rednie przedsi�biorstwa spo�eczne zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsi�wzi�� w obszarze w��czenia spo�ecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem �rodków Europejskiego Funduszu 

Spo�ecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020. 

Wnioskodawca prowadzi dzia�alno�� na terenie województwa 

opolskiego11. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze% (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó&n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

1 668 020,51 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj!ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

                                                      

11 Oznacza to, �e na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada g�ówn� siedzib� lub oddzia� lub miejsce 

prowadzenia dzia�alno�ci. Weryfikacja nast�pi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawc� odpisu ze 

stosownego rejestru (ewidencji) � z zastrze�eniem, �e przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) zosta� dokonany 

najpó!niej na dzie" podpisania umowy o dofinansowanie. 
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- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno"# z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:  

O� priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsi�biorstwach � 

w zakresie wsparcia dla przedsi�biorstw, które realizuj� projekty 
innowacyjne, w tym dotycz"ce wdro#e$ wyników prac B+R 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP RPO WO 2014-2020 

(Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki).  

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Priorytetowe traktowane b�d� inwestycje zgodne z Regionaln� 
Strategi� Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r. 

2) Dodatkowe preferencje przewiduje si� dla przedsi�biorstw oraz 

inwestycji ekologicznych. 

3) Odr�bne kryteria wyboru przedsi�wzi�& zostan" tak�e 

zastosowane w przypadku przedsi�biorstw we wczesnej fazie 

rozwoju (dzia�aj"cych do 24 miesi�cy) oraz nowoza�o�onych (start-

up).   

4) W przypadku zastosowania w projekcie cross-financingu � cz�%& 

projektu z cross-financingiem mo�e by& obj�ta pomoc" de minimis 

lub pomoc" na us�ugi doradcze MSP. Nie dopuszcza si� mo�liwo%ci 

�"czenia obu rodzajów pomocy w cz�%ci projektu obj�tej cross-

financingiem. 

5) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia�ania okre%lone 

s" w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 

niezb�dnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 
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19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

W ramach poddzia�ania 2.1.4 przewidziano  wykorzystanie 

mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie b�dzie 

wynika�o z indywidualnej analizy ka"dego przypadku i musi by� 

uzasadnione z punktu widzenia skuteczno�ci lub efektywno�ci 

osi!gania za�o#onych celów.  

Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl"dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

- Pomoc de minimis zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 

Infrastruktury  

i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020. (Dz. U. poz. 488) 

- Regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  

3 wrze!nia 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie 

wzmacniania konkurencyjno!ci mikroprzedsi$biorców, ma#ych 

i !rednich przedsi$biorców w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014�2020 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1623) 

W przypadku wyst�pienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

b$d� mia#y programy pomocowe:  

- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 488); 
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- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 

udzielania pomocy mikroprzedsi�biorcom, ma�ym i �rednim 

przedsi�biorcom na us�ugi doradcze oraz udzia� w targach 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-

2020 (Dz. U. poz. 1417) � w cz��ci dotycz%cej pomocy na us�ugi 

doradcze. 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je�li dotyczy)  

- Projekty obj�te pomoc� de minimis: 70% 

- Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�: 

§ !rednie przedsi�biorstwa: 45% 

§ Mikro i ma"e przedsi�biorstwa: 55% 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz�#ci projektu obj�tego pomoc� de minimis: 70% 

- dla cz�#ci projektu obj�tego pomoc� na us"ugi doradcze MSP: 
50% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 
ewentualne 

wspó�finansowanie 

z bud�etu pa#stwa 

lub innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

- Projekty obj�te pomoc� de minimis � 70% 

- Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�:  
§ !rednie przedsi�biorstwa � 45% 

§ Mikro i ma"e przedsi�biorstwa � 55% 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz�#ci projektu obj�tego pomoc� de minimis: 70% 

- dla cz�#ci projektu obj�tego pomoc� na us"ugi doradcze MSP: 
50% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

- Projekty obj�te pomoc� de minimis - 30% 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn� � odpowiednio 

zale!nie od wysoko"ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie � 

odpowiednio zale!nie od wysoko"ci maksymalnego % poziomu 

dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

(pkt. 24). 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

Nie dotyczy 
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(je�li dotyczy) 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddzia"anie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

OPIS PODDZIA#ANIA  

6. Nazwa poddzia"ania 
Poddzia�anie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych  

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 2: Lepsze warunki do rozwoju MSP 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi�biorstwach; 

2) Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych; 

3) Liczba M�P zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych. 

9. Lista wska�ników 

produktu 
1) Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych  
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10. Typy projektów 1) inwestycje polegaj�ce na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, 

w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media; 

2) rozwój wewn!trznej infrastruktury niezb!dnej do w"a�ciwego 

skomunikowania terenu inwestycyjnego, jedynie jako element 

projektu; 

3) rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na 

obszarach powojskowych, poprzemys"owych, pokolejowych, 

popegeerowskich i nadanie im nowych funkcji gospodarczych. 

11. Typ beneficjenta  

 

- jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 

i stowarzyszenia; 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo!" prawn�; 

- inne podmioty publiczne zarz�dzaj�ce terenami 

inwestycyjnymi, w tym powojskowymi, poprzemys#owymi, 
pokolejowymi i popegeerowskimi; 

- instytucje otoczenia biznesu. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej okre!lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz$dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za!wiadcze% (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó&n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Dzia�ania skierowane b�d� do przedsi�biorstw, przede wszystkim 

z sektora MSP. 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

3 600 510,49 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 
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Komplementarno�� z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020:  

- O� priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsi�biorstwach, 

w zakresie rozwoju efektywnego otoczenia inwestycyjnego, 

infrastrukturalnego.   

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

OSI Depopulacja 

 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Wsparcie skierowane zostanie tylko do tych terenów 

inwestycyjnych, które wynikaj" z planów zagospodarowania 

przestrzennego poszczególnych JST � okre�lone w planie jako 

tereny zabudowy us�ugowej lub tereny zabudowy techniczno-

produkcyjnej12. 

2) Preferencje uzyskaj" projekty realizowane na nieu#ytkach, 

terenach zlokalizowanych w pobli#u inwestycji transportowych, 

terenach zdegradowanych, wymagaj"cych rewitalizacji.  

3) Przedsi�wzi�cia b�d" realizowane pod warunkiem nie powielania 

dost�pnej infrastruktury, chyba, #e limit dost�pnej powierzchni 

zosta� wyczerpany.  

4) Inwentaryzacja istniej"cej infrastruktury terenów inwestycyjnych 

powinna zosta� uj�ta strategii subregionu lub innym dokumencie 

zatwierdzanym na poziomie beneficjenta. Analiz� dost�pno�ci 

terenów inwestycyjnych przeprowadza si� w odniesieniu do 

obszaru realizacji projektu. 

5) Analiza popytu na tereny inwestycyjne stanowi� b�dzie element 

Studium Wykonalno�ci Inwestycji � za!"cznika do wniosku 

o dofinansowanie. 

6) Wydatki na wewn�trzn" infrastruktur� komunikacyjn" � jako 

element uzupe!niaj"cy projektu � mog" stanowi� jedynie mniejsz" 

cz��� bud#etu projektu. 

                                                      

12 Na terenach tych nale#y okre�li� przeznaczenia zwi"zane z zapewnieniem skomunikowania oraz dost�pu do 

mediów: tereny komunikacji (drogi wewn�trzne) oraz tereny infrastruktury technicznej 
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7) Wewn�trzna infrastruktura komunikacyjna, zgodnie z ustaw� 
o drogach publicznych13, to tzw. drogi wewn�trzne, niezaliczone 

do !adnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie 

drogowym tych dróg.   

8) Realizacja przedsi�wzi�� uwarunkowana b�dzie zapewnieniem 

w�a�ciwego dost�pu do terenów inwestycyjnych, finansowanego 

ze $rodków innych ni� dost�pne w ramach CT3 (np. $rodki w#asne 
beneficjenta lub w ramach projektu komplementarnego ze 

$rodków w ramach CT4, CT7 lub CT9 , zgodnie z warunkami 

okre$lonymi w UP).  

9) Inwestycje dotycz%ce przygotowania terenów inwestycyjnych b�d% 

- wraz z odpowiednimi warunkami okre�lonymi w UP - podlega#y 
nast�puj%cym mechanizmom: 

- proporcjonalny wk�ad EFRR zwi%zany z powierzchni% terenów 

inwestycyjnych niewykorzystan% na moment z#o!enia 

dokumentów zamkni�cia Programu powinien zosta" zwrócony 

przez beneficjenta; 

- proporcjonalny wk�ad EFRR zwi%zany z powierzchni% terenów 

inwestycyjnych wykorzystywan� przez du�e przedsi�biorstwa 

powinien zosta" zwrócony przez beneficjenta.  

10) W umowie o dofinansowanie z beneficjentem zostan� okre$lone 

zobowi�zania dotycz�ce planowanych do utworzenia miejsc pracy 

na terenach inwestycyjnych. 

11) Umowa o dofinansowanie okre�la" b�dzie zobowi%zania 

beneficjenta w odniesieniu do liczby przedsi�biorstw MSP 

ulokowanych na wspartych terenach inwestycyjnych. 

12) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia�ania okre�lone 

s% w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 

niezb�dnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

                                                      

13 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pó�n. zm.)  
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20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa#ych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl"dniania 

dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu. 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó!owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

W przypadku wyst"pienia pomocy publicznej w projekcie 

zastosowanie b�d" mia!y  programy pomocowe:  

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  

3 wrze!nia 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie 

wzmacniania konkurencyjno!ci mikroprzedsi$biorców, ma#ych 

i !rednich przedsi$biorców w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014�2020 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1623), 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 

infrastruktur$ lokaln� w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208), 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 488). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 85% 

Projekty obj�te pomoc� de minimis �70% 

Projekty obj�te pomoc� inwestycyjn� na infrastruktur� lokaln� � 

zgodnie z zapisami Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 

na infrastruktur� lokaln� w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208) 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�:  
Mikro i ma�e przedsi�biorstwa � 55% 

"rednie przedsi�biorstwa � 45% 

Pozosta�e przedsi�biorstwa � 35% 
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25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 
ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud�etu pa#stwa lub 

innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

Projekty nieobj�te pomoc" publiczn" � 85% 

Projekty obj�te pomoc� de minimis � 70% 

Projekty obj�te pomoc� inwestycyjn� na infrastruktur� lokaln� � 

zgodnie z zapisami Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 

na infrastruktur� lokaln� w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208). 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�:  

Mikro i ma"e przedsi�biorstwa � 55% 

#rednie przedsi�biorstwa � 45% 

Pozosta"e przedsi�biorstwa � 35% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 15% 

Projekty obj�te pomoc� de minimis � 30% 

Projekty obj�te pomoc� inwestycyjn� na infrastruktur� lokaln� - 
odpowiednio zale!ny od wysoko�ci maksymalnego % poziomu 

dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

(pkt 24). 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn� � odpowiednio 

zale!ny od wysoko"ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddzia"anie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej 

OPIS PODDZIA#ANIA  

6. Nazwa poddzia"ania Poddzia�anie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

w Aglomeracji Opolskiej 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 

Cel szczegó�owy 2: Lepsze warunki do rozwoju MSP 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo"redniego  

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi�biorstwach; 

2) Liczba M!P zlokalizowanych na przygotowanych terenach 
inwestycyjnych. 

9. Lista wska�ników 

produktu 
1) Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych  

10. Typy projektów 1) inwestycje polegaj�ce na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, 

w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media; 

2) rozwój wewn!trznej infrastruktury niezb!dnej do w"a�ciwego 

skomunikowania terenu inwestycyjnego, jedynie jako element 

projektu; 

3) rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na 

obszarach powojskowych, poprzemys"owych, pokolejowych, 

popegeerowskich i nadanie im nowych funkcji gospodarczych. 

11. Typ beneficjenta  

 

- jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 

i stowarzyszenia; 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo!" prawn�; 

- inne podmioty publiczne zarz�dzaj�ce terenami inwestycyjnymi, 

w tym powojskowymi, poprzemys#owymi, pokolejowymi 
i popegeerowskimi. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej okre!lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 
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urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za!wiadcze" (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó#n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Dzia�ania skierowane b�d� do przedsi�biorstw, przede wszystkim 

z sektora MSP. 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Zwi�zek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

4 636 920,08 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia�aniami/ 

poddzia�aniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je!li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w#a$ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno�� z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020:  

- O� priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsi�biorstwach, 

w zakresie rozwoju efektywnego otoczenia inwestycyjnego, 

infrastrukturalnego.   

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP RPO WO 2014-2020 

(Zwi"zek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je!li dotyczy) 

1) Wsparcie skierowane zostanie tylko do tych terenów 

inwestycyjnych, które wynikaj� z planów zagospodarowania 

przestrzennego poszczególnych JST � okre!lone w planie jako 
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tereny zabudowy us�ugowej lub tereny zabudowy techniczno-

produkcyjnej14. 

2) Preferencje uzyskaj� projekty realizowane na nieu!ytkach, 

terenach zlokalizowanych w pobli!u inwestycji transportowych, 

terenach zdegradowanych, wymagaj�cych rewitalizacji.  

3) Przedsi�wzi�cia b�d� realizowane pod warunkiem nie powielania 

dost"pnej infrastruktury, chyba, !e limit dost"pnej powierzchni 

zosta# wyczerpany.  

4) Inwentaryzacja istniej�cej infrastruktury terenów inwestycyjnych 
powinna zosta$ uj"ta w strategii ZIT/ strategii subregionu/ innym 
dokumencie zatwierdzanym na poziomie beneficjenta. Analiz" 
dost"pno%ci terenów inwestycyjnych przeprowadza si" 
w odniesieniu do obszaru realizacji projektu. 

5) Analiza popytu na tereny inwestycyjne stanowi$ b"dzie element 
Studium Wykonalno%ci Inwestycji � za#�cznika do wniosku 
o dofinansowanie. 

6) Wydatki na wewn�trzn� infrastruktur� komunikacyjn� � jako 

element uzupe#niaj�cy projektu � mog� stanowi� jedynie mniejsz� 

cz"�$ bud!etu projektu. 

7) Wewn"trzna infrastruktura komunikacyjna, zgodnie z ustaw� 

o drogach publicznych15, to tzw. drogi wewn"trzne, niezaliczone 

do !adnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie 

drogowym tych dróg.   

8) Realizacja przedsi"wzi"$ uwarunkowana b"dzie zapewnieniem 

w�a�ciwego dost"pu do terenów inwestycyjnych, finansowanego 

ze �rodków innych ni! dost"pne w ramach CT3 (np. �rodki w�asne 

beneficjenta lub w ramach projektu komplementarnego ze 

�rodków w ramach CT4, CT7 lub CT9 , zgodnie z warunkami 

okre�lonymi w UP).  

9) Inwestycje dotycz�ce przygotowania terenów inwestycyjnych b"d� 

- wraz z odpowiednimi warunkami okre�lonymi w UP - podlega�y 

nast"puj�cym mechanizmom: 

- proporcjonalny wk�ad EFRR zwi�zany z powierzchni� terenów 

inwestycyjnych niewykorzystan� na moment z�o!enia 

dokumentów zamkni"cia Programu powinien zosta$ zwrócony 

przez beneficjenta; 

                                                      

14 Na terenach tych nale!y okre�li$ przeznaczenia zwi�zane z zapewnieniem skomunikowania oraz dost"pu do mediów: 

tereny komunikacji (drogi wewn"trzne) oraz tereny infrastruktury technicznej. 
15 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pó&n. zm.). 
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- proporcjonalny wk�ad EFRR zwi�zany z powierzchni� terenów 

inwestycyjnych wykorzystywan� przez du�e przedsi�biorstwa 
powinien zosta& zwrócony przez beneficjenta.  

10) W umowie o dofinansowanie z beneficjentem zostan� okre�lone 

zobowi�zania dotycz�ce planowanych do utworzenia miejsc pracy 

na terenach inwestycyjnych. 

11) Umowa o dofinansowanie okre"la� b�dzie zobowi�zania 

beneficjenta w odniesieniu do liczby przedsi�biorstw MSP 

ulokowanych na wspartych terenach inwestycyjnych. 

12) Pozosta#e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia#ania okre"lone 

s� w pozosta#ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 

niezb�dnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu. 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre!la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

W przypadku wyst�pienia pomocy publicznej w projekcie 

zastosowanie b!d� mia"y  programy pomocowe:  

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  

3 wrze!nia 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie 

wzmacniania konkurencyjno!ci mikroprzedsi$biorców, ma#ych 

i !rednich przedsi$biorców w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014�2020 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1623), 
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- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 

infrastruktur� lokaln� w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208), 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 488). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 85% 

Projekty obj�te pomoc� de minimis � 70% 

Projekty obj�te pomoc� inwestycyjn� na infrastruktur� lokaln� � 

zgodnie z zapisami Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 

na infrastruktur� lokaln� w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208). 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�:  
Mikro i ma�e przedsi�biorstwa � 55% 

"rednie przedsi�biorstwa � 45% 

Pozosta�e przedsi�biorstwa � 35% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 

ewentualne 

wspó"finansowanie 
z bud#etu pa$stwa 

lub innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w"a!ciw& instytucj') 

(je!li dotyczy)  

Projekty nieobj�te pomoc" publiczn" � 85% 

Projekty obj�te pomoc� de minimis � 70% 

Projekty obj�te pomoc� inwestycyjn� na infrastruktur� lokaln� � 

zgodnie z zapisami Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 

na infrastruktur� lokaln� w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208). 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�:  

Mikro i ma"e przedsi�biorstwa � 55% 

#rednie przedsi�biorstwa � 45% 

Pozosta�e przedsi�biorstwa � 35% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 15% 

Projekty obj�te pomoc� de minimis � 30% 

Projekty obj�te pomoc� inwestycyjn� na infrastruktur� lokaln� - 
odpowiednio zale!ny od wysoko"ci maksymalnego % poziomu 

dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

(pkt 24). 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn� � odpowiednio 

zale!ny od wysoko"ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 
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27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddzia"anie 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych 

OPIS PODDZIA#ANIA  

6. Nazwa poddzia"ania Poddzia�anie 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na 

obszarach przygranicznych  

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 2: Lepsze warunki do rozwoju MSP 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi�biorstwach  

2) Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych; 

3) Liczba M�P zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

inwestycyjnych. 

9. Lista wska�ników 

produktu 
1) Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych  
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10. Typy projektów 1) inwestycje polegaj�ce na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, 

w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media; 

2) rozwój wewn!trznej infrastruktury niezb!dnej do w"a�ciwego 

skomunikowania terenu inwestycyjnego, jedynie jako element 

projektu; 

3) rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na 

obszarach powojskowych, poprzemys"owych, pokolejowych, 

popegeerowskich i nadanie im nowych funkcji gospodarczych. 

11. Typ beneficjenta  

 

- jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 

i stowarzyszenia; 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo!" prawn�; 

- inne podmioty publiczne zarz�dzaj�ce terenami inwestycyjnymi, 

w tym powojskowymi, poprzemys#owymi, pokolejowymi 
i popegeerowskimi. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej okre!lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz$dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za!wiadcze% (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó&n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Dzia�ania skierowane b�d� do przedsi�biorstw, przede wszystkim 

z sektora MSP. 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

 1 110 303,43 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia�aniami/ 

poddzia�aniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO 

(je!li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w#a$ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno�� z innymi PO: 
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Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020:  

- O� priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsi�biorstwach, 

w zakresie rozwoju efektywnego otoczenia inwestycyjnego, 

infrastrukturalnego.   

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

OSI Obszary Przygraniczne 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je!li dotyczy) 

1) Wsparcie skierowane zostanie tylko do tych terenów 

inwestycyjnych, które wynikaj� z planów zagospodarowania 

przestrzennego poszczególnych JST � okre!lone w planie jako 

tereny zabudowy us�ugowej lub tereny zabudowy techniczno-

produkcyjnej16. 

2) Preferencje uzyskaj� projekty realizowane na nieu&ytkach, 

terenach zlokalizowanych w pobli&u inwestycji transportowych, 

terenach zdegradowanych, wymagaj�cych rewitalizacji.  

3) Przedsi$wzi$cia b$d� realizowane pod warunkiem nie powielania 

dost�pnej infrastruktury, chyba, #e limit dost�pnej powierzchni 

zosta� wyczerpany.  

4) Inwentaryzacja istniej�cej infrastruktury terenów inwestycyjnych 

powinna zosta� uj�ta w strategii subregionu/ innym dokumencie 

zatwierdzanym na poziomie beneficjenta. Analiz$ dost$pno!ci 

terenów inwestycyjnych przeprowadza si$ w odniesieniu do 

obszaru realizacji projektu. 

5) Analiza popytu na tereny inwestycyjne stanowi� b�dzie element 

Studium Wykonalno!ci Inwestycji � za"�cznika do wniosku 

o dofinansowanie. 

6) Wydatki na wewn$trzn� infrastruktur$ komunikacyjn� � jako 

element uzupe"niaj�cy projektu � mog� stanowi� jedynie mniejsz� 

cz$�� bud#etu projektu. 

                                                      

16 Na terenach tych nale#y okre�li� przeznaczenia zwi�zane z zapewnieniem skomunikowania oraz dost$pu do 

mediów: tereny komunikacji (drogi wewn$trzne) oraz tereny infrastruktury technicznej. 
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7) Wewn�trzna infrastruktura komunikacyjna, zgodnie z ustaw� 
o drogach publicznych17, to tzw. drogi wewn�trzne, niezaliczone 

do !adnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie 

drogowym tych dróg.   

8) Realizacja przedsi�wzi�� uwarunkowana b�dzie zapewnieniem 

w�a�ciwego dost�pu do terenów inwestycyjnych, finansowanego 

ze $rodków innych ni� dost�pne w ramach CT3 (np. $rodki w#asne 
beneficjenta lub w ramach projektu komplementarnego ze 

$rodków w ramach CT4, CT7 lub CT9, zgodnie z warunkami 

okre$lonymi w UP).  

9) Inwestycje dotycz�ce przygotowania terenów inwestycyjnych 

b�d% - wraz z odpowiednimi warunkami okre�lonymi w UP - 

podlega�y nast�puj%cym mechanizmom: 

- proporcjonalny wk�ad EFRR zwi%zany z powierzchni% terenów 

inwestycyjnych niewykorzystan% na moment z#o!enia 

dokumentów zamkni�cia Programu powinien zosta" zwrócony 

przez beneficjenta; 

- proporcjonalny wk#ad EFRR zwi�zany z powierzchni� terenów 

inwestycyjnych wykorzystywan� przez du�e przedsi�biorstwa 

powinien zosta" zwrócony przez beneficjenta.  

10) W umowie o dofinansowanie z beneficjentem zostan� okre$lone 

zobowi�zania dotycz�ce planowanych do utworzenia miejsc pracy 

na terenach inwestycyjnych. 

11) Umowa o dofinansowanie okre�la" b�dzie zobowi%zania 

beneficjenta w odniesieniu do liczby przedsi�biorstw MSP 

ulokowanych na wspartych terenach inwestycyjnych. 

12) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia�ania okre�lone 

s% w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 

niezb�dnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

                                                      

17 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z pó�n. zm.).  
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20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa#ych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl"dniania 

dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu. 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó!owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

W przypadku wyst"pienia pomocy publicznej w projekcie 

zastosowanie b�d� mia�y  programy pomocowe:  

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia  

3 wrze�nia 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie 

wzmacniania konkurencyjno�ci mikroprzedsi�biorców, ma�ych 
i !rednich przedsi�biorców w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014�2020 (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1623), 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 

infrastruktur� lokaln� w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208), 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 488). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� �  85% 

Projekty obj�te pomoc� de minimis � 70% 

Projekty obj�te pomoc� inwestycyjn� na infrastruktur� lokaln� � 

zgodnie z zapisami Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 

na infrastruktur� lokaln� w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208). 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�:  
Mikro i ma�e przedsi�biorstwa � 55% 

"rednie przedsi�biorstwa � 45% 

Pozosta�e przedsi�biorstwa � 35% 
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25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 
ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud�etu pa#stwa lub 

innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 85% 

Projekty obj�te pomoc� de minimis � 70% 

Projekty obj�te pomoc� inwestycyjn� na infrastruktur� lokaln� � 

zgodnie z zapisami Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 

na infrastruktur� lokaln� w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1208). 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�:  
Mikro i ma#e przedsi�biorstwa � 55% 

$rednie przedsi%biorstwa � 45% 

Pozosta�e przedsi%biorstwa � 35% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 15% 

Projekty obj�te pomoc� de minimis � 30% 

Projekty obj�te pomoc� inwestycyjn� na infrastruktur� lokaln� � 

odpowiednio zale!ny od wysoko"ci maksymalnego % poziomu 

dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

(pkt 24). 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn� � odpowiednio 

zale!ny od wysoko"ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Dzia"anie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu   

OPIS DZIA#ANIA  

6. Nazwa dzia"ania Dzia�anie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 2: Lepsze warunki do rozwoju MSP 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo"redniego  

1) Liczba przedsi�biorstw korzystaj�cych z zaawansowanych us�ug 
(nowych i/lub ulepszonych) �wiadczonych przez instytucje otoczenia 

biznesu 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych wsparcie: 

2) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych dotacje 

3) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych wsparcie niefinansowe 

4) Liczba zaawansowanych us�ug (nowych lub ulepszonych) 

�wiadczonych przez IOB 

5) Liczba wspieranych nowych przedsi�biorstw 

6) Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie 

profesjonalizacji us�ug 

7) Liczba M#P otrzymuj�cych wsparcie niefinansowe w zwi�zku z 
COVID-19 (CV 24) 

8) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych wsparcie niefinansowe w zwi�zku z 
pandemi� COVID-19. 

10. Typy projektów 1) Zawansowane i wyspecjalizowane us�ugi zwi�kszaj�ce zdolno�� MSP 

do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku 

z zastosowaniem mechanizmów popytowych. 

2) Wsparcie rozwoju IOB dla �wiadczenia zaawansowanych, 

udoskonalonych us�ug dostosowanych do potrzeb przedsi�biorstw � 

dalsza profesjonalizacja us�ug IOB. 

11. Typ beneficjenta  
- operator systemu popytowego dla MSP, 
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- instytucje otoczenia biznesu, w tym jednostki samorz�du 

terytorialnego i ich jednostki organizacyjne posiadaj�ce osobowo�� 

prawn�, 

- jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 

i stowarzyszenia, 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn� 

maj�ce prawn� siedzib� na terenie województwa opolskiego18. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urz#dowego 

podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 

i za�wiadcze$ (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó%n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

W odniesieniu do systemu popytowego: Przedsi�biorstwa MSP 

korzystaj!ce z us�ug IOB w systemie popytowym. 

W odniesieniu do wsparcia profesjonalizacji us�ug IOB: Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

 Region S�abiej Rozwini�ty 

8 473 824,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno�� z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020:  

                                                      

18 Prawna siedziba oznacza siedzib% g�ówn# beneficjenta lub oddzia�. W przypadku osób fizycznych prowadz#cych 

dzia�alno�� gospodarcz# na podstawie wpisu do Ewidencji Dzia�alno�ci Gospodarczej prawna siedziba oznacza miejsce 

zamieszkania lub adres zak�adu g�ównego � je�li zosta� podany w Zg�oszeniu do CEDG. Warunek ten uznaje si% za 

spe�niony, gdy przynajmniej jeden z ww. adresów jest na terenie województwa opolskiego. 
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O� priorytetowa II Wsparcie otoczenia i potencja�u przedsi�biorstw do 

prowadzenia B+R+I, w zakresie zwi�kszenia skali wykorzystania przez 

MSP proinnowacyjnych us�ug �wiadczonych przez IOB 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

(je�li dotyczy) 

Dla typu projektu nr 1 Zawansowane i wyspecjalizowane us�ugi 

zwi!kszaj"ce zdolno�$ MSP do budowania i wzrostu przewagi 

konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych: 

1) Wsparcie do IOB kierowane b�dzie przede wszystkim w systemie 

popytowym, za po�rednictwem operatora. 

2) Operator udzielaj!c wsparcia priorytetowo traktuje MSP dzia�aj!ce 

w obszarze zgodnym z RSIWO2020. 

3) Operator udzielaj�c wsparcia priorytetowo traktuje MSP b�d�ce 

przedsi�biorstwami ekologicznymi. 

4) IOB przyjmowane do projektu w ramach systemu popytowego, 

spe�niaj� co najmniej nast�puj�ce kryteria:  

- IOB posiada strategi� biznesow�, która wyra#nie wskazuje ró$ne 

#ród�a przychodów tej instytucji i potwierdza jej zdolno�% do 

dzia�ania w warunkach rynkowych; 

- IOB ma roczny plan dzia�ania, który zawiera orientacyjny wykaz 

projektów, us�ug do wdro$enia, zrealizowania, dost�pne �rodki, 

niezb�dne szkolenia, wymagany bud$et i #ród�a finansowania.  

- IOB powinna zapewni%, $e stosowane b�d� dost�pne standardy 

�wiadczenia us�ug, opracowane na poziomie krajowym lub 

europejskim lub mi�dzynarodowym; 

- IOB powinna wykaza% si� do�wiadczeniem w zakresie 

doradztwa, wspierania przedsi�biorców w rozwoju biznesowym 

(np. przedstawiaj�c wyniki badania satysfakcji, liczb� 

�wiadczonych us�ug, ocen� �wiadczonych us�ug, itp.); 
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- IOB zapewni monitorowanie �wiadczonych us�ug i przeprowadzi 

badanie satysfakcji, aby oceni� swoj� skuteczno�� i sporz�dzi� 

lepsze prognozy oparte na statystyce. 

5) Podmiot wybrany na Operatora systemu popytowego nie mo!e 

oferowa� us"ug dla MSP w ramach tego systemu popytowego. 

6) Do systemu popytowego mog� by� rekrutowane jedynie IOB 

posiadaj�ce siedzib# na terenie województwa opolskiego. 

Dla typu projektu nr 2 Wsparcie rozwoju IOB dla �wiadczenia 

zaawansowanych, udoskonalonych us"ug dostosowanych do potrzeb 

przedsi#biorstw � dalsza profesjonalizacja us"ug IOB: 

1) Priorytetowo traktowane b#d� inwestycje zgodne z RSIWO2020. 

2) Dodatkowe preferencje przewiduje si# dla przedsi#biorstw oraz 

inwestycji ekologicznych. 

3) Odr#bne kryteria wyboru przedsi#wzi#� zostan� zastosowane 

w przypadku przedsi#biorstw we wczesnej fazie rozwoju 

(dzia"aj�cych do 24 miesi#cy) oraz nowoza"o!onych (start-up). 

4) Przedsi#wzi#cia w zakresie wsparcia IOB s� ukierunkowane na 

�wiadczenie specjalistycznych us"ug IOB. 

5) Przedsi#wzi#cia w zakresie infrastruktury IOB wspierane b#d� 

w bardzo ograniczonym zakresie przy spe"nieniu nast#puj�cych 

warunków, zgodnie z Umow� Partnerstwa: 

- dzia"alno�� IOB wpisuje si# w regionaln� strategi# inteligentnej 

specjalizacji; 

- IOB dysponuje strategi�/planem wykorzystania infrastruktury 

planowanej do sfinansowania w ramach przedsi#wzi#cia; 

- przedsi#wzi#cie jest wspó"finansowane ze $róde" prywatnych; 

- przedsi#wzi#cie nie powiela dost#pnej infrastruktury IOB 

o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub s�siaduj�cym 

regionie, chyba, !e limit dost#pnej oferty zosta" wyczerpany; 

- w realizacji przez IOB specjalistycznych us"ug zapotrzebowanych 

przez konkretnych przedsi#biorców wykorzystywane s� 

dost#pne standardy �wiadczenia us"ug wypracowanych na 

poziomie krajowym; 

- IOB d�!y� b#d� do prowadzenia dzia"alno�ci na zasadach 

rynkowych, w oparciu o otwart� konkurencj#. 

6) Podstaw� do udzielenia wsparcia IOB b#dzie wykazanie potrzeb 

przedsi#biorstw w tym zakresie (planowane us"ugi nie powinny by� 

oparte na za"o!eniach). 
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7) Bezpo�rednie wsparcie w zakresie dalszej profesjonalizacji us�ug 

oko�obiznesowych mo!e by" przyznane IOB, które spe�niaj# 

nast$puj#ce kryteria:  

- IOB posiada strategi$ biznesow#, która wyra%nie wskazuje ró!ne 

%ród�a przychodów tej instytucji i potwierdza jej zdolno&" do 

dzia�ania w warunkach rynkowych i prowadzenia dzia�alno&ci 

finansowo samowystarczalnej (lub stanie si$ stopniowo 

samowystarczaln# do ko'ca okresu kwalifikowalno&ci);  

- IOB ma roczny plan dzia�ania, który zawiera orientacyjny wykaz 

projektów, us�ug do wdro!enia, zrealizowania, dost$pne &rodki, 

niezb$dne szkolenia, wymagany bud!et i %ród�a finansowania. 

Wspierane projekty powinny by" wyra%nie przedstawione 

w planach dzia�ania IOB; 

- IOB powinna zapewni", !e stosowane b$d# dost$pne standardy 

&wiadczenia us�ug, opracowane na poziomie krajowym lub 

europejskim lub mi$dzynarodowym; 

- IOB powinna wykaza" si$ do&wiadczeniem w zakresie doradztwa, 

wspierania przedsi$biorców w rozwoju biznesowym (np. 

przedstawiaj#c wyniki badania satysfakcji, liczb$ &wiadczonych 

us�ug, ocen$ &wiadczonych us�ug, itp.); 

- IOB zapewni monitorowanie &wiadczonych us�ug i przeprowadzi 

badanie satysfakcji, aby oceni" swoj# skuteczno&" i sporz#dzi" 

lepsze prognozy oparte na statystyce. 

8) Pierwsze'stwo b$d# mia�y projekty o najwi$kszym udziale wk�adu 

prywatnego. 

9) Umowy o dofinansowanie okre&la" b$d# zobowi#zania 

beneficjentów (IOB) w odniesieniu do liczby przedsi$biorstw, które 

skorzysta�y z nowych (zaawansowanych lub znacz#co ulepszonych) 

us�ug. 

10) W rok po realizacji projektu, IOB  b$d# musia�y udokumentowa" 

znacz#ce wykorzystanie nowych us�ug &wiadczonych na rzecz 

przedsi$biorstw. 

11) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania okre&lone s# 

w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb$dnych dla 

przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 

konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i 

planowany zakres 

stosowania  
Nie dotyczy 
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cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

20. Dopuszczalna 

maksymalna 

warto�! 

zakupionych 

�rodków trwa�ych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl�dniania 

dochodu w 

projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu. 

22a. Warunki 

stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

W odniesieniu do systemu popytowego: Pomoc na us�ugi doradcze 

zgodnie z Rozporz!dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 

wrze�nia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsi#biorcom, 

ma�ym i "rednim przedsi�biorcom na us�ugi doradcze oraz udzia� 

w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (Dz. U. poz. 1417). 

W odniesieniu do wsparcia profesjonalizacji us�ug IOB, w przypadku 

wyst!pienia pomocy publicznej, zastosowanie ma pomoc de minimis 

zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 

marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 

r. poz. 488).  

W przypadku dzia!a� zmierzaj�cych do niwelowania negatywnych 

skutków wyst�pienia pandemii COVID-19 - pomoc udzielana b#dzie na 

warunkach okre�lonych w: 

· Rozporz�dzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 

kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub 

pomocy zwrotnej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-
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2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w zwi�zku z 

wyst�pieniem pandemii COVID-19 (Dz. U. poz 773),  

Dodatkowo, wy��cznie pomocniczo nale"y stosowa# zapisy Komunikatu 

Komisji Tymczasowe ramy !rodków pomocy pa"stwa w celu wsparcia 

gospodarki w kontek!cie trwaj#cej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) 

(Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z pó$%. zm.). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu  

(je!li dotyczy)  

100% - dla dzia�a� zmierzaj�cych do niwelowania negatywnych skutków 

wyst"pienia pandemii COVID-19 

Dla dzia"a# pozosta"ych: 

W przypadku projektów nieobj�tych pomoc! publiczn! � 85%  

W przypadku projektów obj�tych pomoc! publiczn! � zgodnie ze 

schematami okre%lonymi w rozporz!dzeniu ministra w"a%ciwego do 

spraw rozwoju regionalnego, wymienionego w pkt 23. 

W przypadku projektów obj�tych pomoc! de minimis � 70% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu  

(!rodki UE + 
ewentualne 

wspó"finansowanie z 
bud#etu pa$stwa lub 

innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a�ciw& instytucj�) 

(je�li dotyczy)  

100% - dla dzia�a� zmierzaj�cych do niwelowania negatywnych skutków 

wyst�pienia pandemii COVID-19 

Dla dzia�a� pozosta�ych: 

W przypadku projektów nieobj!tych pomoc� publiczn� � 85% 

W przypadku projektów obj!tych pomoc� publiczn� � zgodnie ze 

schematami okre"lonymi w rozporz�dzeniu ministra w�a"ciwego ds. 

rozwoju regionalnego, wymienionego w pkt 23.   

W przypadku projektów obj!tych pomoc� de minimis � 70% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

0% - dla dzia�a� zmierzaj�cych do niwelowania negatywnych skutków 

wyst�pienia pandemii COVID-19 

Dla dzia�a� pozosta�ych: 

W przypadku projektów nieobj!tych pomoc� publiczn� � 15% 

W przypadku projektów obj!tych pomoc� publiczn� � odpowiednio 

zale�ny od wysoko#ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

W przypadku projektów obj�tych pomoc� de minimis - 30% 

27. Minimalna 

i maksymalna 
Nie dotyczy 
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warto�� projektu 

(PLN) 

(je�li dotyczy) 

28. Minimalna 

i maksymalna 

warto�! wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra#ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa#niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Dzia#anie 2.4 Wspó#praca gospodarcza i promocja 

OPIS DZIA$ANIA  

6. Nazwa dzia#ania Dzia�anie 2.4 Wspó�praca gospodarcza i promocja 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 

Cel szczegó�owy 3: Zwi�kszony poziom handlu zagranicznego sektora 

MSP 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi�biorstwach 

2) Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez 

przedsi�biorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych wsparcie: 

2) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych dotacje; 

3) Liczba przedsi�biorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji 

dzia�alno�ci; 

4) Liczba przedsi�biorstw, które wprowadzi�y zmiany organizacyjno-

procesowe 
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5) Liczba wspieranych nowych przedsi�biorstw; 

6) Inwestycje prywatne uzupe�niaj�ce wsparcie publiczne dla 

przedsi�biorstw (dotacje); 

7) Liczba wspartych przedsi�wzi�" informacyjno-promocyjnych 

o charakterze mi�dzynarodowym; 

8) Liczba wspartych przedsi�wzi�" informacyjno-promocyjnych 

o charakterze krajowym. 

10. Typy projektów 1) wsparcie opracowania nowych (a tak�e aktualizacji/modyfikacji 

istniej"cych) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla dzia�a� 

mi!dzynarodowych, otwieranie nowych kana�ów biznesowych, 

dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej; 

2) wsparcie wspó�pracy gospodarczej przedsi!biorstw w wymiarze 

krajowym i mi!dzynarodowym; 

3) promocja przedsi!biorstw, w tym udzia� w wydarzeniach 

krajowych i mi!dzynarodowych, m.in. w targach, pokazach 

technologii, jako cz!"# projektu, znajduj�ca uzasadnienie w 

strategii rozwoju przedsi�biorstwa lub wprowadzonych nowych 

modelach biznesowych.  

11. Typ beneficjenta  - mikro, ma�e i �rednie przedsi�biorstwa19, zgodnie z definicj! 

w za�!czniku 1 do Rozporz!dzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

Wnioskodawca prowadzi dzia�alno�" gospodarcz! na terenie 

województwa opolskiego20. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj! form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz!dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze# (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó$n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
Region S�abiej Rozwini�ty 

5 700 400,00 euro 

                                                      

19 W tym przedsi�biorstwa z bran�y rolno-spo�ywczej nie prowadz!ce produkcji podstawowej produktów rolnych, 

zgodnie z art. 2 pkt. 9 rozporz!dzenia Komisji (UE) nr 651/2014.  
20 Oznacza to, �e na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada g"ówn! siedzib� lub oddzia" lub miejsce 

prowadzenia dzia"alno#ci. Weryfikacja nast!pi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawc� odpisu ze 

stosownego rejestru (ewidencji) � z zastrze�eniem, �e przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) zosta" dokonany 

najpó$niej na dzie� podpisania umowy o dofinansowanie. 
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wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w#a$ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno$% z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020:  

- O� priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsi�biorstwach, 

w zakresie wsparcia wzrostu umi�dzynarodowienia dzia�alno�ci 

przedsi�biorstw.   

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów  

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest Opolskie Centrum 

Rozwoju Gospodarki.  

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Priorytetowo traktowane b�d� inwestycje zgodne z Regionaln� 
Strategi� Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r. 

2) Dodatkowe preferencje przewiduje si� dla przedsi�biorstw 

ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych. 

3) Odr�bne kryteria wyboru przedsi�wzi�& zostan" zastosowane  

w przypadku przedsi�biorstw we wczesnej fazie rozwoju 

(dzia#aj"cych do 24 miesi�cy) oraz nowoza#o�onych (start-up).   

4) Promocja przedsi�biorstw, produktów i us#ug, w tym udzia# 

w wydarzeniach krajowych i mi�dzynarodowych, m.in. w targach, 

pokazach technologii, znajduj"cych uzasadnienie w strategii 

rozwoju przedsi�biorstwa lub wprowadzonych nowych modelach 

biznesowych, nie mo�e by! samodzielnym projektem. 

5) Wsparcie opracowania nowych (a tak�e aktualizacji/modyfikacji 

istniej"cych) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla dzia#a� 
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mi�dzynarodowych, otwieranie nowych kana�ów biznesowych, 

dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej nie mo!e by" 

samodzielnym projektem. 

6) Wnioskodawca mo!e z�o!y" w ramach konkursu tylko jeden 

wniosek. Z�o&enie wi�kszej liczby wniosków w konkursie b�dzie 

skutkowa�o odrzuceniem kolejnych wniosków z�o&onych przez 

Wnioskodawc�. Równocze#nie Wnioskodawca nie mo&e by" 

partnerem w innym projekcie z�o&onym w ramach danego 

konkursu. Powy&sze dotyczy tak&e sytuacji gdy przedsi�biorca jest 

partnerem w kilku projektach. 

7) Nie dopuszcza si� wnoszenia wk�adu w�asnego w formie 

niepieni�&nej.  

8) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania okre#lone s$ 

w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb�dnych 

dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w 

Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Nie przewiduje si� udzielania dofinansowania w formie zaliczki. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Pomoc de minimis zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020. (Dz. U z 2015 r. poz. 488). 

Lub 

Pomoc na  us�ugi doradcze oraz udzia� w targach, zgodnie z 

Rozporz!dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 
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udzielania pomocy mikroprzedsi"biorcom, ma�ym i #rednim 

przedsi"biorcom na us�ugi doradcze oraz udzia� w targach w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 

1417). 

W ramach projektu nie jest dopuszczalne �!czenie pomocy de minimis 

z pomoc! na us�ugi doradcze oraz udzia� w targach. 

Maksymalna kwota dofinansowania 200 tys. PLN. 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

Projekty/koszty obj�te pomoc� de minimis zgodnie z 

Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 

2015 r. poz. 488): 

 

! Mikro, ma�e i �rednie przedsi$biorstwa: 70 %  

 

Projekty/koszty obj$te pomoc� na us�ugi doradcze oraz udzia� w 

targach zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsi$biorcom, ma�ym i �rednim 

przedsi$biorcom na us�ugi doradcze oraz udzia� w targach w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 

1417): 

 

! Mikro, ma�e i �rednie przedsi$biorstwa: 50 % 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 
ewentualne 

wspó"finansowanie z 
bud#etu pa$stwa lub 

innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a�ciw& instytucj�) 

(je�li dotyczy)  

Projekty/koszty obj�te pomoc� de minimis zgodnie z 

Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 

2015 r. poz. 488): 

! Mikro, ma�e i �rednie przedsi$biorstwa: 70 %  

Projekty/koszty obj$te pomoc� na us�ugi doradcze oraz udzia� w 

targach zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsi$biorcom, ma�ym i �rednim 

przedsi$biorcom na us�ugi doradcze oraz udzia� w targach w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 

1417): 

! Mikro, ma�e i �rednie przedsi$biorstwa: 50 % 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

 

Projekty/koszty obj�te pomoc� de minimis zgodnie z 

Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
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regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 

2015 r. poz. 488 ): 

 

! Mikro, ma�e i �rednie przedsi$biorstwa: 30 %;  

 

Projekty/koszty obj$te pomoc� na us�ugi doradcze oraz udzia� w 

targach zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsi$biorcom, ma�ym i �rednim 

przedsi$biorcom na us�ugi doradcze oraz udzia� w targach w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 

1417): 

 

! Mikro, ma�e i �rednie przedsi$biorstwa: 50 %  

 

Wk�ad w�asny mo'e by� wniesiony wy��cznie w formie pieni$'nej. 

Wk�ad pieni$'ny musi pochodzi� ze �rodków w�asnych lub 

zewn$trznych )róde� finansowania w postaci wolnej od wszelkiego 

publicznego wsparcia finansowego. 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 
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32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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O� PRIORYTETOWA III 

Gospodarka niskoemisyjna 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

O� Priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna  

2. Cele szczegó�owe osi priorytetowej  

Cel szczegó�owy 1: Lepsza jako�� powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego.  

Cel szczegó�owy 2: Zwi�kszona efektywno�� energetyczna w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym. 

Cel szczegó�owy 3: Zwi�kszona efektywno�� energetyczna MSP. 

Cel szczegó�owy 4: Zwi�kszony poziom produkcji energii ze $róde" odnawialnych.  

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

126 439 594,00 euro 

5. Instytucja 

zarz�dzaj�ca 

Zarz�d Województwa Opolskiego obs�ugiwany przez Urz�d 

Marsza�kowski Województwa Opolskiego, Departament Funduszy 

Europejskich 

 

Poddzia�anie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych 

OPIS PODDZIA%ANIA  

6. Nazwa poddzia�ania Poddzia�anie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych  

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 1: Lepsza jako�� powietrza poprzez wsparcie 

transportu publicznego. 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

2) Liczba samochodów korzystaj"cych z miejsc postojowych 

w wybudowanych obiektach �parkuj i jed"� 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba wybudowanych obiektów �parkuj i jed�� 

2) Liczb miejsc postojowych w wybudowanych obiektach �parkuj 

i jed�� 

3) D�ugo"# wspartej infrastruktury rowerowej 

4) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru 

pasa%erskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej: 

5) Liczba zakupionych jednostek taboru pasa%erskiego w 

publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

6) Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasa%erskiego 

w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 
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7) Pojemno�� zakupionego lub zmodernizowanego taboru 

pasa�erskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji 

miejskiej: 

8) Pojemno�" zakupionego taboru pasa�erskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

9) Pojemno�" zmodernizowanego taboru pasa�erskiego 

w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej 

10) D#ugo�" wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciep#owniczej: 

11) D#ugo�" wybudowanej sieci ciep#owniczej 

12) D#ugo�" zmodernizowanej sieci ciep#owniczej 

10. Typy projektów 1) budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu 

ograniczania ruchu drogowego w centrach miast; 

2) zakup niskoemisyjnego i bezemisyjnego taboru dla transportu 

publicznego (autobusy i busy) zasilanego paliwem alternatywnym21; 

3) wyposa�enie taboru autobusowego dla transportu publicznego 

w systemy redukcji emisji; 

4) rozwi�zania z zakresu organizacji ruchu, u�atwiaj�ce sprawne 

poruszanie si� pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie 

dróg dost�pu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki 

autobusowe, bus pasy); 

5) infrastruktura s�u"�ca obs�udze pasa"erów zapewniaj�ca m.in. 

interaktywn� informacj� pasa�ersk�; 

6) infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego; 

7) systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszcze# 

jako�ci powietrza; 

8) inne projekty wynikaj�ce z planów gospodarki niskoemisyjnej lub 

programów ochrony powietrza, w szczególno�ci:  

- budowa lub przebudowa sieci ciep�owniczej i ch�odniczej w celu 

przy�!czenia nowych odbiorców do sieci i redukcji strat energii 

w procesie dystrybucji ciep�a; 

- modernizacja sieci cieplnej/ch�odniczej w celu redukcji strat 

energii w procesie dystrybucji ciep�a, równie" poprzez wdra"anie 

systemów zarz!dzania ciep�em i ch�odem wraz z infrastruktur! 

wspomagaj!c!. 

11. Typ beneficjenta  - jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 

i stowarzyszenia, 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�, 

- przedsi�biorstwa22. 

                                                      

21 W rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. 

dyrektywy 2014/94/UE). 
22 Podmioty (w tym spó�ki prawa handlowego), wykonuj�ce us"ugi publiczne, w których wi!kszo�� udzia"ów lub akcji 

posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, zwi�zek mi$dzygminny lub Skarb Pa#stwa lub podmioty wybrane 
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Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urz$dowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 
i za"wiadcze# (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó$n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

40 343 040,44 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 
Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego. 

Komplementarno#$ z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i %rodowisko 2014-2020:  

- O� priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego 

w miastach � w zakresie zwi$kszenia wykorzystania 
niskoemisyjnego transportu miejskiego 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne 

                                                      

w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówie� Publicznych, wykonuj�ce us�ugi publiczne w obszarze obj�tym wsparciem 

w ramach dzia�ania na podstawie odr�bnej, obowi�zuj�cej umowy, zawartej z jednostk� samorz�du terytorialnego 
(równie� na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego) lub podmioty wybrane zgodnie z Ustaw� z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 
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17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZ RPO WO 2014-2020.  

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 
(je�li dotyczy) 

1) Wsparcie otrzymaj� projekty wynikaj�ce z planów gospodarki 
niskoemisyjnej, przygotowanych przez w#adze samorz�dowe, 

dotycz�ce w szczególno"ci infrastruktury transportu publicznego, tj. 
planów zrównowa!onej mobilno�ci miejskiej. 

2) W przypadku projektów dotycz#cych dróg, inwestycje mog# by� 

realizowane pod warunkiem uj%cia ich zakresu w przygotowanych 

planach gospodarki niskoemisyjnej lub planach zrównowa&onej 

mobilno"ci miejskiej. Jednocze"nie inwestycje w drogi lokalne 

i regionalne mo!liwe s� jedynie jako niezb�dny i uzupe�niaj�cy 

element projektu dot. systemu zrównowa!onej mobilno�ci 

miejskiej. 

3) Samodzielne projekty dotycz�ce wy��cznie infrastruktury drogowej 

nie b�d� akceptowane w ramach PI 4e.  

4) Dofinansowanie otrzymaj� projekty spe�niaj�ce kryterium 

efektywno�ci kosztowej w powi�zaniu z osi�ganymi efektami 

spo�eczno-gospodarczymi w stosunku do planowanych nak�adów 

finansowych. 

5) Priorytetowo traktowane b�d� inwestycje charakteryzuj�ce si� 

znacznym wk�adem w redukcj� emisji gazów cieplarnianych. 

6) W przypadku projektów dotycz�cych zakupu taboru autobusowego 

priorytetowe traktowane b�d� inwestycje zwi�zane z zakupem 

bezemisyjnych pojazdów transportu publicznego, przy czym nie jest 

mo!liwe dofinansowanie zakupu pojazdów zasilanych dieslem EURO 

VI. W uzasadnionych przypadkach tzn. tam gdzie inwestycje w tabor 

bezemisyjny by�yby ca�kowicie nieuzasadnione, mo!liwe jest 

dokonywanie naborów wniosków dotycz�cych pojazdów z silnikami 

hybrydowymi ��cz�cymi paliwo diesel (Euro VI) oraz elektryczne. 

Jednocze�nie zakupowi taboru stanowi�cemu uzupe�nienie 

interwencji w ramach CT 4 powinny towarzyszy� inwestycje w 

niezb�dn� dla w�a�ciwego funkcjonowania zrównowa!onej 

mobilno�ci infrastruktur�23. 

                                                      
23 Poprzez infrastruktur� rozumie si� infrastruktur� �adowania pojazdów paliwem alternatywnym.  
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7) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia$ania okre"lone s# 

w pozosta$ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb$dnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 

konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy  

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków okre"la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre"la umowa 
o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

W odniesieniu do projektów dot. transportu niskoemisyjnego � zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych 

podmiotów realizuj!cych obowi!zek "wiadczenia us#ug w transporcie 

zbiorowym. 

W odniesieniu do projektów dot. sieci ciep�owniczych � zgodnie 

z Rozporz"dzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na efektywny 

energetycznie system ciep�owniczy i ch�odniczy w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2021). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je�li dotyczy)  

Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 85%  

Projekty obj�te pomoc� publiczn� � zgodnie z wytycznymi lub 

rozporz�dzeniem okre!lonymi w pkt 23. 
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25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 
ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud�etu pa#stwa lub 

innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 85%  

Projekty obj�te pomoc� publiczn� � zgodnie z wytycznymi lub 

rozporz�dzeniem okre!lonymi w pkt 23. 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 15%  

Projekty obj�te pomoc� publiczn� � odpowiednio zale!nie od wysoko�ci 

maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddzia"anie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 

OPIS PODDZIA#ANIA  

6. Nazwa poddzia"ania Poddzia�anie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej  

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 1: Lepsza jako�� powietrza poprzez wsparcie 

transportu publicznego. 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

2) Liczba samochodów korzystaj"cych z miejsc postojowych 

w wybudowanych obiektach �parkuj i jed"� 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jed�" 

2) Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj 

i jed�" 

3) D!ugo#$ wspartej infrastruktury rowerowej 

4) Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride" 

5) Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach 

"Bike&Ride" 

10. Typy projektów 1) budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu 

ograniczania ruchu drogowego w centrach miast; 

2) rozwi�zania z zakresu organizacji ruchu, u�atwiaj�ce sprawne 
poruszanie si� pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie 

dróg dost�pu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki 

autobusowe, bus pasy); 

3) infrastruktura s%u�#ca obs%udze pasa�erów zapewniaj#ca m.in. 

interaktywn# informacj� pasa�ersk#; 

4) infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego; 

11. Typ beneficjenta  - jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 
i stowarzyszenia, 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�, 
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- przedsi�biorstwa24. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 

metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urz$dowego 
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 
i za"wiadcze# (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó$n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Zwi�zek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

47 704 014,18 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj$ udzielanego wsparcia z innymi 

dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj$ udzielanego wsparcia z innymi 

Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w#a$ciwego ds. rozwoju regionalnego. 

Komplementarno$% z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i &rodowisko 2014-2020:  

- O� priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego 

w miastach � w zakresie zwi$kszenia wykorzystania 
niskoemisyjnego transportu miejskiego 

                                                      

24 Podmioty (w tym spó�ki prawa handlowego), wykonuj�ce us�ugi publiczne, w których wi�kszo�� udzia�ów lub akcji 

posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, zwi�zek mi�dzygminny lub Skarb Pa�stwa lub podmioty 

wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówie� Publicznych, wykonuj�ce us�ugi publiczne w obszarze obj�tym 

wsparciem w ramach dzia�ania na podstawie odr�bnej, obowi�zuj�cej umowy, zawartej z jednostk� samorz�du 

terytorialnego (równie� na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego) lub podmioty wybrane zgodnie z Ustaw� z 

dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 
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16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP RPO WO 2014-2020 

(Zwi"zek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych).  

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Wsparcie otrzymaj� projekty wynikaj�ce z planów gospodarki 
niskoemisyjnej, przygotowanych przez w#adze samorz�dowe, 

dotycz�ce w szczególno�ci infrastruktury transportu publicznego, tj. 

planów zrównowa�onej mobilno�ci miejskiej. 

2) W przypadku projektów dotycz�cych dróg, inwestycje mog� by� 

realizowane pod warunkiem uj�cia ich zakresu w przygotowanych 

planach gospodarki niskoemisyjnej, planach zrównowa�onej 

mobilno�ci miejskiej lub w ramach ZIT. Jednocze�nie inwestycje 

w drogi lokalne i regionalne mo�liwe s! jedynie jako niezb�dny 

i uzupe�niaj!cy element projektu dot. systemu zrównowa�onej 

mobilno�ci miejskiej. 

3) W projekcie wykorzystuje si# dost#pne rozwi!zania techniczne oraz 

alternatywne w celu minimalizacji konieczno�ci wycinki drzew. 

4) Samodzielne projekty dotycz!ce wy�!cznie infrastruktury drogowej 

nie b#d! akceptowane w ramach PI 4e.  

5) Dofinansowanie otrzymaj! projekty spe�niaj!ce kryterium 

efektywno�ci kosztowej w powi!zaniu z osi!ganymi efektami 

spo�eczno-gospodarczymi w stosunku do planowanych nak�adów 

finansowych. 

6) Priorytetowo traktowane b#d! inwestycje charakteryzuj!ce si# 

znacznym wk�adem w redukcj# emisji gazów cieplarnianych. 

7) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia�ania okre�lone s! 

w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb#dnych dla 

przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 

konkursu i umowie o dofinansowanie. 
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19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy  

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków okre"la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre"la umowa 
o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

85%  
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25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 
ewentualne 

wspó�finansowanie 

z bud�etu pa#stwa 

lub innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

85%  

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

15%  

27. Minimalna 

i maksymalna warto!* 
projektu (PLN) 

(je!li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto!* 
wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je!li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je!li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra#ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

Poddzia"anie 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim 

OPIS PODDZIA#ANIA  

6. Nazwa poddzia"ania Poddzia�anie 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim  

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 1: Lepsza jako�� powietrza poprzez wsparcie transportu 

publicznego. 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  
Nie dotyczy 

9. Lista wska�ników 

produktu 
Liczba opracowanych koncepcji rozwoju �cie�ek rowerowych 

10. Typy projektów Przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju �cie�ek rowerowych w 

województwie opolskim wraz z kampani" edukacyjn" 

11. Typ beneficjenta  
- jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 

i stowarzyszenia, 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu  

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urz$dowego 

podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 
i za�wiadcze" (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó#n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 
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14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

545 137,38 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj%ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w#a$ciwego ds. rozwoju regionalnego. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Pozakonkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZ RPO WO 2014-2020.   

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Jako mniejszo�ciowy element projektu dopuszcza si�: 

- inwestycje infrastrukturalne dla ruchu rowerowego i 

pieszego, 

- kampani� informacyjno-edukacyjn". 

2) Realizacja inwestycji infrastrukturalnych musi wynika" z 

opracowanej koncepcji rozwoju #cie�ek rowerowych w 

województwie opolskim. 

3) Limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane w SZOOP 

2014-2020 dla przedmiotowego poddzia%ania okre#lone s! w 
pozosta%ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb�dnych dla 

przeprowadzenia procedury pozakonkursowej, w tym w decyzji o 

dofinansowaniu. 
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19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy  

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków okre"la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre"la decyzja 

o dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

100 % 
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25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 
ewentualne 

wspó�finansowanie 

z bud�etu pa#stwa 

lub innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

100 % 

 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

0% 

 

27. Minimalna 

i maksymalna warto!* 
projektu (PLN) 

(je!li dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

28. Minimalna 

i maksymalna warto!* 
wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je!li dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je!li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra#ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddzia�anie 3.2.1 Efektywno#$ energetyczna w budynkach publicznych  

OPIS PODDZIA%ANIA  

6. Nazwa poddzia�ania Poddzia�anie 3.2.1 Efektywno�� energetyczna w budynkach publicznych  

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 2: Zwi�kszona efektywno�� energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym  

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Zmniejszenie rocznego zu�ycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych 

2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

3) Ilo�� zaoszcz�dzonej energii elektrycznej 

4) Ilo�� zaoszcz�dzonej energii cieplnej 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

2) Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 

3) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

4) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

5) Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 

6) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej 

z OZE 

7) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej 

z OZE 

8) Dodatkowa zdolno!� wytwarzania energii ze #róde$ odnawialnych: 

9) Dodatkowa zdolno!� wytwarzania energii elektrycznej ze #róde$ 

odnawialnych 

10) Dodatkowa zdolno!� wytwarzania energii cieplnej ze #róde$ 

odnawialnych 



   SZOOP (EFRR) 

Za��cznik do Uchwa�y nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z pó!n. zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

 

101 

 

10. Typy projektów 1) G��boka kompleksowa modernizacja energetyczna25 budynków 
u!yteczno�ci publicznej26 wraz z wymian# wyposa!enia tych 

obiektów na energooszcz$dne w tym m.in.: 

a) ocieplenie obiektu, 

b) wymiana okien, drzwi zewn�trznych oraz o"wietlenia na 

energooszcz�dne, 

c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymian� 

i pod%#czeniem do &ród%a ciep%a), systemów wentylacji 

i klimatyzacji,  

d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 

e) instalacja systemów ch�odz�cych, w tym równie! z OZE. 

2) Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element 

kompleksowy projektu. 

11. Typ beneficjenta  - jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 
i stowarzyszenia, 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�,  

- jednostki sektora finansów publicznych, 

- jednostki naukowe, 

- szko#y wy�sze, 

- przedsi�biorstwa27, 

- ko!cio#y i zwi�zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko!cio#ów 

i zwi�zków wyznaniowych, 

- organizacje pozarz�dowe, 

- przedsi%biorstwa us�ug energetycznych (ESCO) jedynie jako partner 
jednego z ww. podmiotów. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej okre"lonych w § 7 rozporz�dzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urz�dowego 

                                                      

25 G��boka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsi�wzi�cie polegaj�ce na ociepleniu przegród 
budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji �róde� ciep�a (ch�odu) i instalacji, w wyniku którego 

zostan� zmniejszone warto�ci wska�ników rocznego zapotrzebowania na: energi� u�ytkow�, energi� ko!cow� oraz 

nieodnawialn� energi� pierwotn�. Przez instalacje rozumie si� instalacje: ogrzewania, ciep�ej wody u�ytkowej, wentylacji, 

klimatyzacji lub o�wietlenia. Zakres przedsi�wzi�cia g��bokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi 

wynika" z przeprowadzonego audytu energetycznego.   
26 Definicja budynku u�yteczno�ci publicznej zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada! budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 
27 Podmioty (w tym spó�ki prawa handlowego), wykonuj�ce us�ugi publiczne, w których wi�kszo�� udzia�ów lub akcji 

posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, zwi�zek mi�dzygminny lub Skarb Pa�stwa lub podmioty wybrane 

w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówie� Publicznych, wykonuj�ce us�ugi publiczne w obszarze obj�tym wsparciem 

w  ramach dzia�ania na podstawie odr�bnej, obowi�zuj�cej umowy, zawartej z jednostk� samorz�du terytorialnego 

(równie! na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego). 
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podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 

i za�wiadcze� (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó$n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

15 500 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa.  

Komplementarno#$ z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko na lata 2014-2020:  

- O� priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno�ci gospodarki 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZ RPO WO 2014-2020. 
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18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 
(je!li dotyczy) 

1) Warunkiem obligatoryjnym dla realizacji projektu w ramach 

dzia�ania jest istnienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru 

planowanego do obj�cia wsparciem.  

2) Warunkiem wst�pnym wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenie 

audytu energetycznego stanowi"cego kompleksowy element 

projektu. Wnioskodawca zobowi"zany jest do dostarczenia audytu 

energetycznego do IOK niezw"ocznie jednak#e nie pó$niej ni# do 

zako%czenia oceny formalnej projektu. 

3) Wszelkie inwestycje powinny by& zgodne z unijnymi standardami 

i przepisami w zakresie ochrony 'rodowiska.  

4) Priorytetowo b�d� wspierane projekty wykorzystuj�ce odnawialne 

$ród"a energii.  

5) Projekty powinny by� uzasadnione ekonomicznie i spo"ecznie oraz 
przeciwdzia"a� ubóstwu energetycznemu.  

6) Wsparcie mo#e zosta& udzielone na inwestycje w kot�y spalaj!ce 

biomas� lub ewentualnie paliwa gazowe, jedynie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, gdy osi�gni�te zostanie znaczne 

zwi�kszenie efektywno�ci energetycznej oraz gdy istniej� 

szczególnie pilne potrzeby. Przez znaczne zwi�kszenie efektywno�ci 

energetycznej nale�y rozumie& redukcj� zu�ycia energii o co 

najmniej 25%.  

7) Inwestycje w indywidualne urz"dzenia do ogrzewania (indywidualne 

$ród"a ciep"a) musz! przyczynia& si� do zmniejszenia emisji CO2 

i innych zanieczyszcze� powietrza oraz do znacznego zwi�kszenia 

oszcz�dno'ci energii (powy�ej 25*). Projekty mog! by& wsparte 
jedynie w przypadku, gdy pod�!czenie do sieci ciep�owniczej na 
danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Preferencje 

uzyskaj! projekty, w efekcie których osi!gni�ta zostanie 
oszcz�dno'& energii na poziomie co najmniej 60%. Do 

dofinansowania nie b�d! kwalifikowa�y si� przedsi�wzi�cia 
zak�adaj!ce oszcz�dno'& energii poni�ej 25*. Dane bazowe 
powinny wynika& z audytu energetycznego.  

8) Dofinansowanie uzyskaj! projekty spe�niaj!ce kryterium 
efektywno'ci kosztowej w powi!zaniu z osi!ganymi efektami 
w stosunku do planowanych nak�adów finansowych, przy czym 
priorytetowo traktowane b�d! inwestycje dotycz!ce budynków 
o znacz!cej funkcji spo�ecznej.  

9) W przypadku indywidualnych $róde� ciep�a, wsparte projekty musz! 
skutkowa& redukcj! CO2 w odniesieniu do istniej!cych instalacji 
(o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).   

10) Wspierane urz!dzenia do ogrzewania powinny charakteryzowa& si� 
minimalnym poziomem efektywno'ci energetycznej i normami 
emisji zanieczyszcze%, które zosta�y okre'lone w 'rodkach 
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wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pa�dziernika 

2009 r. ustanawiaj"cej ogólne zasady ustalania wymogów 

dotycz"cych ekoprojektu dla produktów zwi"zanych z energi"28.  

11) Wsparcie projektów uwarunkowane b$dzie wykonaniem inwestycji 
zwi�kszaj�cych efektywno�$ energetyczn" i ograniczaj"cych 

zapotrzebowanie na energi! w budynkach, w których 

wykorzystywana jest energia ze wspieranych urz"dze%.  

12) Preferowane b!dzie wsparcie udzielane poprzez przedsi!biorstwa 

us&ug energetycznych (ESCO). 

13) Termomodernizacja szpitali b!dzie mo�liwa w przypadku zgodno�ci 

z w&a�ciwymi mapami potrzeb zdrowotnych opracowanymi przez 

Ministerstwo Zdrowia. 

14) Efekty (wska*niki) realizacji projektów: zmniejszenie zu�ycia energii 

ko%cowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok], ilo�$ 

zaoszcz!dzonej energii cieplnej, ilo�$ zaoszcz!dzonej energii 

elektrycznej, b!d" monitorowane na etapie wdra�ania i 

udost!pniane jako informacja dodatkowa w rocznym sprawozdaniu 

monitoringowym.  

15) Pozosta&e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia&ania okre�lone s" 

w pozosta&ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb!dnych dla 

przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 

konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy  

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków okre"la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

                                                      

28 Normy te b�d� obowi�zywa� od 2020 r. W przypadku projektów dofinansowanych z RPO WO 2014-2020 normy te 

musz� by� spe!nione od pocz�tku okresu kwalifikowalno"ci.  
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22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

W przypadku wyst!pienia pomocy publicznej w projekcie zastosowanie 

b�dzie mia�o Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje 

wspieraj�ce efektywno�� energetyczn� w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je�li dotyczy)  

- Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 85% 

- Projekty obj�te pomoc� publiczn� � zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspieraj�ce 
efektywno!� energetyczn� w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie 

z bud�etu pa#stwa 

lub innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

- Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� �  85%   

- Projekty obj$te pomoc� publiczn� � zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspieraj�ce 
efektywno"� energetyczn� w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

- W przypadku projektów pa$stwowych jednostek bud%etowych 

100% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

- Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 15% 

- Projekty obj�te pomoc� publiczn� � odpowiednio zale&ny od 

wysoko"ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24) 

- W przypadku projektów pa#stwowych jednostek bud$etowych 0 % 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 
Nie dotyczy 
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wydatków 
kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

 

 

Poddzia"anie 3.2.2 Efektywno�� energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej 

OPIS PODDZIA$ANIA  

6. Nazwa poddzia"ania Poddzia�anie 3.2.2 Efektywno�� energetyczna w budynkach 

publicznych Aglomeracji Opolskiej  

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 2: Zwi�kszona efektywno�� energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym  

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo�redniego  

1) Zmniejszenie rocznego zu�ycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych  

2) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

3) Ilo�� zaoszcz�dzonej energii elektrycznej 

4) Ilo�� zaoszcz�dzonej energii cieplnej 

9. Lista wska�ników 

produktu 
1) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 
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2) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej 

z OZE 

3) Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 

4) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej 

z OZE 

5) Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej 

z OZE 

6) Dodatkowa zdolno�� wytwarzania energii ze �róde� odnawialnych: 

7) Dodatkowa zdolno�� wytwarzania energii elektrycznej ze �róde� 

odnawialnych 

8) Dodatkowa zdolno�� wytwarzania energii cieplnej ze �róde� 

odnawialnych 

10. Typy projektów 1) G��boka kompleksowa modernizacja energetyczna29 budynków 
u!yteczno�ci publicznej30 wraz z wymian� wyposa!enia tych 

obiektów na energooszcz�dne w tym m.in.: 
a) ocieplenie obiektu, 

b) wymiana okien, drzwi zewn�trznych oraz o"wietlenia na 
energooszcz�dne, 

c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymian� 

i pod��czeniem do $ród�a ciep�a), systemów wentylacji 

i klimatyzacji,  

d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 

e) instalacja systemów ch�odz�cych, w tym równie! z OZE. 

2) Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element 

kompleksowy projektu. 

11. Typ beneficjenta  - jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 
i stowarzyszenia, 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�,  

- jednostki sektora finansów publicznych, 

- jednostki naukowe, 

- szko#y wy�sze, 

- przedsi�biorstwa31, 

                                                      

29 G��boka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsi�wzi�cie polegaj�ce na ociepleniu przegród 
budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji �róde� ciep�a (ch�odu) i instalacji, w wyniku którego 

zostan� zmniejszone warto�ci wska�ników rocznego zapotrzebowania na: energi� u�ytkow�, energi� ko!cow� oraz 

nieodnawialn� energi� pierwotn�. Przez instalacje rozumie si� instalacje: ogrzewania, ciep�ej wody u�ytkowej, wentylacji, 

klimatyzacji lub o�wietlenia. Zakres przedsi�wzi�cia g��bokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi 

wynika" z przeprowadzonego audytu energetycznego.   
30 Definicja budynku u�yteczno�ci publicznej zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada! budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 

 
31 Podmioty (w tym spó�ki prawa handlowego), wykonuj�ce us�ugi publiczne, w których wi�kszo�� udzia�ów lub akcji 

posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, zwi�zek mi�dzygminny lub Skarb Pa�stwa lub podmioty wybrane 
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- ko�cio�y i zwi�zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko�cio�ów 
i zwi�zków wyznaniowych, 

- organizacje pozarz�dowe, 

- przedsi%biorstwa us�ug energetycznych (ESCO) jedynie jako 
partner jednego z ww. podmiotów. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz�dzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz%dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i za�wiadcze" (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó#n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Zwi�zek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

9 400 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa.  

Komplementarno#$ z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko na lata 2014-2020:  

- O� priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno�ci gospodarki 

                                                      

w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówie� Publicznych, wykonuj�ce us�ugi publiczne w obszarze obj�tym wsparciem 

w ramach dzia�ania na podstawie odr�bnej, obowi�zuj�cej umowy, zawartej z jednostk� samorz�du terytorialnego 

(równie& na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego). 
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16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP RPO WO 2014-2020 

(Zwi"zek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 
(je�li dotyczy) 

1) Warunkiem obligatoryjnym dla realizacji projektu w ramach 

dzia�ania jest posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

obszaru planowanego do obj�cia wsparciem.  

2) Warunkiem wst�pnym wsparcia dla inwestycji jest 

przeprowadzenie audytu energetycznego stanowi"cego 

kompleksowy element projektu. 

3) Wszelkie inwestycje powinny by" zgodne z unijnymi standardami 

i przepisami w zakresie ochrony #rodowiska.  

4) Priorytetowo b�d� wspierane projekty wykorzystuj�ce odnawialne 

$ród%a energii.  

5) Projekty powinny by� uzasadnione ekonomicznie i spo%ecznie oraz 

przeciwdzia%a� ubóstwu energetycznemu.  

6) Wsparcie mo&e zosta� udzielone na inwestycje w kot%y spalaj!ce 
biomas� lub ewentualnie paliwa gazowe, jedynie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, gdy osi�gni�te zostanie znaczne 

zwi�kszenie efektywno#ci energetycznej oraz gdy istniej! 

szczególnie pilne potrzeby. Przez znaczne zwi�kszenie 

efektywno#ci energetycznej nale&y rozumie" redukcj� zu&ycia 

energii o co najmniej 25%.  

7) Inwestycje w indywidualne urz"dzenia do ogrzewania 

(indywidualne $ród%a ciep%a) musz� przyczynia� si� do zmniejszenia 

emisji CO2 i innych zanieczyszcze' powietrza oraz do znacznego 

zwi�kszenia oszcz�dno�ci energii (powy&ej 25*). Projekty mog� 

by� wsparte jedynie w przypadku, gdy pod%�czenie do sieci 

ciep%owniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione 

ekonomicznie. Preferencje uzyskaj� projekty, w efekcie których 

osi�gni�ta zostanie oszcz�dno�� energii na poziomie co najmniej 

60*. Do dofinansowania nie b�d� kwalifikowa%y si� 
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przedsi�wzi�cia zak�adaj�ce oszcz�dno�� energii poni�ej 25%. Dane 
bazowe powinny wynika� z audytu energetycznego.  

8) Dofinansowanie uzyskaj� projekty spe#niaj�ce kryterium 

efektywno"ci kosztowej w powi�zaniu z osi�ganymi efektami 
w stosunku do planowanych nak�adów finansowych, przy czym 

priorytetowo traktowane b#d� inwestycje dotycz�ce budynków 

o znacz�cej funkcji spo!ecznej.  

9) W przypadku indywidualnych $róde! ciep!a, wsparte projekty 

musz� skutkowa% redukcj� CO2 w odniesieniu do istniej�cych 
instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego 

paliwa).   

10) Wspierane urz�dzenia do ogrzewania powinny charakteryzowa% 
si� minimalnym poziomem efektywno"ci energetycznej i normami 
emisji zanieczyszcze�, które zosta�y okre"lone w "rodkach 

wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pa$dziernika 
2009 r. ustanawiaj�cej ogólne zasady ustalania wymogów 
dotycz�cych ekoprojektu dla produktów zwi�zanych z energi�32.  

11) Wsparcie projektów uwarunkowane b�dzie wykonaniem 

inwestycji zwi#kszaj�cych efektywno�% energetyczn� 

i ograniczaj�cych zapotrzebowanie na energi# w budynkach, 

w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urz�dze�.  

12) Preferowane powinno by% wsparcie udzielane poprzez 

przedsi#biorstwa us!ug energetycznych (ESCO). 

13) Termomodernizacja szpitali b#dzie mo'liwa w przypadku zgodno�ci 

z w!a�ciwymi mapami potrzeb zdrowotnych opracowanymi przez 

Ministerstwo Zdrowia. 

14) Efekty (wska$niki) realizacji projektów: zmniejszenie zu'ycia energii 

ko�cowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok], ilo�% 

zaoszcz#dzonej energii cieplnej, ilo�% zaoszcz#dzonej energii 

elektrycznej, b#d� monitorowane na etapie wdra'ania 

i udost#pniane jako informacja dodatkowa w rocznym 

sprawozdaniu monitoringowym.  

15) Pozosta!e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia!ania okre�lone 

s� w pozosta!ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 

niezb#dnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

                                                      

32 Normy te b#d� obowi�zywa% od 2020 r. W przypadku projektów dofinansowanych z RPO WO 2014-2020 normy te 

musz� by% spe!nione od pocz�tku okresu kwalifikowalno�ci.  
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19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy  

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków okre"la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre"la umowa 
o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

W przypadku wyst�pienia pomocy publicznej w projekcie 
zastosowanie b!dzie mia"o Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na 

inwestycje wspieraj�ce efektywno�� energetyczn� w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 

1363) 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

- Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� �  85% 

- Projekty obj�te pomoc� publiczn� � zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspieraj�ce 
efektywno!� energetyczn� w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie 

- Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� - 85%   

- Projekty obj�te pomoc� publiczn� � zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w 

sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspieraj�ce efektywno!� 

energetyczn� w ramach regionalnych programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

- W przypadku projektów pa#stwowych jednostek bud$etowych � 

100% 
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z bud�etu pa�stwa 

lub innych �róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw" instytucj#) 

(je!li dotyczy)  

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

- Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� - 15% 

- Projekty obj�te pomoc" publiczn" � odpowiednio zale�ny od 
wysoko�ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24) 

- W przypadku projektów pa$stwowych jednostek bud�etowych � 

0% 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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Poddzia�anie 3.2.3 Efektywno�� energetyczna w mieszkalnictwie  

OPIS PODDZIA�ANIA  

6. Nazwa poddzia"ania Poddzia�anie 3.2.3 Efektywno�� energetyczna w mieszkalnictwie 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 2: Zwi�kszona efektywno�� energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym  

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

 

9. Lista wska�ników 

produktu 
- 

10. Typy projektów 1) wsparcie modernizacji energetycznej jednorodzinnych i 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymian� 
wyposa�enia na energooszcz�dne, poprzez instrumenty finansowe. 

11. Typ beneficjenta  - Menad�er Funduszu Funduszy.  

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj" form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz!dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i 

metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urz#dowego 

podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 

i za�wiadcze$ (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó%n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Spó�dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zamierzaj"ce inwestowa� 

w popraw# efektywno�ci energetycznej budynków mieszkalnych przez 

nie zarz!dzanych. Ww. podmioty na potrzeby realizacji wsparcia RPO 

WO 2014-2020 traktowane b#d! jak przedsi#biorstwa. 

Osoby fizyczne b#d!ce w�a�cicielami jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych. 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

4 100 000,00 euro 
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15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia z 

innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj$ udzielanego wsparcia 
z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w#a$ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa.  

Komplementarno$% z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko na lata 2014-2020:  

- O� priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno�ci gospodarki 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru dla projektów finansowanych w formie 
dotacji. 

Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektów dotycz�cych wniesienia 
wk�adu do Funduszu Funduszy. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen$ 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP (Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki).  

Identyfikacja projektu pozakonkursowego dotycz�cego wyboru 
Menad&era Funduszu Funduszy zgodnie z art. 38 pkt 4 Rozporz�dzenia 

UE 1303/2013. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru 

po$redników finansowych b"dzie Menad#er Funduszu Funduszy. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 
(je�li dotyczy) 

Warunki dla projektów realizowanych przez odbiorców ostatecznych 
instrumentów finansowych: 

1) Warunkiem obligatoryjnym dla realizacji projektu w ramach 

dzia�ania jest istnienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

obszaru planowanego do obj$cia wsparciem.  

2) Warunkiem wst$pnym wsparcia dla inwestycji jest 
przeprowadzenie audytu energetycznego stanowi"cego 

kompleksowy element projektu. 
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3) Wszelkie inwestycje powinny by� zgodne z unijnymi standardami i 

przepisami w zakresie ochrony "rodowiska.  

4) Priorytetowo b�d� wspierane projekty wykorzystuj�ce odnawialne 

$ród%a energii.  

5) Projekty powinny by� uzasadnione ekonomicznie i spo%ecznie oraz 

przeciwdzia%a� ubóstwu energetycznemu.  

6) Wsparcie mo&e zosta� udzielone na inwestycje w kot%y spalaj�ce 

biomas� lub ewentualnie paliwa gazowe, jedynie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, gdy osi�gni�te zostanie znaczne 

zwi�kszenie efektywno�ci energetycznej oraz gdy istniej� 

szczególnie pilne potrzeby. Przez znaczne zwi�kszenie 

efektywno�ci energetycznej nale&y rozumie� redukcj� zu&ycia 

energii o co najmniej 25%.  

7) Inwestycje w indywidualne urz�dzenia do ogrzewania 

(indywidualne $ród%a ciep%a) musz� przyczynia� si� do zmniejszenia 

emisji CO2 i innych zanieczyszcze' powietrza oraz do znacznego 

zwi�kszenia oszcz�dno�ci energii (powy&ej 25*). Projekty mog� 

by� wsparte jedynie w przypadku, gdy pod%�czenie do sieci 

ciep%owniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione 

ekonomicznie. Preferencje uzyskaj� projekty, w efekcie których 

osi�gni�ta zostanie oszcz�dno�� energii na poziomie co najmniej 

60*. Do dofinansowania nie b�d� kwalifikowa%y si� 

przedsi�wzi�cia zak%adaj�ce oszcz�dno�� energii poni&ej 25*. Dane 

bazowe powinny wynika� z audytu energetycznego.  

8) Dofinansowanie uzyskaj� projekty spe%niaj�ce kryterium 

efektywno�ci kosztowej w powi�zaniu z osi�ganymi efektami 

w stosunku do planowanych nak%adów finansowych, przy czym 

priorytetowo traktowane b�d� inwestycje dotycz�ce budynków 

o znacz�cej funkcji spo%ecznej.  

9) W przypadku indywidualnych $róde% ciep%a, wsparte projekty 

musz� skutkowa� redukcj� CO2 w odniesieniu do istniej�cych 

instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego 

paliwa).   

10) Wspierane urz�dzenia do ogrzewania powinny charakteryzowa� 

si� minimalnym poziomem efektywno�ci energetycznej i normami 

emisji zanieczyszcze', które zosta%y okre�lone w �rodkach 

wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pa$dziernika 

2009 r. ustanawiaj�cej ogólne zasady ustalania wymogów 

dotycz�cych ekoprojektu dla produktów zwi�zanych z energi�33.  

                                                      

33 Normy te b�d� obowi�zywa� od 2020 r. W przypadku projektów dofinansowanych z RPO WO 2014-2020 normy te 

musz� by� spe%nione od pocz�tku okresu kwalifikowalno�ci.  
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11) Wsparcie projektów uwarunkowane b�dzie wykonaniem 

inwestycji zwi�kszaj�cych efektywno�� energetyczn� i 

ograniczaj�cych zapotrzebowanie na energi� w budynkach, 

w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urz�dze�.  

12) W ramach dzia"a! polegaj�cych na zwi�kszeniu efektywno�ci 

energetycznej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 

dopuszcza si� inwestycje polegaj�ce na pod"�czeniu ich do 

systemów ciep"owniczych lub wymianie zanieczyszczaj�cych 

powietrze indywidualnych kot"ów. Dzia"ania te powinny by� 

po"�czone z termomodernizacj� budynków. 

13) Efekty (wska%niki) realizacji projektów: zmniejszenie zu$ycia energii 

ko!cowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok], ilo�� 

zaoszcz�dzonej energii cieplnej, ilo�� zaoszcz�dzonej energii 

elektrycznej, b�d� monitorowane na etapie wdra$ania i 

udost�pniane jako informacja dodatkowa w rocznym 

sprawozdaniu monitoringowym.  

Projekt dot. wniesienia wk"adu do Funduszu Funduszy musi by� 

zgodny ze Strategi� inwestycyjn� dla Instrumentów Finansowych 

w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Pozosta"e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania okre�lone s� 

w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb$dnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej/pozakonkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu/Procedurze pozakonkursowej oraz umowie 

o dofinansowanie. Ponadto w przypadku procedury pozakonkursowej 

zastosowanie maj� limity okre�lone Strategii inwestycyjnej dla 

Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy  

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
Luka finansowa, pomniejszenie dochodu 
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dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków okre"la Procedura pozakonkursowa i umowa 

o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre"la umowa 
o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

Pomoc publiczna mo�e wyst�pi� na etapie udzielania wsparcia przez 

po!redników finansowych. Zastosowanie wówczas b$d� mia#y 

odpowiednie rozporz�dzenia ministra w#a!ciwego ds. rozwoju 

regionalnego. 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je�li dotyczy)  

85%  

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(�rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud#etu pa$stwa lub 

innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a�ciw& instytucj') 

(je�li dotyczy)  

85% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako * wydatków 

kwalifikowalnych 

15% 
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27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

- 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

4 100 000,00  euro 

30. Mechanizm wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Strategia inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego okre�la kierunki 

i zasady wykorzystania instrumentów finansowych okre�lonych 

w ramach RPO WO 2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi 

podstaw� do okre�lenia relacji pomi�dzy podmiotami funkcjonuj"cymi 

w systemie wdra#ania instrumentów finansowych w województwie 

opolskim. 

W przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma tryb 

pozakonkursowy. Zidentyfikowany w tym trybie Menad#er Funduszu 

Funduszy dokona wyboru po�redników finansowych w oparciu 

o ustaw! z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (t.j. 

Dz. U. 2018 r., poz. 1579 z pó%n. zm.) 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Zgodnie z zapisami Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów 

Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego. 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Spó�dzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zamierzaj�ce inwestowa� 

w popraw! efektywno"ci energetycznej budynków mieszkalnych przez 

nie zarz�dzanych. Ww. podmioty na potrzeby realizacji wsparcia RPO 

WO 2014-2020 traktowane b!d� jak przedsi!biorstwa. 
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Dzia�anie 3.3 Odnawialne �ród�a energii 

Rezygnacja z realizacji dzia�ania na zgodnie z decyzj� KE przyjmuj�c� zmiany RPO WO 2014-2020 

z dnia 20.02.2020 r. 

Dzia�anie 3.4 Efektywno!" energetyczna MSP 

OPIS DZIA#ANIA  

6. Nazwa poddzia�ania Dzia�anie 3.4  Efektywno�� energetyczna w MSP 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 3: Zwi�kszona efektywno�� energetyczna MSP 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

2) Ilo�� zaoszcz�dzonej energii elektrycznej 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych wsparcie: 

2) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych dotacje 

3) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych wsparcie finansowe inne 

ni& dotacje 

4) Liczba przedsi�biorstw, które w wyniku wsparcia poprawi"y 

efektywno#$ energetyczn� 

5) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

10. Typy projektów 1) zastosowanie energooszcz�dnych (energia elektryczna, ciep�o, 

ch�ód, woda) technologii produkcji i u&ytkowania energii; 

2) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem 

wykorzystania energii ciep�a odpadowego w ramach 

przedsi�biorstwa, wprowadzanie systemów zarz�dzania energi�; 

3) zastosowanie energooszcz�dnych technologii w przedsi�biorstwach; 

4) g��boka modernizacja energetyczna budynków 

w przedsi�biorstwach; 

5) instalacje s�u#$ce do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania 

oraz przesy�u energii ze $róde� odnawialnych, jako uzupe�niaj"cy 

element projektu; 

6) audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu; 

7) wsparcie zastosowania energooszcz!dnych (energia elektryczna, 

ciep�o, ch�ód, woda) technologii produkcji i u#ytkowania energii, 

poprzez instrumenty finansowe; 

8) wsparcie zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem 

wykorzystania energii ciep�a odpadowego w ramach 
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przedsi�biorstwa, wprowadzania systemów zarz�dzania energi�, 

poprzez instrumenty finansowe; 

9) wsparcie zastosowania energooszcz�dnych technologii 

w przedsi�biorstwach, poprzez instrumenty finansowe; 

10) wsparcie g��bokiej modernizacji energetycznej budynków  

w przedsi�biorstwach, poprzez instrumenty finansowe; 

11) wsparcie instalacji s!u"�cych do wytwarzania, przetwarzania, 

magazynowania oraz przesy�u energii ze #róde� odnawialnych, jako 
uzupe�niaj�cy element projektu, poprzez instrumenty finansowe; 

12) wsparcie audytu energetycznego dla MSP jako element 

kompleksowy projektu, poprzez instrumenty finansowe. 

11. Typ beneficjenta  
- mikro, ma�e i �rednie przedsi�biorstwa34, zgodnie z definicj! 

w za�!czniku 1 do Rozporz!dzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

- Menad�er Funduszu Funduszy. 

Wnioskodawca prowadzi dzia�alno�� gospodarcz! na terenie 

województwa opolskiego35. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj! form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz!dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urz�dowego 

podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 

i za�wiadcze& (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó%n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

W przypadku interwencji w formie instrumentów finansowych 

realizowane przedsi�wzi�cia skierowane b�d! do przedsi�biorstw 

z sektora MSP zmierzaj!cych zmniejszy� energoch�onno�� procesów 

produkcyjnych, a tak"e zwi�ksza� efektywno�� energetyczn!.  

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki  

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

8 847 402,00 euro 

                                                      

34 W tym przedsi�biorstwa z bran�y rolno-spo�ywczej nie prowadz!ce produkcji podstawowej produktów rolnych, zgodnie 

z art. 2 pkt. 9 rozporz!dzenia Komisji (UE) nr 651/2014.  
35 Oznacza to, �e na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada g"ówn! siedzib� lub oddzia" lub miejsce 

prowadzenia dzia"alno#ci. Weryfikacja nast!pi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawc� odpisu ze stosownego 

rejestru (ewidencji) � z zastrze�eniem, �e przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) zosta" dokonany najpó$niej na dzie� 

podpisania umowy o dofinansowanie. 
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15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków 

- KM RPO WO 2014-2020 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj%ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w#a$ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno�� z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko na lata 2014-2020:  

O� priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno�ci gospodarki 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru  dla projektów finansowanych w formie 

dotacji. 

Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektów dotycz�cych wniesienia 
wk�adu do Funduszu Funduszy. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen$ 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP (Opolskie Centrum 
Rozwoju Gospodarki).  

Identyfikacja projektu pozakonkursowego dotycz�cego wyboru 
Menad&era Funduszu Funduszy zgodnie z art. 38 pkt 4 Rozporz�dzenia 

UE 1303/2013. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru 

po$redników finansowych b"dzie Menad#er Funduszu Funduszy. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

Warunki dla projektów realizowanych przez MSP oraz odbiorców 

ostatecznych instrumentów finansowych: 

1) Wsparciem dotacyjnym mog� by� obj�te przedsi�biorstwa 

z podregionu nyskiego (wg klasyfikacji NUTS3).  

2) Wsparciem w formie instrumentów finansowych zostanie obj�ty 

ca�y obszar województwa opolskiego.  

3) Warunkiem wst�pnym przyznania wsparcia dla inwestycji jest 

przeprowadzenie audytu energetycznego stanowi�cego 
kompleksowy element projektu.  
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4) Dofinansowanie uzyskaj� projekty spe�niaj�ce kryterium 
efektywno"ci kosztowej w powi�zaniu z osi�ganymi efektami 
w stosunku do planowanych nak�adów finansowych, przy czym 
priorytetowo traktowane b$d� inwestycje, w których efektywno�� 

interwencji b�dzie wy$sza (np. poprzez przyznanie premii punktowej 

za innowacyjno�� projektu).  

5) Preferencje uzyskaj� projekty, w efekcie których osi�gni$ta zostanie 
oszcz�dno!# energii na poziomie co najmniej 60%, natomiast  
do dofinansowania nie b�d� kwalifikowa�y si� przedsi�wzi�cia 
zak�adaj�ce oszcz�dno!# energii poni$ej 25%. 

6) Wspierane przedsi�wzi�cia b�d� musia�y wykaza# wyra&ny 
pozytywny wp�yw na !rodowisko, przedstawiony w formie 
konkretnych celów: racjonalizacji zu$ycia, oszcz�dno!ci energii i/lub 

wzrostu wykorzystania odnawialnych &róde� energii.  

7) Dzia�ania z zakresu zwi�kszenia efektywno!ci musz� by# 
prowadzone w powi�zaniu z g��bok� modernizacj� energetyczn� 
budynków.  

8) W przypadku zastosowania w projekcie cross-financingu � cz�!# 
projektu z cross-financingiem mo$e by# obj�ta pomoc� de minimis 
lub pomoc� na us�ugi doradcze MSP. Nie dopuszcza si� mo$liwo!ci 
��czenia obu rodzajów pomocy w cz�!ci projektu obj�tej cross-

financingiem. 

Projekt dot. wniesienia wk�adu do Funduszu Funduszy musi by# zgodny 

ze Strategi� inwestycyjn� dla Instrumentów Finansowych w 

Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na 

lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania okre!lone s" 

w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb#dnych dla 

przeprowadzenia procedury konkursowej/pozakonkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu/Procedurze pozakonkursowej oraz umowie 

o dofinansowanie. Ponadto w przypadku procedury pozakonkursowej 

zastosowanie maj" limity okre!lone Strategii inwestycyjnej dla 

Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

W ramach dzia�ania 3.4 przewidziano wykorzystanie mechanizmu cross-

financingu, jednak jego zastosowanie b�dzie wynika�o z indywidualnej 

analizy ka"dego przypadku oraz musi by� uzasadnione z punktu 

widzenia skuteczno�ci lub efektywno�ci osi"gania za#o�onych celów. 
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Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl"dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszenie dochodu 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu/Procedura pozakonkursowa 

i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó!owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

W przypadku wyst"pienia pomocy publicznej zastosowanie ma 

Rozporz"dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 

2015 r.  w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspieraj�ce 
efektywno�� energetyczn� w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363). 

W przypadku wyst�pienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

b#d� mia$y programy pomocowe:  

- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 488); 

- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 

udzielania pomocy mikroprzedsi#biorcom, ma$ym i !rednim 

przedsi#biorcom na us$ugi doradcze oraz udzia$ w targach w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 1417) � w cz#!ci dotycz�cej pomocy na us$ugi doradcze. 

Pomoc publiczna mo%e wyst�pi" na etapie udzielania wsparcia przez 

po!redników finansowych. Zastosowanie wówczas b#d� mia$y 

odpowiednie rozporz�dzenia ministra w$a!ciwego ds. rozwoju 

regionalnego. 
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24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je�li dotyczy)  

85% - w przypadku projektów nie obj�tych pomoc� publiczn� 

Projekty obj�te pomoc� publiczn� - zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje wspieraj�ce efektywno!" 

energetyczn� w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (Dz. U. poz. 1363). 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz��ci projektu obj�tego pomoc" de minimis: 70% 

- dla cz��ci projektu obj�tego pomoc" na us#ugi doradcze MSP: 

50% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(�rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud�etu pa�stwa lub 

innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

85% - w przypadku projektów nie obj�tych pomoc� publiczn� 

Projekty obj�te pomoc� publiczn� - zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje wspieraj�ce efektywno!" 

energetyczn� w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (Dz. U. poz. 1363). 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz��ci projektu obj�tego pomoc" de minimis: 70% 

- dla cz��ci projektu obj�tego pomoc" na us#ugi doradcze MSP: 

50% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

15% - w przypadku projektów nie obj�tych pomoc� publiczn�, 

Projekty obj�te pomoc� publiczn� - odpowiednio zale!nie od wysoko�ci 

maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt. 24) 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie � odpowiednio 

zale!nie od wysoko"ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt. 24). 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

- 
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28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

4 100 000,00 euro 

30. Mechanizm wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Strategia inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego okre�la kierunki i 

zasady wykorzystania instrumentów finansowych okre�lonych w 

ramach RPO WO 2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi 

podstaw� do okre�lenia relacji pomi�dzy podmiotami funkcjonuj"cymi 

w systemie wdra#ania instrumentów finansowych w województwie 

opolskim. 

W przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma tryb 

pozakonkursowy. Zidentyfikowany w tym trybie Menad#er Funduszu 

Funduszy dokona wyboru po�redników finansowych w oparciu o 

ustaw! z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie� publicznych (t.j. Dz. 

U. 2017 r., poz. 1579 z pó%n. zm.) 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki przyznawania 

Zgodnie z zapisami Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów 

Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego. 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Przedsi�biorstwa z sektora MSP zamierzaj�ce zmniejszy� 

energoch%onno"� procesów produkcyjnych, a tak#e zwi�ksza� 

efektywno"� energetyczn�.  
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O� PRIORYTETOWA IV 

Zapobieganie zagro�eniom 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

O� Priorytetowa IV Zapobieganie zagro�eniom  

2. Cele szczegó�owe osi priorytetowej  

Cel szczegó�owy 1: Zwi�kszona ochrona ludno�ci i mienia przed skutkami zagro�e� naturalnych, tj. 

powodziami i suszami 

Cel szczegó�owy 2: Zwi�kszona skuteczno�! reagowania w sytuacji wyst"pienia zagro�e� 

naturalnych i cywilizacyjnych   

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

17 323 240,00 euro 

5. Instytucja 

zarz�dzaj�ca 

Zarz�d Województwa Opolskiego obs�ugiwany przez Urz�d 
Marsza�kowski Województwa Opolskiego, Departament Funduszy 

Europejskich 

Dzia�anie 4.1 Ma�a retencja 

OPIS DZIA%ANIA  

6. Nazwa dzia�ania Dzia�anie 4.1 Ma�a retencja 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 

Cel szczegó�owy 1: Zwi�kszona ochrona ludno�ci i mienia przed 

skutkami zagro!e" naturalnych, tj. powodziami i suszami 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Liczba ludno�ci odnosz�cych korzy�ci ze �rodków ochrony 

przeciwpowodziowej 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba urz�dze� dla celów ochrony przeciwpowodziowej: 

2) Liczba przebudowanych urz�dze� dla celów ochrony 

przeciwpowodziowej; 

3) Pojemno�" obiektów ma#ej retencji. 

10. Typy projektów Ochrona przeciwpowodziowa: 

1) budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja budowli 

przeciwpowodziowych w szczególno�ci wa�ów 
przeciwpowodziowych wraz z obiektami zwi�zanymi z nimi 
funkcjonalnie; 

Przeciwdzia�anie skutkom suszy: 

2) budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja urz�dze� 

wodnych przeciwdzia!aj�cych skutkom suszy w szczególno#ci 

kana�ów, sztucznych zbiorników, jazów. 
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11. Typ beneficjenta  - jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 
i stowarzyszenia36; 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�37; 

- administracja rz�dowa i jej jednostki; 

- Pa�stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie; 

- spó�ki wodne i ich zwi�zki. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze! (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó$n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

13 827 210,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno�� z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i !rodowisko na lata 2014-2020:  

                                                      

36 Na poziomie szczebla wojewódzkiego. 
37 Na poziomie szczebla wojewódzkiego. 
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O� priorytetowa II Ochrona "rodowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu - w zakresie ma�ej retencji.  

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Wszystkie wybrane do realizacji przedsi�wzi�cia b�d� realizowane 

pod warunkiem zapewnienia pe�nej zgodno�ci inwestycji 

z wymogami prawa krajowego i UE, co oznacza �e musz� by$ 

uwzgl�dnione w dokumentach strategicznych spe�niaj�cych 

wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej38 i  Dyrektywy Siedliskowej39. 

W zwi�zku z powy�szym, projekty przeciwpowodziowe musz� by$ 

zgodne z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry40 oraz planami zarz�dzania ryzykiem powodziowym dla 

dorzeczy wymaganych tzw. Dyrektyw� Powodziow�41.  

2) W zakresie projektów dotycz�cych ochrony przeciwpowodziowej, 
wspó#finansowane b�d� tylko projekty nie maj�ce negatywnego 

wp#ywu na stan lub potencja# jednolitych cz"%ci wód, które 
znajduj� si� na li#cie nr 1 b�d�cej za��cznikiem do Masterplanu dla 

obszaru dorzecza Odry.   

3) Wspó�finansowanie projektów, które maj� znacz�cy wp�yw na stan 

lub potencja� jednolitych cz�#ci wód i które mog� by$ zrealizowane 

tylko po spe�nieniu warunków okre#lonych w artykule 4.7 

Ramowej Dyrektywy Wodnej, znajduj�cych si� na li#cie nr 2 

b�d�cej za��cznikiem do Masterplanu dla obszaru dorzecza Odry, 

nie b�dzie dozwolone do czasu przedstawienia wystarczaj�cych 

dowodów na spe�nienie warunków okre#lonych w artykule 4.7 

Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planu 

                                                      

38 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa%dziernika 2000 r. ustanawiaj�ca ramy 

wspólnotowego dzia�ania w dziedzinie polityki wodnej. 
39 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 

i flory. 
40 Do czasu przyj�cia (do 2015 r.) Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dokumentem 

przej#ciowym jest Masterplan dla obszaru dorzecza Odry. 
41 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa%dziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 

powodziowego i zarz�dzania nim. 
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Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry. Wype�nienie 

warunku b�dzie uzale�nione od potwierdzenia zgodno#ci 

z Ramow$ Dyrektyw$ Wodn$ drugiego cyklu Planu 

Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry przez 

Komisj! Europejsk$. 

4) Ponadto projekty wspierane w ramach PI 5b realizowane b�d� 

zgodnie ze wskazaniem wynikaj�cym z dokumentu Strategiczny 

Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wra�liwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektyw! do roku 203042. 

5) Rozwój form ma�ej retencji43 � projekty realizowane na obszarze 

jednego województwa. 

6) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania okre!lone s" 

w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb#dnych 

dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre!la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

                                                      

42 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wra�liwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektyw� do 

roku 2030, Ministerstwo �rodowiska, Warszawa - pa!dziernik 2013 r. 
43 Pod poj�ciem ma#ej retencji rozumie si$ wszelkie dzia#ania techniczne i nietechniczne zmierzaj�ce do poprawy 

struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwi%kszenie ich zdolno$ci retencyjnych. Realizowane b%d� dzia#ania 

wykorzystuj�ce kompleksowe zabiegi #�cz�ce przyjazne $rodowisku metody przyrodnicze i techniczne oraz inne 

najlepsze praktyki przedstawione w Wytycznych do realizacji obiektów ma#ej retencji w Nadle$nictwach oraz 

Wytycznych do realizacji ma#ej retencji w górach (strona internetowa Fundacji Ekologiczna Zielona Akcja). 
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22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je�li dotyczy)  

85% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca"kowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(�rodki UE + 

ewentualne 

wspó"finansowanie z 
bud�etu pa�stwa lub 

innych $róde" 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

w!a�ciw� instytucj&) 

(je�li dotyczy)  

85% 

26. Minimalny wk!ad 

w!asny beneficjenta 

jako ' wydatków 

kwalifikowalnych 

15% 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�* 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 
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28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Dzia"anie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa 

OPIS DZIA#ANIA  

6. Nazwa dzia"ania Dzia�anie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 2: Zwi�kszona skuteczno�� reagowania w sytuacji 

wyst�pienia zagro�e� naturalnych i cywilizacyjnych 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Liczba ludno�ci odnosz�cych korzy�ci ze �rodków ochrony przed 

po&arami lasów 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba zakupionych wozów po!arniczych wyposa!onych w sprz"t 

do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof; 

2) Liczba jednostek s�u!b ratowniczych doposa!onych w sprz"t do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof; 

3) Liczba podmiotów obj"tych wsparciem w zakresie  zwalczania lub 

przeciwdzia�ania skutkom pandemii COVID-19 (CV33); 
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4) Warto�� wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na dzia�ania 

zwi�zane z pandemi� COVID-19 (CV14). 

10. Typy projektów 1) zakup �rodków transportu (np. samochody ratowniczo-ga�nicze) 

oraz sprz�tu do prowadzenia akcji ratowniczych (np. po�ary, 
zagro�enia ekologiczne, zagro�enia komunikacyjne zwi#zane 

z transportem kolejowym i drogowym); 

2) zakup specjalistycznego sprz$tu do likwidacji skutków kl$sk 
�ywio%owych i ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. 

podtopienia, powodzie, silne wiatry, intensywne opady �niegu). 

11. Typ beneficjenta  - ochotnicze stra�e po�arne i ich zwi�zki; 

- organizacje pozarz�dowe; 

- jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 

i stowarzyszenia; 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo!� prawn�. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre!lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze$ (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó%n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

W ramach inwestycji dotycz�cych COVID-19, podejmowanych w ramach PI 

5b, dzia�ania skierowane zostan� równie� do s�u�b ratowniczych. 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

 Region S�abiej Rozwini�ty 

3 496 030,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 
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- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno�� z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i !rodowisko na lata 2014-2020:  

O� priorytetowa II Ochrona �rodowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu - w zakresie wsparcia systemu ratowniczego.  

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Pozakonkursowy tryb wyboru projektów44. 

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen$ 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Interwencja RPO WO 2014-2020 w zakresie poprawy 

bezpiecze�stwa mieszka�ców województwa opolskiego w sytuacji 

wyst�pienia zagro�e� naturalnych polega�a b�dzie na 

priorytetyzacji dzia�a� wynikaj�cej z analizy zdiagnozowanych 

potrzeb w tym zakresie. 

2) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania okre!lone s� 
w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb�dnych 
dla przeprowadzenia procedury pozakonkursowej oraz procedury 

konkursowej, w tym w Regulaminie konkursu i umowie o 

dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

W ramach dzia�ania 4.2 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 

cross-financingu, jednak jego zastosowanie b�dzie wynika�o 

z indywidualnej analizy ka�dego przypadku oraz musi by� uzasadnione 

z punktu widzenia skuteczno�ci lub efektywno�ci osi"gania za�o�onych 

celów. 

Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

                                                      

44 Tryb pozakonkursowy dotyczy projektów maj"cych na celu ograniczenie wyst"pienia negatywnych skutków zagro�e$, w 

tym pandemii COVID-19. 
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20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl"dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegó!owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je�li dotyczy)  

100% - dla dzia�a� zmierzaj�cych do poprawy sytuacji 

epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdzia�anie i 

zwalczanie koronawirusa i wywo�anej choroby COVID-19. 

85% - dla dzia�a� pozosta�ych. 

 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(�rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud#etu pa$stwa lub 

innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

100% - dla dzia�a� zmierzaj�cych do poprawy sytuacji 

epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdzia�anie i 

zwalczanie koronawirusa i wywo�anej choroby COVID-19. 

85% - dla dzia�a� pozosta�ych. 
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w�a�ciw� instytucj�) 

(je�li dotyczy)  

26. Minimalny wk"ad 
w"asny beneficjenta 
jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

0% - dla dzia�a� zmierzaj�cych do poprawy sytuacji epidemiologicznej 

poprzez zapobieganie, przeciwdzia�anie i zwalczanie koronawirusa i 

wywo�anej choroby COVID-19. 

15% - dla dzia�a� pozosta�ych. 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�! 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm wdra#ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa#niejsze 

warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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O� PRIORYTETOWA V 

Ochrona �rodowiska, dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

O� priorytetowa V Ochrona �rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

2. Cele szczegó�owe osi priorytetowej  

Cel szczegó�owy 1: Wzmocnione mechanizmy ochrony bioró�norodno�ci w regionie, 

Cel szczegó�owy 2: Zwi!kszony udzia" odpadów zebranych selektywnie, 

Cel szczegó�owy 3: Zwi!kszona dost!pno�� zasobów kulturowych regionu, 

Cel szczegó�owy 4: Zwi!kszony odsetek ludno�ci korzystaj$cej z systemu oczyszczania �cieków 

zgodnego z dyrektyw$ dotycz$c$ �cieków komunalnych, 

Cel szczegó�owy 5: Obni�one poziomy zanieczyszcze% powietrza w województwie. 

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

87 775 683,00 euro 

5. Instytucja 

zarz�dzaj�ca 

Zarz�d Województwa Opolskiego obs�ugiwany przez Urz�d 
Marsza�kowski Województwa Opolskiego, Departament Funduszy 

Europejskich 

Dzia�anie 5.1 Ochrona ró�norodno�ci biologicznej 

OPIS DZIA!ANIA  

6. Nazwa dzia�ania Dzia�anie 5.1 Ochrona ró�norodno�ci biologicznej 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 

Cel szczegó�owy 1: Wzmocnione mechanizmy ochrony 

bioró�norodno�ci w regionie 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego 

statusu ochrony 

2) Zasi�g zrealizowanych przedsi�wzi�� edukacyjno-promocyjnych 

oraz informacyjnych 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba siedlisk/zbiorowisk ro�linnych obj�tych projektem 

2) Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych 

zwi�zanych z edukacj� ekologiczn� 

3) Liczba wspartych form ochrony przyrody 

4) Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu 
ochrony przyrody 

5) Liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych promuj�cych 
walory turystyczne 

6) Liczba o�rodków prowadz�cych dzia"alno�# w zakresie edukacji 

ekologicznej obj�tych wsparciem 
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10. Typy projektów 1) reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków 
zagro&onych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagro&onych 

siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych 

i rezerwatów przyrody (w tym po"o�onych na obszarach Natura 

2000);  

2) tworzenie centrów ochrony ró�norodno$ci biologicznej na 

obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime; 

3) budowa, rozbudowa, modernizacja i doposa�enie obiektów oraz 

infrastruktury towarzysz$cej, niezb�dnych do realizacji zada& 

z zakresu ochrony ró&norodno#ci biologicznej oraz prowadzenia 

dzia"alno#ci w zakresie edukacji ekologicznej; 

4) podniesienie standardu bazy technicznej i wyposa&enia parków 

krajobrazowych i rezerwatów przyrody; 

5) opracowanie planów/programów ochrony dla parków 

krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym po"o�onych na 

obszarach Natura 2000) oraz pozosta"ych obszarów cennych 

przyrodniczo (z wy�$czeniem obszarów Natura 2000), 

inwentaryzacji przyrodniczej; 

6) tworzenie nowych oraz ochrona, piel�gnacja i konserwacja 

istniej$cych pomników przyrody, u&ytków ekologicznych, 

stanowisk dokumentacyjnych, zespo�ów przyrodniczo-

krajobrazowych; 

7) wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie 

kampanii 

edukacyjno-informacyjnych. 

11. Typ beneficjenta  - jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 

i stowarzyszenia; 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�; 

- PGL Lasy Pa#stwowe i jego jednostki organizacyjne; 

- Parki Krajobrazowe; 

- rezerwaty przyrody; 

- organizacje pozarz�dowe, w tym ekologiczne prowadz�ce 

dzia$alno�� non-profit w obszarze obj�tym wsparciem w ramach 

dzia$ania; 

- jednostki sektora finansów publicznych; 

- uczelnie wy&sze; 

- przedsi�biorstwa45. 

                                                      

45 Podmioty (w tym spó�ki prawa handlowego), wykonuj�ce us�ugi publiczne, w których wi�kszo�� udzia�ów lub akcji 

posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, zwi�zek mi�dzygminny lub Skarb Pa�stwa lub podmioty 

wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówie� Publicznych, wykonuj�ce us�ugi publiczne w obszarze obj�tym 

wsparciem w ramach dzia�ania na podstawie odr�bnej, obowi�zuj�cej umowy, zawartej z jednostk� samorz�du 

terytorialnego (równie& na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego). 
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Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze� (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó"n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

28 800 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO (je"li 

dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Wspólna Lista Wska$ników Kluczowych, 

- Monitoring i ewaluacja komplementarno#ci przedsi�wzi�% 

wspartych z EWT, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno#% z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko na lata 2014-

2020:  

- O� priorytetowa II Ochrona �rodowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:  

- Priorytet 4 Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów 
zwi!zanych z rolnictwem i le�nictwem. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 
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17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów.  

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen$ 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Elementy infrastruktury, w tym turystycznej, stanowi� b�d� 

uzupe�niaj�cy element projektów realizowanych w ramach PI 6d 

i wspierane b�d� tylko wówczas, gdy istnie% b�dzie ich 

bezpo#redni zwi�zek z promocj� ró$norodno#ci biologicznej 

i ochron� przyrody. 

2) Priorytetowo traktowane b�d� inwestycje realizowane na terenie 

parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody (w tym 

po�o$onych na obszarach Natura 2000).  

Finansowanie programu Natura 2000 b$dzie zgodne 

z Priorytetowymi Ramami Dzia�a% dla sieci Natura 2000 w ramach 

Wieloletniego Programu Finansowania UE w latach 2014-2020, 

opracowanymi zgodnie z art. 8 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 

21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory.  

Realizacja projektów na obszarach Natura 2000 mo$e by% 

prowadzona jedynie w obr�bie parków krajobrazowych 

i rezerwatów przyrody. 

3) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania okre�lone s� 

w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb�dnych 

dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w 

Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
Luka finansowa, pomniejszanie dochodu 
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dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 
planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre!la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre!la umowa 
o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je�li dotyczy)  

85 % 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(�rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud#etu pa$stwa lub 

innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a�ciw& instytucj') 

(je�li dotyczy)  

85% 

W przypadku projektów pa�stwowych jednostek bud&etowych 100% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 
15% 

W przypadku projektów pa�stwowych jednostek bud&etowych 0% 
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jako ' wydatków 
kwalifikowalnych  

27. Minimalna 

i maksymalna warto!" 

projektu (PLN) 

(je!li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto!" 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je!li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je!li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra#ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Dzia"anie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

OPIS DZIA#ANIA  

6. Nazwa dzia"ania Dzia�anie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 

Cel szczegó�owy 2: Zwi�kszony udzia� odpadów zebranych 

selektywnie 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Liczba osób obj�tych selektywnym zbieraniem odpadów 
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9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych 

2) Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych zwi�zanych 
z gospodark� odpadami 

10. Typy projektów 1) Budowa, rozbudowa, modernizacja punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw. 
2) Budowa, rozbudowa, modernizacja i/lub zakup instalacji do 

odzysku odpadów.  
3) Budowa, rozbudowa, modernizacja i/lub zakup instalacji do 

recyklingu odpadów. 
4) Zwi$kszenie zasi$gu oddzia�ywania istniej�cych systemów 

segregacji odpadów poprzez budow� obiektów lub zakup 

urz�dze& wchodz�cych w sk�ad systemów zbiórki odpadów ze 

strumienia odpadów komunalnych; 

5) Prowadzenie dzia�a$ informacyjnych, edukacyjnych zwi�zanych 

z gospodark� odpadami. 

11. Typ beneficjenta  - jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 
i stowarzyszenia, 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�, 

- przedsi�biorstwa46, 

- jednostki sektora finansów publicznych, 

- organizacje pozarz�dowe. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej okre!lonych w § 7 rozporz�dzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze$ (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó%n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

 Region S�abiej Rozwini�ty 

                                                      

46 Podmioty (w tym spó�ki prawa handlowego), wykonuj�ce us�ugi publiczne, w których wi�kszo�� udzia�ów lub akcji 

posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, zwi�zek mi�dzygminny lub Skarb Pa�stwa lub podmioty 

wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówie� Publicznych, wykonuj�ce us�ugi publiczne w obszarze obj�tym 

wsparciem w ramach dzia�ania na podstawie odr�bnej, obowi�zuj�cej umowy, zawartej z jednostk� samorz�du 

terytorialnego (równie& na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego). 

Jako przedsi�biorstwo rozumie si� tak!e przedsi�biorstwo spo�eczne, definiowane w oparciu o Wytyczne w zakresie 

realizacji przedsi�wzi�� w obszarze w��czenia spo�ecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem �rodków 

Europejskiego Funduszu Spo�ecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
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14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

11 000 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi!zania 

interwencji z innymi 

dzia�aniami/ 

poddzia�aniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO (je#li 

dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj$ udzielanego wsparcia 
z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj!ce koordynacj� udzielanego wsparcia 
z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno�� z innymi PO: 

- Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko na lata 2014-

2020:  

O� priorytetowa II Ochrona �rodowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Warunkiem wsparcia inwestycji b�dzie ich uwzgl�dnienie 

w planach inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi zatwierdzonych przez Ministra !rodowiska47.  

2) Projekty b�d� zaplanowane w oparciu o selektywn� zbiórk� 

odpadów u $ród"a. Priorytetowo traktowane b�d� zintegrowane 

inwestycje, obejmuj�ce m.in. zakres selektywnej zbiórki 

                                                      

47 Warunek wynika z zapisów Umowy Partnerstwa zawartej z KE (która mówi o zatwierdzaniu planów inwestycyjnych) 

oraz Ustawy o odpadach (która mówi o uzgadnianiu planów inwestycyjnych)  
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odpadów, przetwarzanie odpadów i przygotowania do 
recyklingu. 

3) Wspierane b�d� kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane 

w regionach gospodarki odpadami48. 

4) W odniesieniu do projektów dotycz�cych punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (typ projektu nr 1), do 

dofinansowania kwalifikowa�y si� b�d� projekty o warto"ci do 

2 mln PLN oraz obs�uguj�ce do 20 tys. mieszka#ców49. Pozosta�e 
projekty b�d� kwalifikowa�y si� do wsparcia w ramach POIi$. 

5) Dla pozosta�ych typów projektów, zgodnie z ustalon� demarkacj� 
pomi�dzy poziomem krajowym i regionalnym, wsparciem mog� 
by� obj�te projekty o warto"ci kosztów kwalifikowalnych poni&ej 
8 mln PLN. 

6) Wsparcie nie b�dzie udzielane na budow� nowych instalacji 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub na 
dzia�ania prowadz�ce do zwi�kszania mocy przerobowych 

istniej�cych instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych.  

7) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania 
okre"lone s� w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 

niezb�dnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy  

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

                                                      

48 Do kompleksowych projektów zalicza si� projekty zaplanowane zgodnie z hierarchi� sposobów post�powania z 

odpadami i umo�liwiaj�ce osi�gni�cie celów dyrektywy 2008/98/WE i dyrektywy 1999/31/WE. Projekty takie powinny 

uwzgl�dnia� nast�puj�ce komponenty, mog�ce stanowi� cz��� lub ca�o�� zakresu rzeczowego inwestycji: 

infrastruktura do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w tym: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szk�a 

oraz bioodpadów), instalacje do odzysku (np. termicznego przekszta�cania odpadów z odzyskiem energii), w tym 

recyklingu odpadów (np. kompostowania odpadów zielonych), oraz instalacje do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów. 
49 Liczba mieszka�ców wg aktualnych danych GUS. 
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21. Warunki 

uwzgl�dniania 

dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre!la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Zastosowanie b!d" mia�y wytyczne ministra w�a�ciwego ds. rozwoju 

regionalnego w zakresie regu� dofinansowania z programów 

operacyjnych podmiotów realizuj�cych obowi�zek �wiadczenia us�ug 

w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zada� w!asnych 

samorz�du gminy w gospodarce odpadami komunalnymi. 
 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je�li dotyczy)  

Projekty dot. dzia�a� informacyjno � edukacyjnych � 85% 

Pozosta�e projekty zgodnie z wytycznymi ministra w�a"ciwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie regu� dofinansowania z programów 
operacyjnych podmiotów realizuj"cych obowi"zek �wiadczenia us�ug 

w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zada� w�asnych 

samorz"du gminy w gospodarce odpadami komunalnymi � nie 

wi#cej ni$ 85% 

 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(�rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud"etu pa#stwa lub 

innych $róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

Projekty dot. dzia�a� informacyjno � edukacyjnych � 85% 

Pozosta�e projekty zgodnie z wytycznymi ministra w�a"ciwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie regu� dofinansowania z programów 
operacyjnych podmiotów realizuj"cych obowi"zek !wiadczenia us�ug 

w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zada� w�asnych 

samorz"du gminy w gospodarce odpadami komunalnymi � nie 

wi#cej ni$ 85% 

W przypadku projektów pa�stwowych jednostek bud$etowych 100% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 
Projekty dot. dzia�a� informacyjno � edukacyjnych � 15% 
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jako ' wydatków 
kwalifikowalnych  

Pozosta�e projekty zgodnie z wytycznymi ministra w�a"ciwego ds. 
rozwoju regionalnego w zakresie regu� dofinansowania z programów 
operacyjnych podmiotów realizuj"cych obowi"zek !wiadczenia us�ug 

w ogólnym interesie.  

gospodarczym w ramach zada# w�asnych samorz"du gminy 

w gospodarce odpadami komunalnymi � nie mniej ni$ 15% 

W przypadku projektów pa#stwowych jednostek bud$etowych 0% 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddzia"anie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura 

OPIS PODDZIA#ANIA  

6. Nazwa poddzia"ania Poddzia�anie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura 
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7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 3: Zwi�kszona dost�pno�� zasobów kulturowych 

regionu 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w obj�tych wsparciem 

miejscach nale$"cych do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz 

stanowi"cych atrakcje turystyczne 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba zabytków obj�tych wsparciem: 

2) Liczba zabytków nieruchomych obj�tych wsparciem 

3) Liczba zabytków ruchomych obj�tych wsparciem 

4) Liczba instytucji kultury obj�tych wsparciem 

5) Liczba wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego 

10. Typy projektów 1) Przebudowa50, remont, zakup wyposa�enia dla obiektów kultury, 

s�u��ce podwy�szeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu  

do wymogów bezpiecze�stwa wynikaj�cych z aktualnych przepisów 

prawa, z uwzgl$dnieniem potrzeb osób z niepe�nosprawno#ciami. 

2) Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposa$enie 
obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego,  
z uwzgl$dnieniem potrzeb osób z niepe�nosprawno#ciami. 

3) Budowa towarzysz�cej infrastruktury technicznej, informacyjnej 

oraz zagospodarowania terenu wokó� obiektów dziedzictwa 

kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do 

potrzeb osób z niepe�nosprawno#ciami, jedynie jako element 

uzupe"niaj�cy projektu. 

4) Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposa$eniem 
pomieszcze� do w%a$ciwego przechowywania zbiorów oraz ich 

zabezpieczenia. 

5) Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, ksi!gozbiorów 

oraz innych zabytków ruchomych. 

6) Dzia%ania edukacyjne, informacyjne jako integralny element 

projektu. 

7) Dzia%ania dotycz�ce wykorzystania, rozwoju aplikacji  i us%ug 

teleinformatycznych zwi�zanych z kultur� i turystyk� jako integralny 

element projektu.  

11. Typ beneficjenta  
- jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, stowarzyszenia  

i porozumienia; 

                                                      

50 Rozumiana jako zmiana parametrów u�ytkowych lub technicznych istniej�cego obiektu budowlanego, nie mog�ca 

dotyczy� parametrów charakterystycznych obiektu, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko��, d�ugo��, 

szeroko�� b�d� liczba kondygnacji, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

2018 poz. 12 z pó�n. zm.). 
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- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�; 

- organizacje pozarz�dowe; 

- ko!cio#y i zwi�zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko!cio#ów 

i zwi�zków wyznaniowych; 

- instytucje kultury; 

- jednostki sektora finansów publicznych; 

- przedsi$biorstwa51. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre!lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urz$dowego 

podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 

i za!wiadcze% (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z pó&n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Dzia�ania skierowane do mieszka�ców i turystów województwa 

opolskiego 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

12 620 925,72 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków 

- KM RPO WO 2014-2020 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno�� z innymi PO: 

                                                      

51 Podmioty (w tym spó�ki prawa handlowego), wykonuj�ce us!ugi publiczne, w których wi#kszo�� udzia!ów lub akcji 

posiada województwa opolskiego, powiat, gmina. Miasto, zwi"zek mi#dzygminny lub Skarb Pa$stwa lub podmioty 

wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówie$ Publicznych, wykonuj"ce us!ugi publiczne w obszarze obj#tym 

wsparciem w ramach dzia!ania na podstawie odr#bnej, obowi"zuj"cej umowy, zawartej z jednostk" samorz"du 

terytorialnego (równie% na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).  
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Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko na lata 2014-2020:  

O� priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury � w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.  

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

(je�li dotyczy) 

1) W zakresie projektów dotycz�cych obiektów wpisanych na List� 

!wiatowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP 
za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach obj�tych 
wpisem na List� �wiatowego Dziedzictwa UNESCO lub po�o�onych 
na obszarach uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii � 

koszty ca�kowite projektu nie mog! przekroczy" 2 mln euro. 

2) W ramach projektów mieszcz!cych si� w zakresie obszarów 

tematycznych: 

a) projekty dotycz!ce konserwacji, restauracji, rewaloryzacji 

zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak 

i ruchomych), 

b) projekty dotycz!ce rozwoju czytelnictwa w miastach 

wojewódzkich, 

c) projekty dotycz!ce rozwoju sztuki wspó�czesnej w miastach 

wojewódzkich, 

d) projekty dotycz!ce konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, 

adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzie�! 

i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki, 

- koszty ca�kowite projektu nie mog! przekroczy" 2 mln euro.  

3) Dopuszcza si� inwestycje infrastrukturalne maj!ce na celu 

niezb�dne dostosowanie istniej!cego obiektu do nowych funkcji 

kulturalnych, w tym edukacyjnych. 

4) W projektach musi zosta" wykazane zrównowa�enie finansowe, 

trwa�o�" ich finansowania w okresie eksploatacyjnym, 

z uwzgl�dnieniem prognoz dotycz!cych popytu oraz przychodów 

generowanych przez bezpo�rednich u�ytkowników, a tak�e 
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z uwzgl�dnieniem �rodków w�asnych beneficjenta, oraz subwencji 

ze strony w�a�ciwych podmiotów. 

5) Projekty powinny dostarczy& wymierne i d�ugofalowe korzy�ci 

spo�eczno-gospodarcze, w szczególno�ci tworzenie nowych miejsc 

pracy, poprzez zwi�kszenie potencja�u turystycznego.  

6) Przedsi�wzi�cia wspieraj"ce zrównowa�on" turystyk�, kultur� 

i dziedzictwo naturalne powinny stanowi! cze�! terytorialnej 

strategii dla konkretnych obszarów.  

7) W ramach dzia�ania nie b�d� finansowane projekty dotycz�ce 
organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, 

festiwale.  

8) Wsparcie nie zostanie udzielone na projekty dotycz�ce budowy od 
podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.  

9) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia�ania okre�lone s" 

w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb�dnych dla 

przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 

konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i 

planowany zakres 

stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 

maksymalna 

warto�! 

zakupionych 

�rodków trwa"ych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl�dniania 

dochodu w 

projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszenie dochodu 

22a. Warunki 

stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 
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22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

W przypadku wyst!pienia pomocy publicznej zastosowanie ma 

Rozporz!dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kultur� 

i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1594). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu  

(je�li dotyczy)  

85% - w przypadku projektów nie obj�tych pomoc� publiczn� 

Projekty obj�te pomoc� publiczn� - zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na kultur� i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1594). 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu  

(�rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud"etu pa#stwa lub 

innych $róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

- 85% - w przypadku projektów nie obj�tych pomoc� publiczn�, 

W przypadku projektów pa!stwowych jednostek bud"etowych - 100% 

Projekty obj�te pomoc� publiczn� - zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na kultur� i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1594). 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

- 15% - w przypadku projektów nie obj�tych pomoc� publiczn�, 

W przypadku projektów pa!stwowych jednostek bud"etowych - 0% 

Projekty obj�te pomoc� publiczn� - odpowiednio zale&nie od wysoko�ci 

maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt. 24) 

27. Minimalna 

i maksymalna 

warto�� projektu 

(PLN) 

Nie dotyczy 
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(je�li dotyczy) 

28. Minimalna 

i maksymalna 

warto�! wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra#ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa#niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddzia#anie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych 

OPIS PODDZIA$ANIA  

6. Nazwa poddzia#ania Poddzia�anie 5.3.2  Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach 

przygranicznych 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 3: Zwi�kszona dost�pno�� zasobów kulturowych 

regionu 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w obj�tych wsparciem 

miejscach nale��cych do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz 

stanowi�cych atrakcje turystyczne 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba zabytków obj�tych wsparciem: 

2) Liczba zabytków nieruchomych obj�tych wsparciem 

3) Liczba zabytków ruchomych obj�tych wsparciem 

4) Liczba wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego 
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10. Typy projektów 1) Przebudowa52, remont, zakup wyposa�enia dla obiektów kultury, 

s�u��ce podwy�szeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu 

do wymogów bezpiecze!stwa wynikaj�cych z aktualnych przepisów 

prawa, z uwzgl�dnieniem potrzeb osób z niepe�nosprawno#ciami. 

2) Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposa�enie 
obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego,  
z uwzgl�dnieniem potrzeb osób z niepe�nosprawno#ciami. 

3) Budowa towarzysz�cej infrastruktury technicznej, informacyjnej 
oraz zagospodarowania terenu wokó� obiektów dziedzictwa 
kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do 
potrzeb osób z niepe�nosprawno#ciami, jedynie jako element 

uzupe�niaj�cy projektu. 

4) Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposa�eniem 
pomieszcze� do w�a�ciwego przechowywania zbiorów oraz ich 

zabezpieczenia. 

5) Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, ksi�gozbiorów 
oraz innych zabytków ruchomych. 

6) Dzia�ania edukacyjne, informacyjne jako integralny element 

projektu. 

7) Dzia�ania dotycz�ce wykorzystania, rozwoju aplikacji  i us�ug 
teleinformatycznych zwi�zanych z kultur� i turystyk� jako integralny 
element projektu.  

11. Typ beneficjenta  
- jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, stowarzyszenia  

i porozumienia; 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�; 

- organizacje pozarz�dowe; 

- ko!cio#y i zwi�zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko!cio#ów 

i zwi�zków wyznaniowych; 

- instytucje kultury; 

- jednostki sektora finansów publicznych; 

- przedsi$biorstwa53. 

                                                      

52 Rozumiana jako zmiana parametrów u�ytkowych lub technicznych istniej!cego obiektu budowlanego, nie mog!ca 

dotyczy" parametrów charakterystycznych obiektu, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko�", d�ugo�", 

szeroko�" b!d% liczba kondygnacji, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

2018 poz. 12 z pó%n. zm.). 
53 Podmioty (w tym spó�ki prawa handlowego), wykonuj!ce us�ugi publiczne, w których wi�kszo�" udzia�ów lub akcji 

posiada województwa opolskiego, powiat, gmina. Miasto, zwi!zek mi�dzygminny lub Skarb Pa'stwa lub podmioty 

wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówie' Publicznych, wykonuj!ce us�ugi publiczne w obszarze obj�tym 

wsparciem w ramach dzia�ania na podstawie odr�bnej, obowi!zuj!cej umowy, zawartej z jednostk! samorz!du 

terytorialnego (równie� na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).  
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Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj! form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre#lonych w § 7 rozporz!dzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i za#wiadcze' (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó%n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Dzia�ania skierowane do mieszka�ców i turystów województwa 

opolskiego 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

5 619 421,86 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków 

- KM RPO WO 2014-2020 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno�� z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko na lata 2014-2020:  

O� priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury � w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.  

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

OSI Obszary Przygraniczne  

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 
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oraz przyjmowanie 

protestów  

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

(je�li dotyczy) 

1) W zakresie projektów dotycz�cych obiektów wpisanych na List� 

!wiatowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP 
za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach obj�tych 
wpisem na List� �wiatowego Dziedzictwa UNESCO lub po�o�onych 
na obszarach uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii - 

koszty ca�kowite projektu nie mog$ przekroczy% 2 mln euro.  

2) W ramach projektów mieszcz$cych si� w zakresie obszarów 
tematycznych: 

a) projekty dotycz$ce konserwacji, restauracji, rewaloryzacji 
zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak 

i ruchomych), 

b) projekty dotycz$ce konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, 
adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzie�$ 
i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki, 

- koszty ca�kowite projektu nie mog$ przekroczy% 2 mln euro.  

3) Dopuszcza si� inwestycje infrastrukturalne maj$ce na celu 
niezb�dne dostosowanie istniej$cego obiektu do nowych funkcji 
kulturalnych, w tym edukacyjnych. 

4) W projektach musi zosta% wykazane zrównowa�enie finansowe, 
trwa�o&% ich finansowania w okresie eksploatacyjnym, 

z uwzgl�dnieniem prognoz dotycz$cych popytu oraz przychodów 
generowanych przez bezpo&rednich u�ytkowników, a tak�e 
z uwzgl�dnieniem &rodków w�asnych beneficjenta, oraz subwencji 
ze strony w�a&ciwych podmiotów. 

5) Projekty powinny dostarczy% wymierne i d�ugofalowe korzy&ci 
spo�eczno-gospodarcze, w szczególno&ci tworzenie nowych miejsc 
pracy, poprzez zwi�kszenie potencja�u turystycznego.  

6) Przedsi�wzi�cia wspieraj$ce zrównowa�on$ turystyk�, kultur�  
i dziedzictwo naturalne powinny stanowi% cze&% terytorialnej 
strategii dla konkretnych obszarów.  

7) W ramach dzia�ania nie b�d$ finansowane projekty dotycz$ce 
organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, 

festiwale.  

8) Wsparcie nie zostanie udzielone na projekty dotycz$ce budowy  
od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. 

9)  Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia�ania okre&lone s$ 
w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb�dnych dla 
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przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 

konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i 

planowany zakres 

stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych 

�rodków trwa"ych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszenie dochodu 

22a. Warunki 

stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre!la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre"la umowa 
o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

W przypadku wyst�pienia pomocy publicznej zastosowanie ma 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kultur$ i 
zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1594). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu  

(je�li dotyczy)  

85% - w przypadku projektów nie obj�tych pomoc� publiczn�.  

Projekty obj�te pomoc� publiczn� - zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na kultur� i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1594). 
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25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu  

(�rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud#etu pa#stwa lub 

innych $róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

85% - w przypadku projektów nie obj�tych pomoc� publiczn� 

 W przypadku projektów pa!stwowych jednostek bud"etowych 100% 

Projekty obj�te pomoc� publiczn� - zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na kultur� i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1594). 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

15% - w przypadku projektów nie obj�tych pomoc� publiczn� 

W przypadku projektów pa!stwowych jednostek bud"etowych 0% 

Projekty obj�te pomoc� publiczn� - odpowiednio zale&nie od wysoko�ci 

maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt. 24) 

27. Minimalna 

i maksymalna 

warto�� projektu 

(PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna 

warto�� wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddzia"anie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej 

OPIS PODDZIA#ANIA  

6. Nazwa poddzia"ania Poddzia�anie 5.3.3  Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji 

Opolskiej 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 3: Zwi�kszona dost�pno�� zasobów kulturowych 

regionu 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w obj�tych wsparciem 

miejscach nale��cych do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz 

stanowi�cych atrakcje turystyczne 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba zabytków obj�tych wsparciem: 

2) Liczba zabytków nieruchomych obj�tych wsparciem 

3) Liczba zabytków ruchomych obj�tych wsparciem 

4) Liczba wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego 

10. Typy projektów 1) Przebudowa54, remont, zakup wyposa�enia dla obiektów kultury, 

s�u��ce podwy�szeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu 

do wymogów bezpiecze#stwa wynikaj"cych z aktualnych przepisów 

prawa, z uwzgl�dnieniem potrzeb osób z niepe�nosprawno%ciami. 

2) Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposa�enie 

obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, 

z uwzgl$dnieniem potrzeb osób z niepe�nosprawno%ciami. 

3) Budowa towarzysz"cej infrastruktury technicznej, informacyjnej 

oraz zagospodarowania terenu wokó� obiektów dziedzictwa 

kulturowego lub naturalnego, dostosowanie tych obiektów do 

potrzeb osób z niepe�nosprawno%ciami, jedynie jako element 

uzupe!niaj"cy projektu. 

                                                      

54 Rozumiana jako zmiana parametrów u�ytkowych lub technicznych istniej�cego obiektu budowlanego, nie mog�ca dotyczy� 

parametrów charakterystycznych obiektu, takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko��, d�ugo��, szeroko�� b�d� liczba 

kondygnacji, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 poz. 12 z pó�n. zm.). 



   SZOOP (EFRR) 

Za��cznik do Uchwa�y nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z pó!n. zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

 

161 

 

4) Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposa�eniem 

pomieszcze! do w"a#ciwego przechowywania zbiorów oraz ich 

zabezpieczenia. 

5) Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, ksi$gozbiorów 
oraz innych zabytków ruchomych. 

6) Dzia�ania edukacyjne, informacyjne jako integralny element 

projektu. 

7) Dzia"ania dotycz�ce wykorzystania, rozwoju aplikacji  i us"ug 

teleinformatycznych zwi�zanych z kultur� i turystyk� jako integralny 

element projektu.  

11. Typ beneficjenta  - jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 
i stowarzyszenia; 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�, 

- organizacje pozarz�dowe, 

- ko!cio#y i zwi�zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko!cio#ów 

i zwi�zków wyznaniowych, 

- instytucje kultury 

- jednostki sektora finansów publicznych 

- przedsi$biorstwa55 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre!lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urz$dowego 

podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 

i za!wiadcze% (Dz. U. z 2015 r., poz. 2009 z pó&n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Dzia�ania skierowane do mieszka�ców i turystów województwa 

opolskiego 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Zwi�zek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

2 359 652,42 euro 

                                                      

55 Podmioty (w tym spó�ki prawa handlowego), wykonuj!ce us�ugi publiczne, w których wi�kszo"# udzia�ów lub akcji 

posiada województwa opolskiego, powiat, gmina. Miasto, zwi!zek mi�dzygminny lub Skarb Pa$stwa lub podmioty 

wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówie$ Publicznych, wykonuj!ce us�ugi publiczne w obszarze obj�tym 

wsparciem w ramach dzia�ania na podstawie odr�bnej, obowi!zuj!cej umowy, zawartej z jednostk! samorz!du 

terytorialnego (równie% na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).  
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15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj$ udzielanego wsparcia z innymi 

dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków 

- KM RPO WO 2014-2020 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj!ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w#a$ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno�� z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko na lata 2014-2020:  

O� priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury � w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.  

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP RPO WO 2014-2020 

(Zwi!zek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

(je�li dotyczy) 

1) W zakresie projektów dotycz�cych obiektów wpisanych na List$ 
"wiatowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP 
za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach obj$tych 
wpisem na List� �wiatowego Dziedzictwa UNESCO lub po�o�onych 
na obszarach uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii � 

koszty ca�kowite projektu nie mog! przekroczy" 2 mln euro. 

2) W ramach projektów mieszcz!cych si� w zakresie obszarów 

tematycznych: 

a) projekty dotycz!ce konserwacji, restauracji, rewaloryzacji 

zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak 

i ruchomych), 

b) projekty dotycz!ce rozwoju czytelnictwa w miastach 

wojewódzkich, 
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c) projekty dotycz�ce rozwoju sztuki wspó�czesnej w miastach 
wojewódzkich, 

d) projekty dotycz�ce konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, 
adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzie!� 

i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki, 

- koszty ca�kowite projektu nie mog� przekroczy" 2 mln euro.  

3) Dopuszcza si# inwestycje infrastrukturalne maj�ce na celu 

niezb#dne dostosowanie istniej�cego obiektu do nowych funkcji 

kulturalnych, w tym edukacyjnych. 

4) W projektach musi zosta" wykazane zrównowa&enie finansowe, 

trwa�o�" ich finansowania w okresie eksploatacyjnym, 

z uwzgl�dnieniem prognoz dotycz�cych popytu oraz 
przychodów generowanych przez bezpo$rednich u�ytkowników, 

a tak!e z uwzgl#dnieniem $rodków w�asnych beneficjenta, oraz 

subwencji ze strony w�a$ciwych podmiotów. 

5) Projekty powinny dostarczy" wymierne i d�ugofalowe korzy$ci 

spo�eczno-gospodarcze, w szczególno$ci tworzenie nowych miejsc 

pracy, poprzez zwi#kszenie potencja�u turystycznego.  

6) Przedsi#wzi#cia wspieraj�ce zrównowa!on� turystyk#, kultur# 

i dziedzictwo naturalne powinny stanowi" cze$" terytorialnej 

strategii dla konkretnych obszarów.  

7) W ramach dzia�ania nie b#d� finansowane projekty dotycz�ce 

organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, 

festiwale.  

8) Wsparcie nie zostanie udzielone na projekty dotycz�ce budowy od 

podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.  

9) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia�ania okre$lone s� 

w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb#dnych dla 

przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 

konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i 

planowany zakres 

stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 

maksymalna 

warto�! 

zakupionych 

�rodków trwa"ych 

Nie dotyczy 
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jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

21. Warunki 

uwzgl�dniania 

dochodu 

w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszenie dochodu 

22a. Warunki 

stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

W przypadku wyst"pienia pomocy publicznej zastosowanie ma 

Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kultur$ 
i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1594). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu  

(je�li dotyczy)  

85% - w przypadku projektów nie obj�tych pomoc� publiczn� 

Projekty obj�te pomoc� publiczn� - zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na kultur� i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1594). 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu  

(�rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie 

z bud"etu pa#stwa 

lub innych $róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

- 85% - w przypadku projektów nie obj�tych pomoc� publiczn�, 

W przypadku projektów pa!stwowych jednostek bud"etowych - 100% 

Projekty obj�te pomoc� publiczn� - zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na kultur� i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1594). 
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w�a�ciw� instytucj�) 

(je�li dotyczy)  

26. Minimalny wk"ad 
w"asny beneficjenta 
jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

- 15% - w przypadku projektów nie obj�tych pomoc� publiczn�, 

W przypadku projektów pa�stwowych jednostek bud&etowych - 0% 

Projekty obj�te pomoc� publiczn� - odpowiednio zale!nie od wysoko$ci 

maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt. 24) 

27. Minimalna 

i maksymalna 

warto�� projektu 

(PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna 

warto�! wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra#ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa#niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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Dzia�anie 5.4 Gospodarka wodno-�ciekowa 

OPIS DZIA!ANIA  

6. Nazwa dzia"ania Dzia�anie 5.4 Gospodarka wodno-�ciekowa 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 4: Zwi�kszony odsetek ludno�ci korzystaj"cej 

z systemu oczyszczania �cieków zgodnego z dyrektyw" dotycz"c" 

�cieków komunalnych 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo�redniego  

1) Liczba dodatkowych osób korzystaj�cych z ulepszonego 
oczyszczania !cieków 

2) Liczba dodatkowych osób korzystaj�cych z ulepszonego 
zaopatrzenia w wod$ 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) D�ugo�� sieci kanalizacji sanitarnej: 

2) D�ugo�� wybudowanej kanalizacji sanitarnej 

3) D�ugo�� przebudowanej kanalizacji sanitarnej 

4) D�ugo�� wyremontowanej kanalizacji sanitarnej  

5) Liczba wspartych oczyszczalni �cieków komunalnych: 

6) Liczba przebudowanych oczyszczalni �cieków komunalnych 

7) Liczba wybudowanych oczyszczalni �cieków komunalnych 

8) D�ugo�� wyremontowanej sieci wodoci"gowej  

10. Typy projektów 1) Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont i/lub modernizacja 

urz�dze� do odprowadzania �cieków w aglomeracjach 

uwzgl$dnionych w Krajowym Programie Oczyszczania "cieków 
Komunalnych (2 tys. RLM do 10 tys. RLM) tj. sieci kanalizacji 

sanitarnej. 

2) Budowa, rozbudowa, przebudowa, remont i/lub modernizacja 

urz�dze� do oczyszczania �cieków w aglomeracjach 

uwzgl$dnionych w Krajowym Programie Oczyszczania "cieków 
Komunalnych (2 tys. RLM do 10 tys. RLM) w tym: 

a) oczyszczalnie �cieków, w tym inwestycje w zakresie instalacji 

s#u$�cych do odwadniania osadów �ciekowych, 

b) inne urz�dzenia do gromadzenia, oczyszczania, 

i odprowadzania �cieków (tzw. przydomowe oczyszczalnie 

�cieków). 

3) Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub modernizacja urz�dze� 

zaopatrzenia w wod! i poboru wody (wy#�cznie w powi�zaniu 

z realizacj� projektu dotycz�cego gospodarowania �ciekami).  

11. Typ beneficjenta  - jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 
i stowarzyszenia; 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�; 
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- przedsi�biorstwa56; 

- jednostki sektora finansów publicznych; 

- organizacje pozarz!dowe. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj! form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre"lonych w § 7 rozporz!dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze$ (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó%n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

 Region S�abiej Rozwini�ty 

13 975 683,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków 

- KM RPO WO 2014-2020 

- Kryteria wyboru projektów. 

 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno�� z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko na lata 2014-2020:  

O� priorytetowa II Ochrona !rodowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu � w zakresie gospodarki wodnej. 

                                                      

56 Podmioty (w tym spó!ki prawa handlowego), wykonuj"ce us!ugi publiczne, w których wi�kszo�� udzia!ów lub akcji 

posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, zwi"zek mi�dzygminny lub Skarb Pa&stwa lub podmioty 

wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówie& Publicznych, wykonuj"ce us!ugi publiczne w obszarze obj�tym 

wsparciem w ramach dzia!ania na podstawie odr�bnej, obowi"zuj"cej umowy, zawartej z jednostk" samorz"du 

terytorialnego (równie' na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego). 
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16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Dokumentem stanowi�cym podstaw� do wyboru projektów 

b�dzie: 

- Krajowy Program Oczyszczania �cieków Komunalnych, 

- Master Plan dla wdra�ania dyrektywy 91/271/EWG57, który 
zawiera list$ potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych 
aglomeracjach58 - dokument opracowany w toku aktualizacji 

KPO�K. 

2) W ramach dzia�ania nie b%d# realizowane projekty zwi#zane 

wy�#cznie z zaopatrzeniem w wod%. Interwencja w tym zakresie 

mo�e stanowi% mniejsz# cz!&% projektu dotycz#cego 

gospodarowania &ciekami. 

3) Pozosta"e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia"ania okre&lone s# 

w pozosta"ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb!dnych 

dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i 

planowany zakres 

stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 

maksymalna 

warto�! 

zakupionych 

Nie dotyczy 

                                                      

57 Dyrektywa Rady 91/271/EWG dotycz�ca oczyszczania �cieków komunalnych z dnia 21 maja 1991 r. (Dz.U. WE L 135 

z 30.5.1991). 
58 Dokument zatwierdzony przez Ministra �rodowiska w 08 wrze�nia 2017 r., dost$pny na stronie internetowej 
Krajowego Zarz"du Gospodarki Wodnej.  
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�rodków trwa�ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

21. Warunki 

uwzgl�dniania 

dochodu w 

projekcie  

(je"li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu 

22a. Warunki 

stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

Dofinansowanie co do zasady nie b�dzie stanowi#o pomocy publicznej. 

W przypadku wyst�pienia pomocy publicznej dofinansowanie b�dzie 

udzielane w formie rekompensaty z tytu�u �wiadczenia us�ug 

w ogólnym interesie gospodarczym. 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu  

(je�li dotyczy)  

85% 

W przypadku wyst�pienia pomocy publicznej � zgodnie z zasadami 

dotycz�cymi rekompensat z tytu%u "wiadczenia us%ug w ogólnym 

interesie gospodarczym � nie wi#cej ni$ 85%. 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu  

(�rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie 

z bud"etu pa#stwa 

lub innych $róde� 

przyznawane 

85% 

W przypadku wyst�pienia pomocy publicznej � zgodnie z zasadami 

dotycz�cymi rekompensat z tytu%u "wiadczenia us%ug w ogólnym 

interesie gospodarczym � nie wi#cej ni$ 85%. 
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beneficjentowi przez 

w�a�ciw� instytucj�) 

(je�li dotyczy)  

26. Minimalny wk"ad 
w"asny beneficjenta 
jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

15% 

W przypadku wyst�pienia pomocy publicznej � zgodnie z zasadami 

dotycz cymi!rekompensat!z!tytu"u!#wiadczenia!us"ug!w!ogólnym!

interesie gospodarczym � nie!mniej!ni$!15%. 

27. Minimalna 

i maksymalna 

warto�� projektu 

(PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna 

warto�! wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra#ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa#niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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Dzia�anie 5.5 Ochrona powietrza59 

OPIS PODDZIA�ANIA  

6. Nazwa dzia"ania Dzia�anie 5.5 Ochrona powietrza 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 5: Obni�one poziomy zanieczyszcze� powietrza 

w województwie 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

9. Lista wska�ników 

produktu 
1) Liczba zmodernizowanych �róde� ciep�a 

10. Typy projektów 1) Likwidacja indywidualnych �róde� ciep�a w celu przy��czenia do 

sieci ciep�owniczych lub sieci gazowych wraz z niezb"dnymi 

pracami termomodernizacyjnymi. 

2) Wymiana indywidualnych �róde� ciep�a na bardziej ekologiczne 

wraz z niezb"dnymi pracami termomodernizacyjnymi. 

Wy"ej wymienione przedsi!wzi!cia dotyczy� b!d�: 

- budynków jednorodzinnych, 

- budynków wielorodzinnych zarz�dzanych przez wspólnoty, 

- budynków i lokali mieszkalnych stanowi�cych zasób gminy, 

budynków u"yteczno�ci publicznej60. 

11. Typ beneficjenta  

 

 

 

 

 

- jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, stowarzyszenia  
i porozumienia; 

- jednostki organizacyjne jednostek samorz�du terytorialnego. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej okre!lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i za"wiadcze# (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó$n. zm.). 

                                                      

59 Dzia�anie ma charakter pilota�owy. Do�wiadczenia z jego realizacji b�d� �ród�em informacji dla IZRPO WO 2014-

2020 do projektowania interwencji w obszarze ochrony powietrza i walki ze smogiem. 
60 Definicja budynku u�yteczno�ci publicznej zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1065).  Z wykluczeniem budynków instytucji opieku�czo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w 

zakresie realizacji przedsi�wzi�� w obszarze w#�czenia spo#ecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem %rodków 

EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych � zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na 

lata 2014-2020) %wiadcz�cych opiek� dla osób z niepe#nosprawno%ciami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci 

pozbawionych opieki rodzicielskiej. 
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12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

-  dla przedsi�wzi�� dotycz�cych sektora mieszkaniowego 

realizowane projekty skierowane b�d� do w�a�cicieli oraz 
mieszka!ców budynków, w których wymieniane b�d� "ród�a 

ciep�a,  

- dla przedsi�wzi�# dotycz�cych budynków u$yteczno�ci publicznej 

nie okre�lono grup docelowych, tj. osób lub instytucji czy grup 

spo�ecznych bezpo�rednio korzystaj�cych z pomocy. 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z 

przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

13 400 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z 

innymi dzia!aniami/ 

poddzia!aniami w 

ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków 

- KM RPO WO 2014-2020 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj%ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno�� z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko na lata 2014-2020:  

O� priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno�ci gospodarki 

O� priorytetowa II Ochrona �rodowiska, w tym adaptacja do zmian 

klimatu 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 
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17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity 

i ograniczenia 

w realizacji 

projektów 

(je�li dotyczy) 

1. Na projekty dot.: 

- budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych 
zarz�dzanych przez wspólnoty,  

- budynków u!yteczno�ci publicznej,  

- budynków i lokali mieszkalnych stanowi�cych zasób gminy 

 Wnioskodawca sk#ada osobne wnioski. 

2. Wymiana indywidualnych $róde# ciep#a na bardziej ekologiczne 

mo!liwa jest jedynie w przypadku, gdy pod#�czenie do sieci 

ciep#owniczej lub sieci gazowej na danym obszarze nie jest 

uzasadnione technicznie lub/i ekonomicznie. Natomiast w sytuacji,  

gdy przy#�czenie do ww. sieci jest mo!liwe technicznie i racjonalne 

kosztowo wspierane b%d� wy#�cznie przedsi%wzi%cia polegaj�ce 

na likwidacji indywidualnych $róde� ciep�a w celu przy��czenia 

(wymiana w%z�a cieplnego i urz�dzenia grzewczego) do sieci 

ciep�owniczej lub gazowej. 

3. Na etapie sk�adania wniosku do dokumentacji nale!y do��czy& 

o�wiadczenie Wnioskodawcy co do zgodno�ci projektu z planem 

rozwoju sieci ciep�owniczej/gazowej na danym obszarze. 

Najpó$niej przed podpisaniem umowy nale!y dostarczy& opini%/e 

zak�adów energetycznych/PSG lub inne równowa!ne dokumenty 

b%d�ce w posiadaniu Wnioskodawcy, dotycz�ce mo!liwo�ci 

technicznych i ekonomicznych rozbudowy sieci na danym terenie 

w perspektywie np. 5 letniej. 

4. W zakresie przedsi%wzi%& dot. sektora mieszkaniowego warunkiem 

wst%pnym przyj%cia projektu do dofinansowania jest oszacowanie 

przez Beneficjenta potrzeb w zakresie wymiany $róde� ciep�a na 

podstawie przeprowadzonej ankietyzacji, a w przypadku lokali i 

budynków stanowi�cych zasób gminy inwentaryzacji. Oszacowanie 

potrzeb w zakresie wymiany $róde� ciep�a nale!y przeprowadzi& 

przed z�o!eniem wniosku o dofinansowanie projektu. Na 

podstawie przeprowadzonego oszacowania Wnioskodawca 

ustala warto�� projektu i wymagane wska�niki. Pozyskane dane 
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powinny stanowi� rzeteln� podstaw� do realizacji dzia�a� 

zmierzaj�cych do ograniczenia niskiej emisji. 

Obowi�zuj�cy wzór formularza ankiety/ inwentaryzacji w zakresie 

potrzeb wymiany !róde� ciep�a  w ramach dzia�ania 5.5 Ochrona 

powietrza (dla budynków mieszkalnych) 61 stanowi Za��cznik nr 7a do 

SZOOP EFRR.  

Ponadto ww. Ankieta stanowi obligatoryjny za��cznik  

do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach dzia�ania  

5.5 Ochrona powietrza, a Wnioskodawca jest zobowi�zany do jej 

dostarczenia najpó�niej na etapie oceny formalnej projektów.  

5. Wnioskodawca ma obowi�zek przeprowadzi� ocen� energetyczn� 

budynków/lokali mieszkalnych, oraz dostarczy� audyt 

energetyczny62/!wiadectwo charakterystyki energetycznej 
budynku63 w przypadku budynków u"yteczno�ci publicznej, w 

których planowana jest wymiana indywidualnych �róde� ciep�a lub 

ich likwidacja celem pod$�czenia do sieci ciep$owniczej/gazowej, 

nie pó�niej ni� do zako!czenia oceny formalnej projektów. 

6. W zakresie przedsi�wzi�� dot. budynków u�yteczno�ci publicznej 

po wykonaniu audytu energetycznego /certyfikatu charakterystyki 

energetycznej budynków u�yteczno�ci publicznej nale�y uzupe�ni� 

Za�!cznik nr 7b do SZOOP (EFRR) celem okre�lenia wymaganych 

efektów rzeczowych i ekologicznych. 

7. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zapewnienie 

minimalnego poziomu efektywno�ci energetycznej budynku 

zgodnie ze Standardem minimum w ramach dzia�ania 5.5 Ochrona 

powietrza, stanowi!cym Za��cznik nr 8a (dla sektora 

mieszkaniowego) oraz Za��cznik 8b (dla budynków u�yteczno�ci 

publicznej) do SZOOP EFRR. 

                                                      

61 Minimalny zakres ankiety obejmowa� b�dzie: 

- charakterystyk� budynku mieszkalnego, w tym m.in. rok budowy, informacj� czy przeprowadzono jego 

termomodernizacj�; 

- stosowane obecnie !ród�o ciep�a i #rednioroczne zu$ycie, w tym m.in. rok produkcji, klasa i moc obecnego 

kot�a/pieca; 

- dane dotycz�ce mo$liwo#ci pod��czenia budynku do sieci ciep�owniczej lub gazowej na danym obszarze; 

- informacj� nt. mo$liwo#ci wykorzystania niskoemisyjnego !ród"a ciep"a (zainteresowanie w"a#ciciela, 
mo$liwo#ci techniczne). 

62 Audyt energetyczny musi zawiera� wariantowo#� dotycz%c% sposobu wymiany/likwidacji !ród"a ciep"a. W celu 

udokumentowania oszcz�dno#ci energii  konieczne jest sporz%dzenie równie$ #wiadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku ex post (w przypadku dostarczenia  audytu energetycznego ex post warunek równie$ uznaje 
si� za spe"niony). 
63  &wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku ex ante musi zawiera� zalecenia dotycz%ce optymalnej pod 
wzgl�dem kosztów  lub op"acalnej ekonomicznie poprawy  charakterystyki energetycznej budynku, lub wskazanie $e 
nie ma potrzeby poprawy w porównaniu z obowi%zuj%cymi wymaganiami w zakresie charakterystyki energetycznej. 

W celu udokumentowania oszcz�dno#ci energii  konieczne jest sporz%dzenie równie$ #wiadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku ex post 
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8. Wszelkie inwestycje powinny by� zgodne z unijnymi standardami 

i przepisami w zakresie ochrony �rodowiska. Wymieniane !ród�a 

ciep�a powinny: 

- by# wyposa$one w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy 
kot"ów zgazowuj�cych) i nie b�d� posiada"y rusztu awaryjnego 

ani elementów umo�liwiaj�cych jego zamontowanie; 

- charakteryzowa# si� obowi�zuj�cym od ko�ca 2020 r. 

minimalnym poziomem efektywno�ci energetycznej i normami 

emisji zanieczyszcze', które zosta�y okre�lone w �rodkach 

wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 

21 pa!dziernika 2009 r. ustanawiaj�cej ogólne zasady ustalania 

wymogów dotycz�cych ekoprojektu dla produktów zwi�zanych 

z energi� (je�li dotyczy). Wymóg dotyczy wszystkich paliw 

dopuszczonych do stosowania w instrukcji u$ytkowania 
urz�dzenia. 

9. Zak"ada si�, $e w ramach monta$u finansowego w przypadku projektów 

dot. budynków jednorodzinnych oraz budynków wielorodzinnych 

zarz�dzanych przez wspólnoty max. 34* kosztów inwestycji stanowi 

dofinansowanie UE, pozosta"e koszty stanowi� wk"ad w"asny pochodz�cy 

z bud$etu beneficjenta (gminy). W ramach wniesionego przez gmin� 
wk"adu mo$liwy jest udzia" finansowy grupy docelowej, tj. ostatecznego 

odbiorcy wsparcia. Zaleca si� równy wk"ad powy$szych podmiotów 

w mechanizm finansowania. Jednocze�nie beneficjent udzielaj�c 

wsparcie, mo$e odst%pi# od partycypacji �rodków maj%c na wzgl&dzie 

sytuacj& finansow% odbiorcy wsparcia i tym samym, pokry# w ramach 

inwestycji ca"o�# wk"adu w"asnego.. 

10. Koszty niezb&dnych prac termomodernizacyjnych nie mog% 

przekroczy# 20* warto�ci projektu (przy czym nie ma mo$liwo�ci 

finansowania prac termomodernizacyjnych w budynkach, w 

których nie b&dzie wymieniane/ likwidowane !ród"o ciep"a). 

11. Projekty powinny by# uzasadnione ekonomicznie i spo"ecznie oraz 

przeciwdzia"a# ubóstwu energetycznemu (z wy"%czeniem 

projektów dot. budynków u$yteczno�ci publicznej).  

12. Priorytetowo wspierane b&d% projekty, w których przewidziano 

wykorzystanie odnawialnych !róde" energii i/lub wymian& 

systemów indywidualnego ogrzewania na niskoemisyjne !ród"a 

ciep"a. 

13. Priorytetowo traktowane b&d% przedsi&wzi&cia polegaj%ce na 

likwidacji indywidualnych !róde" ciep"a w celu przy"%czenia do sieci 

ciep"owniczych lub sieci gazowych. 

14. Priorytetowo traktowane b&d% przedsi&wzi&cia zlokalizowane  

na obszarach, w których stwierdzone zosta"y ponadnormatywne 
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poziomy st��e� dla jednego lub wi�cej ni� jednego 

zanieczyszczenia powietrza � zgodnie z danymi zawartymi w 

�Rocznej ocenie jako"ci powietrza w województwie opolskim� 

oraz/lub w �Programie ochrony powietrza (...)� � aktualnych na 

dzie# og�oszenia konkursu. 

15. Wspierane projekty musz� przyczynia� si� do zmniejszenia emisji 

gazów cieplarnianych (mierzonej jako ekwiwalent CO2) oraz py%u 

zawieszonego PM10. 

Projekty, w których przewidziano wymian� istniej�cych pieców 

gazowych, uzyskaj� dofinansowanie tylko w przypadku,  

gdy skutkowa� b�d� redukcj� emisji CO2 o co najmniej 30%  

w odniesieniu do istniej�cych instalacji. 

16. Premiowane b�d� przedsi�wzi�cia, które w najwi�kszym stopniu 

wp%yn� na redukcj� emisji CO2 przy jednocze"nie jak najni#szych 

nak%adach finansowych. 

17. Premiowane b�d� przedsi�wzi�cia, które w najwi�kszym stopniu 

wp%yn� na redukcj� emisji py%u zawieszonego PM10  

przy jednocze"nie jak najni#szych nak%adach finansowych. 

18. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest: 

- w przypadku budynków nienale#�cych do Wnioskodawcy 

zobowi�zanie przez Wnioskodawc� odbiorców ko$cowych do: 

a. poddania si� ocenie energetycznej budynku wykonanej przed 

realizacj� projektu zgodnie z metodyk� zawart� w za�. 8a - 

Standard minimum zakresu przeprowadzenia oceny 

energetycznej budynku mieszkalnego w ramach dzia�ania 5.5 

Ochrona powietrza, a w przypadku budynków u�yteczno�ci 

publicznej wykonania przed realizacj! projektu audytu 

energetycznego/ �wiadectwa charakterystyki energetycznej 

budynku; 

b. wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie 

wynikaj!cym z przeprowadzonej oceny energetycznej (zgodnie 

z zasadami za�. 8a - Standard minimum zakresu 

przeprowadzenia oceny energetycznej budynku mieszkalnego w 

ramach dzia�ania 5.5 Ochrona powietrza), a w przypadku 

budynków u�yteczno�ci publicznej w zakresie wynikaj!cym z 

audytu energetycznego / �wiadectwa charakterystyki 

energetycznej budynku (zgodnie z zasadami za�. 8b - Standard 

minimum dla budynku u!yteczno"ci publicznej w ramach 

dzia�ania 5.5 Ochrona powietrza) � w sytuacji, gdy tego rodzaju 

konieczno�� wynika z ww. oceny; 
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c. obowi�zku likwidacji starego kot�a oraz u�ytkowania wy�"cznie 

dofinansowanego systemu ogrzewania64.  

- w przypadku budynków nale�"cych do Wnioskodawcy 

zobowi"zanie do: 

a. wykonania oceny energetycznej budynku przed realizacj" 

projektu zgodnie z metodyk" zawart" w za�. 8a - Standard 

minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej 

budynku mieszkalnego w ramach dzia�ania 5.5 Ochrona 

powietrza, a w przypadku budynków u�yteczno�ci publicznej 

wykonania przed realizacj! projektu audytu energetycznego/ 

�wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku; 

b. wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie 

wynikaj!cym z przeprowadzonej oceny energetycznej (zgodnie 

z zasadami za�. 8a - Standard minimum zakresu 

przeprowadzenia oceny energetycznej budynku mieszkalnego w 

ramach dzia�ania 5.5 Ochrona powietrza), a w przypadku 

budynków u�yteczno�ci publicznej w zakresie wynikaj!cym z 

audytu energetycznego/ �wiadectwa charakterystyki 

energetycznej budynku (zgodnie z zasadami za�. 8b - Standard 

minimum dla budynku u!yteczno"ci publicznej w ramach 

dzia�ania 5.5 Ochrona powietrza) � w sytuacji, gdy tego rodzaju 

konieczno�� wynika z ww. oceny; 

c. likwidacji starego kot"a oraz u�ytkowania wy"!cznie 

dofinansowanego systemu ogrzewania65. 

Spe"nienie powy�szych warunków Wnioskodawca potwierdza 

poprzez z�o�enie o�wiadcze�, stanowi�cych obligatoryjny za��cznik 

do wniosku o dofinansowanie projektu. 

19. Ze wsparcia wykluczone s� budynki instytucji opieku�czo-

pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsi#wzi#$ w obszarze w�"czenia spo�ecznego i 

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem �rodków EFS i EFRR na lata 

2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych � zgodnie z 

Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) �wiadcz"ce 

opiek# dla osób z niepe�nosprawno�ciami, osób z problemami 

psychicznymi oraz nad dzie$mi pozbawionymi opieki rodzicielskiej. 

20. Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania okre�lone s" w 

                                                      
64 W przypadku budynków u�yteczno�ci publicznej w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wnioskodawcy IZ RPO WO 2014-2020 

mo�e podj"$ decyzj# o odroczeniu terminu likwidacji kot�a przy jednoczesnym zobowi�zaniu odbiorcy ko�cowego do u�ytkowania 

g�ównie dofinansowanego systemu ogrzewania. 
65 W przypadku budynków u�yteczno�ci publicznej w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wnioskodawcy IZ RPO WO 2014-2020 

mo�e podj"$ decyzj# o odroczeniu terminu likwidacji kot�a przy jednoczesnym zobowi�zaniu odbiorcy ko�cowego do u�ytkowania 

g�ównie dofinansowanego systemu ogrzewania. 
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pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb$dnych dla 
przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 

konkursu oraz umowie o dofinansowanie. 

 

19. Warunki i 

planowany zakres 

stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 

maksymalna 

warto�! 

zakupionych 

�rodków trwa"ych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl�dniania 

dochodu w 

projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu 

22a. Warunki 

stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó!owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa  

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa 

podstawa prawna)  

W przypadku wyst"pienia pomocy publicznej w projekcie 

zastosowanie b�dzie mia�o Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na 

inwestycje wspieraj�ce efektywno!" energetyczn� w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 

1363). 

Pomoc publiczna mo#e wyst�pi" równie# na etapie udzielania 

wsparcia przez beneficjenta. Zastosowanie wówczas b$d� mia�y 

odpowiednie rozporz�dzenia ministra w�a!ciwego ds. rozwoju 

regionalnego. 
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24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu  

(je�li dotyczy)  

- projekty dot. budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych 
zarz�dzanych przez wspólnoty: 
34%  

- projekty dot. budynków u!yteczno�ci publicznej oraz zasobów 

mieszkaniowych stanowi�cych zasób gminy: 

63%  

- projekty obj�te pomoc� publiczn� � zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w 

sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspieraj�ce 
efektywno#$ energetyczn� w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie 

projektu  

(�rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud"etu pa#stwa lub 

innych $róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

- projekty dot. budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych 
zarz!dzanych przez wspólnoty: 

34%  

- projekty dot. budynków u�yteczno�ci publicznej oraz zasobów 

mieszkaniowych stanowi!cych zasób gminy: 

63% 

- projekty obj�te pomoc% publiczn% � zgodnie z Rozporz%dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w 

sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspieraj%ce 

efektywno�� energetyczn! w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363) 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

- projekty dot. budynków jednorodzinnych oraz wielorodzinnych 
zarz!dzanych przez wspólnoty: 

66% 

Jako wk�ad w�asny Beneficjenta wliczany jest równie� wk�ad 

wniesiony przez ostatecznych odbiorców wsparcia. 

- projekty dot. budynków u�yteczno#ci publicznej oraz zasobów 

mieszkaniowych stanowi"cych zasób gminy: 

37%  

- projekty obj#te pomoc" publiczn" � odpowiednio zale�ny od 

wysoko!ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24) 

27. Minimalna 

i maksymalna 

warto�� projektu 

(PLN) 

Nie dotyczy 
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(je�li dotyczy) 

28. Minimalna 

i maksymalna 

warto�! wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra#ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa#niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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O� PRIORYTETOWA VI 

Zrównowa�ony transport na rzecz 

mobilno�ci mieszka�ców 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

O� Priorytetowa VI Zrównowa!ony transport na rzecz mobilno�ci mieszka"ców 

2. Cele szczegó�owe osi priorytetowej  

Cel szczegó�owy 1: Zwi�kszona dost�pno�� transportowa obszarów kluczowych dla rozwoju 

regionu oraz poprawa bezpiecze�stwa na drogach; 

Cel szczegó�owy 2: Zwi�kszony udzia" transportu kolejowego w przewozach towarowych 

i pasa#erskich w regionie oraz poprawa jako�ci kolejowego transportu zbiorowego. 

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

195 234 765,00 euro 

5. Instytucja 

zarz�dzaj�ca 

Zarz�d Województwa Opolskiego obs�ugiwany przez Urz�d 
Marsza�kowski Województwa Opolskiego, Departament Funduszy 

Europejskich 

 

Dzia�anie 6.1 Infrastruktura drogowa 

OPIS DZIA!ANIA  

6. Nazwa dzia�ania Dzia�anie 6.1 Infrastruktura drogowa 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 1: Zwi�kszona dost�pno�� transportowa obszarów 

kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpiecze�stwa na 

drogach.  

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

- 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Ca�kowita d�ugo�� nowych dróg: 

2) D�ugo�� wybudowanych dróg wojewódzkich; 

3) D�ugo�� wybudowanych dróg powiatowych; 

4) D�ugo�� wybudowanych dróg gminnych; 

5) Ca�kowita d�ugo�� przebudowanych lub zmodernizowanych dróg: 

6) D�ugo�� przebudowanych dróg wojewódzkich; 

7) D�ugo�� przebudowanych dróg powiatowych; 

8) D�ugo�� przebudowanych dróg gminnych; 

9) Liczba projektów w zakresie poprawy bezpiecze�stwa uczestników 

ruchu drogowego; 
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10)  Liczba wybudowanych obwodnic; 

11)  D�ugo�� wybudowanych obwodnic. 

10. Typy projektów 1) budowa dróg oraz obwodnic � drogi wojewódzkie; 

2) przebudowa dróg oraz obwodnic � drogi wojewódzkie; 

3) budowa dróg oraz obwodnic � drogi lokalne; 

4) przebudowa dróg oraz obwodnic � drogi lokalne. 

11. Typ beneficjenta  - jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 
i stowarzyszenia; 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze$ (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó%n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

 Region S�abiej Rozwini�ty 

151 300 000,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami 

w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno#$ z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko na lata 2014-2020:  
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- O� priorytetowa  IV Zwi�kszenie dost�pno�ci do transportowej 

sieci europejskiej.  

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy oraz pozakonkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Premiowane b�d� projekty przyczyniaj�ce si� do poprawy 

po��cze� z sieci� TEN-T.  

2) Dzia�ania powinny poprawi� bezpiecze�stwo sieci drogowej oraz 

p�ynno!� ruchu drogowego, �agodz"c korki i w"skie gard�a w sieci 

dróg, promuj"c integracj# systemu transportu.  

3) W trakcie oceny projektów brane b#d" pod uwag# aspekty 

zwi"zane z przystosowaniem do zmian klimatycznych, w tym 

pozytywne oddzia�ywanie na !rodowisko.  

4) Inwestycje w drogi lokalne nie mog" stanowi� wi#cej ni$ 15% 

alokacji programu przeznaczonej na transport drogowy w PI 7b. 

5) Projekty realizowane w trybie pozakonkursowym musz" wynika� 

z Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2020 

(z perspektyw" do 2025). 

6) Wsparcie uzyskaj" przede wszystkim zadania na rzecz rozwoju dróg 

wojewódzkich, w tym wybrane odcinki pozwalaj"ce na w�"czenie 

do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wype�niaj"ce luki 

w sieci dróg pomi#dzy o!rodkami wojewódzkimi, miastami nie 

b#d"cymi stolicami województw (regionalnymi i subregionalnymi), 

zgodnie z przeprowadzon" diagnoz", wskazuj"c" na problem 

dost#pno!ci transportowej tych miast, pe�ni"cych wa$ne funkcje 

w lokalnych rynkach pracy. Przedmiotowe inwestycje 

w infrastruktur# drogow" maj" na celu popraw# dost#pno!ci 

do terenów inwestycyjnych, przej!� granicznych oraz obiektów 

i szlaków drogowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju 

gospodarczego regionu. 

7) Jednocze!nie mo$liwa b#dzie realizacja inwestycji na drogach 

lokalnych (gminnych i powiatowych), jedynie wówczas, gdy 
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zapewni� konieczne bezpo�rednie po��czenia66 z sieci� TEN-T, 

przej�ciami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami 

towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi. 

8) Mo!liwa b"dzie realizacja inwestycji na drogach lokalnych 

zapewniaj�cych konieczne bezpo�rednie po��czenia z istniej�cymi 

lub nowymi terenami inwestycyjnymi w ramach projektów 

komplementarnych OP VI do projektów g�ównych zwi�zanych 

z terenami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach OP II, zgodnie 

z zapisami Umowy Partnerstwa. 

9) Realizowane inwestycje drogowe umo!liwiaj� ruch pojazdów 

o dopuszczalnym nacisku osi nap"dowej do 11,5 tony. 

10) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów 

niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania 

okre�lone s� w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 

niezb"dnych dla przeprowadzenia procedury 

konkursowej/pozakonkursowej, w tym w Regulaminie 

konkursu/Pozakonkursowej procedurze wyboru projektu i 

umowie o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

                                                      

66 Warunek zapewnienia bezpo�redniego po��czenia drogi lokalnej nale�y postrzega� z punktu widzenia sieci bazowej i 
kompleksowej TEN-T i jej celów. Aby mówi� o interoperacyjno�ci, sie� TEN-T powinna istnie�, by� w trakcie budowy 

lub by� przewidziana do budowy w obecnej perspektywie finansowej. Pod poj!ciem �bezpo�rednie� nale"y rozumie� 

drogi lokalne #$cz$ce si! fizycznie bezpo�rednio  z istniej$c$, budowan$ lub planowan$ do budowy w obecnej 

perspektywie finansowej sieci$ TEN-T Dlatego te" o spe#nieniu tego warunku w przypadku drogowej sieci TEN-T mo"na 

mówi� je"eli budowany lub przebudowywany odcinek drogi lokalnej fizycznie po#$czy si! z w!z#em autostrady lub 

drogi ekspresowej. W praktyce mo"e wyst$pi� przypadek, gdy taki odcinek drogi lokalnej zosta# ju" przebudowany i 

spe#nia wymagane parametry techniczne � w takim przypadku mo"na realizowa� bezpo�rednio przylegaj$cy do niego 

odcinek tej samej drogi lokalnej (o tej samej kategorii i numerze) je"eli jest to niezb!dne dla osi$gni!cia efektu 

sieciowego � w "adnym przypadku jednak nie dalej ni" do najbli"szego skrzy"owania z drog$ krajow$ lub wojewódzk$ - 

zgodnie z dokumentem �Drogi wojewódzkie i lokalne w ramach CT7. Postanowienia Umowy Partnerstwa. Wspólna 

Interpretacja� (s. 124). 
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22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre!la Regulamin konkursu/Pozakonkursowa procedura 

wyboru projektu i umowa o dofinansowanie/decyzja 

o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre"la umowa 
o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je�li dotyczy)  

85% - w przypadku projektów konkursowych dotycz�cych dróg 
lokalnych oraz projektów pozakonkursowych 

95 % - w przypadku projektów konkursowych dotycz�cych dróg 

regionalnych 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(�rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie 

z bud#etu pa$stwa 

lub innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a�ciw& instytucj') 

(je�li dotyczy)  

85% - w przypadku projektów konkursowych dotycz!cych dróg 

lokalnych 

95 % -  w przypadku projektów konkursowych dotycz!cych dróg 

regionalnych.  

W ramach konkursu mo"liwe jest wsparcie z BP � wysoko�� 

ewentualnego wsparcia okre�lona zostanie co do zasady 

w Regulaminie konkursu. 

Tryb pozakonkursowy � zgodnie z % dofinansowania wskazanym 

w Pozakonkursowej procedurze wyboru projektów w ramach RPO WO 

2014-2020. 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

15% - w przypadku projektów konkursowych dotycz�cych dróg 
lokalnych 

5 % - w przypadku projektów konkursowych dotycz�cych dróg 
regionalnych.  

Tryb pozakonkursowy � odpowiednio do pkt. 25, zgodnie 

z Pozakonkursow� procedur� wyboru projektów w ramach RPO WO 
2014-2020. 
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27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

Dzia"anie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy 

OPIS DZIA#ANIA  

6. Nazwa dzia"ania Dzia�anie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 2: Zwi�kszony udzia� transportu kolejowego 

w przewozach towarowych i pasa&erskich w regionie oraz poprawa 

jako"ci kolejowego transportu zbiorowego. 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo�redniego  

- 
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9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Ca�kowita d�ugo�� przebudowanych lub zmodernizowanych linii 

kolejowych; 

2) Liczba zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów kolejowych; 

3) Pojemno�� zakupionych wagonów osobowych; 

4) Liczba przejazdów kolejowych, na których poprawiono 

bezpiecze#stwo. 

10. Typy projektów 1) Modernizacja67 sieci kolejowej, infrastruktury dworcowej 

i przystankowej; 

2) Rewitalizacja sieci kolejowej, infrastruktury dworcowej 

i przystankowej; 

3) Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej 

kolejowej infrastruktury technicznej;  

4) Zakup taboru kolejowego, dostosowanego m.in. dla osób 
o ograniczonej mo�liwo�ci poruszania si�.  

11. Typ beneficjenta  - jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia  
i stowarzyszenia; 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�; 

- podmioty zarz�dzaj�ce infrastruktur� kolejow�.  

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze$ (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó%n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

43 934 765,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia!aniami/ 

poddzia!aniami w 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

                                                      

67 Rozumiana jako wi�ksze prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub w jego cz��ci, poprawiaj�ce 

ca�kowite osi�gi podsystemu, zgodnie z art. 4 ustawy o transporcie kolejowym. 
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ramach PO lub z 

innymi PO 

(je�li dotyczy) 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj$ udzielanego wsparcia 
z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w"a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno�� z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i %rodowisko na lata 2014-2020:  

O� priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce � 

w zakresie modernizacji linii kolejowych i unowocze!nienia taboru 
kolejowego.  

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy oraz pozakonkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Projekty powinny przyczynia� si� do poprawy bezpiecze�stwa 
ruchu, zwi�kszenia przepustowo"ci linii kolejowych oraz 
podwy"szenia pr�dko�ci i komfortu podró"owania.  

2) Projekty wybrane do dofinansowania b�d� mia�y najwi�kszy wk�ad  
w po��czenia regionalne i drugorz�dne (w��czaj�c w to linie 
dowozowe, je�li to adekwatne). 

3) Projekty wybrane do dofinansowania b�d� bardziej efektywne  

w ulepszaniu efektywno!ci !rodowiskowej i bezpiecze"stwa sieci 

kolejowej, unikaniu w�skich garde� w sieci, zwi�kszaniu 

dost�pno!ci obszarów przemys�owych innych centrów 

ekonomicznych.  

4) Projekty powinny mie# jak najwi�ksz� warto!# socjoekonomiczn�. 

5) W trakcie oceny projektów brane b�d� pod uwag� aspekty 

zwi�zane  

z przystosowaniem do zmian klimatycznych, w tym pozytywne 

oddzia�ywanie na !rodowisko. 
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6) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania okre!lone s" 

w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb#dnych 

dla przeprowadzenia procedury pozakonkursowej, w tym 

w Pozakonkursowe procedurze wyboru projektu i umowie 

o dofinansowanie/decyzji o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszenie dochodu, stawki rycza�towe.  

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków okre�la Regulamin konkursu / Pozakonkursowa procedura 

wyboru projektu i umowa o dofinansowanie/decyzja o 

dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Zastosowanie b�d� mia�y wytyczne ministra w�a�ciwego ds. rozwoju 
regionalnego w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych 
podmiotów realizuj�cych obowi�zek �wiadczenia us�ug publicznych 
w transporcie zbiorowym. 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je�li dotyczy)  

Zgodnie z wytycznymi ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego 

w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów 

realizuj!cych obowi!zek �wiadczenia us�ug publicznych w transporcie 

zbiorowym � nie wi"cej ni# 85% 

Pozosta�e projekty 85%. 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

Zgodnie z wytycznymi ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego 

w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów 

realizuj!cych obowi!zek �wiadczenia us�ug publicznych w transporcie 

zbiorowym � nie wi"cej ni# 85% 
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wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(�rodki UE + 

ewentualne 

wspó"finansowanie z 
bud"etu pa#stwa lub 

innych $róde" 
przyznawane 

beneficjentowi przez 

w!a�ciw� instytucj&) 

(je�li dotyczy)  

Pozosta�e projekty 85%. 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Zgodnie z wytycznymi ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego 

w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów 

realizuj!cych obowi!zek �wiadczenia us�ug publicznych w transporcie 

zbiorowym � nie mniej ni" 15% 

Pozosta�e projekty 15%. 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 



   SZOOP (EFRR) 

Za��cznik do Uchwa�y nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z pó!n. zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

 

192 

 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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O� PRIORYTETOWA X 

Inwestycje w infrastruktur� spo�eczn� 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

O� Priorytetowa X Inwestycje w infrastruktur� spo�eczn� 

2. Cele szczegó�owe osi priorytetowej  

Cel szczegó�owy 1: Poprawa jako�ci "ycia mieszka#ców oraz stworzenie warunków do wzrostu 
zatrudnienia na obszarach miejskich; 

Cel szczegó�owy 2: Lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwa# demograficznych 
regionu; 

Cel szczegó�owy 3: Lepsze dostosowanie infrastruktury spo�ecznej do wyzwa# demograficznych 
regionu; 

Cel szczegó�owy 4: Wi$ksza dost$pno�� e-us�ug publicznych; 

Cel szczegó�owy 5: Lepsze warunki kszta�cenia zawodowego. 

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

103 519 296,00 euro 

5. Instytucja 

zarz�dzaj�ca 

Zarz�d Województwa Opolskiego obs�ugiwany przez Urz�d 
Marsza�kowski Województwa Opolskiego, Departament Funduszy 

Europejskich 

 

Poddzia�anie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszka!ców regionu 

OPIS PODDZIA"ANIA 

6. Nazwa poddzia�ania Poddzia�anie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie 

profilaktyki zdrowotnej mieszka�ców regionu 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 

Cel szczegó�owy 2: Lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej 

do wyzwa� demograficznych regionu 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Ludno�� obj�ta ulepszonymi us�ugami zdrowotnymi 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba wspartych podmiotów leczniczych 

2) Nak�ady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 
3) Warto�� zakupionych �rodków ochrony indywidualnej (CV 1) 

4) Warto�� zakupionego sprz�tu medycznego (CV 2) 

5) Warto!# zakupionych leków zwi�zanych z testowaniem i 

leczeniem COVID-19 (CV 3) 

6) Liczba zakupionych !rodków ochrony indywidualnej (CV 6) 
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7) Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-

19 (CV 7) 

8) Dodatkowa przestrze! �ó�kowa stworzona dla pacjentów chorych 

na COVID-19 (CV 8) 

9) Liczba wspartych podmiotów leczniczych w zwi�zku z pandemi� 

COVID-19 (CV12) 

10) Liczba zakupionego sprz�tu medycznego, innego ni� aparaty do 

oznaczania koronawirusa i respiratory (CV13) 

11) Warto&� wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

dzia�ania zwi�zane z pandemi� COVID-19 CV14). 

10. Typy projektów 1) Inwestycje w infrastruktur� i wyposa�enie68:  

a) w celu poprawy ogólnej wydajno�ci us�ug medycznych  
w zakresie opieki nad matk! i dzieckiem; 

b) w celu poprawy ogólnej wydajno�ci us�ug medycznych  
w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym osobami 

z niepe�nosprawno�ciami; 

c) podnosz�ce wydajno�" leczenia chorób cywilizacyjnych69,  

w tym nowotworów z�o�liwych; 

d) podnosz�ce wydajno�" us�ug medycznych w zakresie 

anestezjologii oraz intensywnej terapii, 

2) inwestycje w sprz�t medyczny/wyposa$enie i sprz�t sanitarny (w tym 

m.in. respiratory, dozowniki tlenowe, urz�dzenia do tlenoterapii, 

inhalatory, pulsoksymetry, maseczki, urz�dzenia jednorazowego 

u$ytku, sprz�t ochronny,  testy na obecno�" koronawirusa SARS-CoV-2 

itp.)  przyczyniaj�cy si� do zapewnienia prawid�owego funkcjonowania 

systemów opieki zdrowotnej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania si� 

wirusa COVID-19, 

                                                      

68 Potrzeby inwestycyjne jednostek POZ mog� by" zwi�zane m.in. z reform� w ramach tak zwanego pakietu 

kolejkowego i onkologicznego, która wzmacnia pozycj� lekarza pierwszego kontaktu (m.in. poprzez rozszerzenie listy 

mo$liwych bada% zleconych na  poziomie podstawowej opieki zdrowotnej).  Ponadto inwestycje realizowane 

w ramach POZ mog� by" ukierunkowane na problemy zdrowotne doros�ych i dzieci rozwi�zywane w ramach 

�wiadcze% gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie zgodnym z poddzia�aniem 10.1.1, 

przy czym powinny one przyczynia" si� do rozwoju opieki koordynowanej, z uwzgl�dnieniem form opieki 

�rodowiskowej. W ramach poddzia�ania na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane b�d� mi�dzy 

innymi projekty polegaj�ce na przeprowadzeniu niezb�dnych, z punktu widzenia udzielania �wiadcze% zdrowotnych, 

prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i 

niepe�nosprawnych, a tak$e wyposa$eniu w sprz�t medyczny oraz � jako element projektu � rozwi�zaniach w zakresie 

IT (oprogramowanie, sprz�t). 
69 Choroby cywilizacyjne zgodnie ze Strategi� Ochrony Zdrowia dla Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

przyj!t� uchwa�� nr 4487/2013 Zarz�du Województwa Opolskiego z dnia 23 grudnia 2013 r., Za��cznik nr 1 Diagnoza 

stanu ochrony zdrowia w województwie opolskim, s. 14. 
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3) inwestycje dotycz�ce tymczasowego dostosowania szpitali lub 

przekszta�canie cz��ci szpitali w izolowane oddzielne jednostki s�u�"ce 

przeciwdzia�aniu rozprzestrzeniania si� wirusa COVID-19. 

11. Typ beneficjenta  1) w przypadku projektów dotycz�cych wsparcia podmiotów 

leczniczych70 udzielaj�cych !wiadcze" zdrowotnych w zakresie 

geriatrii, opieki d#ugoterminowej oraz opieki paliatywnej 

i hospicyjnej: 

- jednostki wykonuj�ce dzia�alno�� lecznicz�,  

- jednostki udzielaj�ce �wiadcze� opieki zdrowotnej  

finansowanych ze �rodków publicznych, z wy!�czeniem tych, 

które b�d� kwalifikowa#y si� do otrzymania wsparcia w ramach 

PO I# 2014-2020 (wy��czenie to nie dotyczy szpitali 

ponadregionalnych posiadaj�cych  

w swoich strukturach oddzia�y geriatryczne); 

2) w przypadku pozosta�ych projektów - podmioty lecznicze 

udzielaj�ce �wiadcze� opieki zdrowotnej finansowanych ze 

�rodków publicznych, tj.:  

- publiczne zak!ady opieki zdrowotnej, w tym m.in. jednostki 

bud"etowe, 

- przedsi�biorcy,  

- lekarze i piel#gniarki, którzy wykonuj� swój zawód w ramach 

dzia!alno�ci leczniczej  

(z wy!�czeniem podmiotów, które b#d� kwalifikowa!y si# do 

otrzymania wsparcia w ramach PO I$ 2014-2020 - wy#�czenie to 

nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadaj�cych w swoich 

strukturach oddzia#y geriatryczne). 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze� (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó%n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Dzia�ania podejmowane w ramach poddzia�ania 10.1.1 skierowane 
zostan! do odbiorców us�ug infrastruktury zdrowotnej. 

W ramach inwestycji dotycz!cych COVID-19, podejmowanych w ramach PI 

9a, dzia�ania skierowane zostan! równie" do pracowników s�u"b 

$wiadcz!cych us�ugi zdrowotne. 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

                                                      

70 Zgodnie z ustaw� z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia�alno�ci leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z pó�n. zm.), art.4. 
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14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

44 027 420,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia"aniami/ 
poddzia"aniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Koordynacja wsparcia udzielonego w zakresie us�ug zdrowotnych 
b�dzie realizowana poprzez uzgodniony przez Komitet Steruj�cy Plan 

dzia�a� w sektorze zdrowia. 

Mechanizmy zapewniaj%ce koordynacj� udzielanego wsparcia z 

innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów, które opracowane zostan! w oparciu  

o rekomendacje okre�lone  w Planie dzia�ania w sektorze zdrowia 

dla PI 9a. 

Mechanizmy zapewniaj%ce koordynacj� udzielanego wsparcia z 

innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Wspólna Lista Wska$ników Kluczowych, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno#% z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko na lata 2014-2020:  

- O� priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury 

ochrony zdrowia, w zakresie wzmocnienia strategicznej 

infrastruktury ochrony zdrowia dotycz�cej infrastruktury szpitali 
ponadregionalnych  

i wspó�pracuj�cych z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie 

chorób �aktywno�ci zawodowej� i opieki nad matk� i dzieckiem 

oraz wsparcia infrastruktury systemu pa�stwowego 

ratownictwa medycznego. 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

- O� Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, w zakresie poprawy �wiadomo�ci 

zdrowotnej mieszka!ców, poprawy jako�ci us�ug zdrowotnych 

oraz zwi#kszenia bezpiecze!stwa i efektywno�ci systemu 

ochrony zdrowia. 
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16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

OSI Depopulacja. 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Projekty b�d� kwalifikowalne je�li s� zgodne z Planem dzia�a� 

w sektorze zdrowia, uzgodnionym przez Komitet Steruj�cy. 

2) Realizowane wsparcie b�dzie bazowa" na obecnej infrastrukturze 

i b!dzie s#u$y" poprawie wydajno�ci oraz zaspokojeniu lepszego 

dost!pu do us#ug medycznych. 

3) W przypadku poszerzenia dzia#alno�ci podmiotu wykonuj�cego 

dzia#alno�" lecznicz�, wymagane b!dzie zobowi�zanie do 

posiadania umowy na udzielanie �wiadcze� opieki zdrowotnej 

finansowanych ze �rodków publicznych najpó'niej w kolejnym 

okresie kontraktowania �wiadcze� po zako�czeniu realizacji 

projektu. 

4) Wspierane b!d� wy#�cznie inwestycje zweryfikowane na 

podstawie zidentyfikowanych deficytów i potrzeb 

uwzgl!dniaj�cych sytuacj! demograficzn� i epidemiologiczn� 

(odpowiednio identyfikowan� na poziomie województwa � 

w zale$no�ci od specyfiki podmiotu leczniczego i oferowanych 

przez niego us#ug) oraz faktycznego zapotrzebowania i 

dost!pno�ci infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze 

z wykorzystaniem map zdrowotnych. 

5) Wydatki ponoszone w ramach projektów dotycz�cych 

infrastruktury w zakresie opieki szpitalnej (w tym przygotowanie 

i ponoszenie w ich ramach wydatków) mog� by" certyfikowane 

po wprowadzeniu map potrzeb w dziedzinie medycyny oraz 

rodzaju �wiadcze� zbie$nym tematycznie z zakresem danego 

projektu. 

6) Inwestycje dotycz�ce infrastruktury w kontek�cie opieki 

koordynowanej maj�ce na celu wzmocnienie podstawowej opieki 

zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz 

�rodowiskowych form opieki (zarówno w kontek�cie 

deinstytucjonalizacji oraz tworzenia �rodowiskowych form 

opieki) mog� by" wspó#finansowane od razu po przyj!ciu przez 

Komitet Steruj�cy Planu dzia#a� (bez mapy potrzeb), pod 
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warunkiem, �e diagnoza lub dane w dost�pnych rejestrach 

umo�liwiaj! weryfikacj� zasadno#ci ich realizacji71.  

7) Inwestycje polegaj�ce na dostosowaniu istniej�cej infrastruktury 
do obowi�zuj�cych przepisów b$d� kwalifikowalne pod 
warunkiem, �e ich realizacja b�dzie uzasadniona z punktu 
widzenia poprawy efektywno�ci (w tym kosztowej) i dost�pu do 

#wiadcze$ opieki zdrowotnej.  

8) Promowane b$d� projekty wspieraj�ce przeniesienie akcentów 
z us%ug wymagaj�cych hospitalizacji na rzecz POZ i AOS, jak 

równie� wspieraj�ce rozwój opieki koordynowanej, 
z uwzgl�dnieniem #rodowiskowych form opieki. 

9) Promowane b$d� projekty: efektywne kosztowo i realizowane 
przez podmioty, które wykazuj� najwi!ksz� efektywno�� 

finansow�, przewiduj�ce dzia%ania konsolidacyjne i inne formy 

wspó%pracy podmiotów leczniczych, a tak�e dzia%ania w zakresie 

reorganizacji i restrukturyzacji wewn�trz podmiotów leczniczych, 
w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym 

s�siaduj�cej, oraz stopnia jej dostosowania do istniej�cych 
deficytów. 

10) Ze wzgl$du na przyj$t� demarkacj$ pomi$dzy RPO WO i POI', 
decyzj� IZ RPO WO ze wsparcia wykluczone s� podmioty 
lecznicze wobec których planowane jest przekszta%cenie w szpital 

kliniczny. 

11) Pozosta%e limity i ograniczenia w realizacji projektów 

niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego 

poddzia%ania okre#lone s� w pozosta%ych dokumentach IZ RPO 

WO 2014-2020 niezb$dnych dla przeprowadzenia procedury 
konkursowej, w tym w Regulaminie konkursu i umowie 

o dofinansowanie. 

12) inwestycje w sprz�t medyczny/wyposa�enie i sprz�t sanitarny 
zwi�zane z kryzysem dot. COVID-19 powinny by& realizowane 
zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami regionu i zosta& 
uzgodnione z Wojewod� Opolskim. 

13) Roboty budowlane w zakresie tymczasowego dostosowania 

szpitali lub przekszta%canie cz!$ci szpitali w izolowane oddzielne 

jednostki b!d� mia%y wyra*ny zwi�zek z zaistnia%� sytuacj� 

kryzysow� dot. COVID-19. 

14) W przypadku dzia%a� zwi�zanych z COVID-19 odst!puje si! od 

dotychczasowej procedury dot. wyboru projektów (tj. 

uzgadnianie przez Komitet Steruj�cy, zgodno�& z mapami potrzeb 

opieki zdrowotnej, uzyskanie opinii o celowo�ci inwestycji). 

                                                      

71 Przedmiotowe odst!pstwo obowi�zuje wy%�cznie do momentu publikacji map.  
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19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

W ramach poddzia�ania 10.1.1 przewidziano wykorzystanie 
mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie b$dzie 
wynika�o z indywidualnej analizy ka�dego przypadku i musi by� 

uzasadnione z punktu widzenie skuteczno�ci lub efektywno�ci 
osi"gania za�o�onych celów.  

Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl"dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu. 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o 

dofinansowanie/decyzja o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegó!owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

100% - dla dzia�a� zmierzaj�cych do poprawy sytuacji 

epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdzia�anie i 

zwalczanie koronawirusa i wywo�anej choroby COVID-19. 

85% - dla dzia�a� pozosta�ych. 
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25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud"etu pa#stwa lub 

innych $róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

100% - dla dzia�a� zmierzaj�cych do poprawy sytuacji 

epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdzia�anie i 

zwalczanie koronawirusa i wywo�anej choroby COVID-19. 

85% - dla dzia�a� pozosta�ych. 

 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych  

0% - dla dzia�a� zmierzaj�cych do poprawy sytuacji 

epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdzia�anie i 

zwalczanie koronawirusa i wywo�anej choroby COVID-19. 

15% - dla dzia�a� pozosta�ych. 

 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 
finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Poddzia"anie 10.1.2 Infrastruktura us"ug spo"ecznych 

OPIS PODDZIA#ANIA 

6. Nazwa poddzia"ania Poddzia�anie 10.1.2 Infrastruktura us�ug spo�ecznych 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 

Cel szczegó�owy 3: Lepsze dostosowanie infrastruktury spo�ecznej 

do wyzwa! demograficznych regionu 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

- 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba wspartych o�rodków opieki nad osobami zale�nymi; 

2) Liczba utworzonych obiektów opieki nad dzie�mi do 3 roku �ycia. 

10. Typy projektów72 1) Inwestycje w infrastruktur� i wyposa�enie obiektów 

umo�liwiaj!cych "wiadczenie us#ug spo#ecznych w spo#eczno"ci 

lokalnej73 na rzecz osób potrzebuj!cych wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu, w tym dzia�ania wspieraj%ce integracj� rodzin74, 

w zakresie: 

a)  us#ug opieku$czych/asystenckich �wiadczonych w ramach 

dziennego domu opieki,  

                                                      

72 Wsparcie dla infrastruktury w ramach poddzia�ania 10.1.2 polega w szczególno�ci na: adaptacji, remoncie lub 

przebudowie lokalu lub budynku, budowie, rozbudowie lub nadbudowie budynku. 
73 Definicja us�ug spo�ecznych �wiadczonych w spo�eczno�ci lokalnej zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsi�wzi�� w obszarze w��czenia spo�ecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem �rodków  Europejskiego 

Funduszu Spo�ecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020. 
74 Elementy projektu dotycz!ce integracji rodzin nie s! obligatoryjne i b"d! mo#liwe do realizacji jedynie jako dzia�ania 

uzupe�niaj!ce. 
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b) us�ug opieku�czych/asystenckich �wiadczonych ca�odobowo  

w ramach domu pomocy spo�ecznej75, innej placówki 

zapewniaj!cej ca�odobow! opiek"76, 

c) us�ug opieku�czych/asystenckich  �wiadczonych w miejscu 

zamieszkania osoby potrzebuj!cej wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu jako element uzupe�niaj!cy kompleksowego 

projektu. 

2) Inwestycje w infrastruktur" i wyposa#enie obiektów niezb"dnych 

do rozwoju us�ug opieki nad dzie$mi, w tym dzia�ania 

wspieraj!ce integracj" rodzin77, w formie: 

a) us�ug opieki nad dzie$mi w wieku do lat 3, tj. #�obków (w tym 

przyzak�adowych), oddzia�ów #�obkowych, klubów 

dzieci"cych78, 

b) us�ug opieki dla dzieci do lat 6  �wiadczonych w lokalnej 

spo�eczno�ci79 w ramach alternatywnych form opieki 

dziennej80. 

11. Typ beneficjenta  
- mikro, ma�e i �rednie przedsi�biorstwa, zgodnie z definicj! 

w za�!czniku 1 do Rozporz!dzenia Komisji (UE) nr 651/2014.  

Wnioskodawca prowadzi dzia�alno�" gospodarcz! na terenie 

województwa opolskiego81. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj! form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz!dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze# (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó$n. zm.). 

                                                      

75 Zgodnie z ustaw� z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo�ecznej, art. 54-66 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z pó!n. zm).  
76 Na przyk�ad placówki realizowane zgodnie z ustaw� z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo�ecznej, art. 67-69 (t.j. Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1769 z pó!n. zm.), mieszkania wspierane zgodne z definicjami zawartymi w  Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsi�wzi�� w obszarze w��czenia spo�ecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem �rodków  

Europejskiego Funduszu Spo�ecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020. 
77 Elementy projektu dotycz�ce integracji rodzin nie s� obligatoryjne i b"d� mo#liwe do realizacji jedynie jako dzia�ania 

uzupe�niaj�ce. 
78 Zgodnie z Ustaw� z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie�mi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z pó!n. 

zm.). W szczególno$ci dotyczy dzia�a% na rzecz zwi"kszenia liczby miejsc w istniej�cych instytucjach. 
79 Definicja us�ug $wiadczonych w lokalnej spo�eczno$ci zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsi�wzi�� 

w obszarze w��czenia spo�ecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem �rodków  Europejskiego Funduszu 

Spo�ecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020. 
80 Z wy��czeniem wsparcia edukacji przedszkolnej, które jest realizowane w ramach poddzia�ania 9.1.3 oraz 9.1.4. 
81 Oznacza to, #e na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada g�ówn� siedzib" lub oddzia� lub miejsce 

prowadzenia dzia�alno$ci. Weryfikacja nast�pi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawc" odpisu ze 

stosownego rejestru (ewidencji) � z zastrze#eniem, #e przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) zosta� dokonany 

najpó!niej na dzie% podpisania umowy o dofinansowanie. 
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12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  
Odbiorcy us�ug infrastruktury opieku�czej. 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

 Region S�abiej Rozwini�ty 

15 331 407,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia"aniami/ 
poddzia"aniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 
 

Mechanizmy zapewniaj!ce koordynacj� udzielanego wsparcia 
z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Wspólna Lista Wska$ników Kluczowych, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

 

Komplementarno#% z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

O� Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, w zakresie poprawy jako�ci us�ug spo�ecznych 

(w tym opieku�czych) dla osób potrzebuj�cych wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu, z niepe�nosprawno�ciami  i starszych. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

OSI Depopulacja. 
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17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP RPO WO 2014-2020 

(Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki). 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Inwestycje EFRR82 w ramach poddzia�ania 10.1.2 dotycz!ce osób 

potrzebuj�cych wsparcia w codziennym funkcjonowaniu nie 

mog� obejmowa� du"ych instytucji o charakterze opieku#czo-

pobytowym  �wiadcz�cych us%ugi d%ugoterminowej pomocy dla 

osób z niepe%nosprawno�ciami, dzieci, osób starszych  oraz 

psychicznie chorych. 

2) Wsparcie powi�zane b�dzie z procesem integracji spo%ecznej,  

deinstytucjonalizacji us%ug w%�czaj�c formy stacjonarne.  

3) W ramach projektów realizowanych w ramach poddzia%ania 

10.1.2 mo"na finansowa� jedynie infrastruktur� us%ug 

spo%ecznych �wiadczonych w spo%eczno�ci lokalnej83, w której 

us%ugi s� �wiadczone w sposób: 

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i mo"liwo�ci 

danej osoby) oraz jak najbardziej zbli"ony do warunków 

odpowiadaj�cych "yciu w �rodowisku domowym i rodzinnym; 

b) umo"liwiaj�cy odbiorcom tych us%ug kontrol� nad swoim 

"yciem i nad decyzjami, które ich dotycz�; 

c) zapewniaj�cy, "e odbiorcy us%ug nie s� odizolowani od ogó%u 

spo%eczno�ci lub nie s� zmuszeni do mieszkania razem; 

d) gwarantuj�cy, "e wymagania organizacyjne nie maj� 

pierwsze#stwa przed indywidualnymi potrzebami 

mieszka#ców. 

4) Us%ugi opieku#cze/ asystenckie �wiadczone w miejscu 

zamieszkania osoby potrzebuj�cej wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu s� mo"liwe do realizacji jedynie jako cz��� 

kompleksowego projektu. Wydatki na ten cel mog� stanowi� 

jedynie mniejsz� cz��� bud"etu projektu. 

                                                      

82 Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsi�wzi�� w obszarze w��czenia spo�ecznego i zwalczania 

ubóstwa  z wykorzystaniem �rodków  Europejskiego Funduszu Spo�ecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  

Regionalnego na lata 2014-2020. 
83 W rozumieniu definicji us�ug spo�ecznych �wiadczonych w spo�eczno�ci lokalnej zgodnej z Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsi!wzi!" w obszarze w�#czenia spo�ecznego i zwalczania ubóstwa  z wykorzystaniem �rodków 

Europejskiego Funduszu Spo�ecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020. Limit nie 

dotyczy infrastruktury opieki nad dzieckiem do lat 3 w ramach typu projektu 2a. 
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5) Ze wzgl�du na zró�nicowanie potrzeb poszczególnych grup 

docelowych dla zapewnienia efektywno�ci wsparcia, 
podejmowane interwencje musz� mie� charakter 

zindywidualizowany, kompleksowy i d$ugofalowy. 

6) Budowa nowej infrastruktury jest finansowana pod warunkiem, 

�e: 

a) zapewnienie infrastruktury nie jest mo�liwe w inny sposób;  

b) budowa infrastruktury na danym terytorium zosta$a 

potwierdzona analiz" potrzeb oraz analiz" trendów 

demograficznych w uj�ciu terytorialnym. 

7) Rozwój us$ug spo$ecznych na rzecz osób zagro�onych ubóstwem 

i  wykluczeniem spo�ecznym, wspierany ze �rodków EFRR, jest 

zgodny z za$o�eniami europejskich zasad przej#cia z opieki 

instytucjonalnej do opieki #rodowiskowej oraz z kierunkami 

wskazanymi w Programie Przeciwdzia�ania Ubóstwu 

i Wykluczeniu Spo�ecznemu 2020. 

8) W ramach projektów mo�liwe jest finansowanie us$ug 

spo$ecznych #wiadczonych w spo$eczno#ci lokalnej w ramach 

cross-financingu84, 

9) W przypadku zastosowania w projekcie cross-financingu � cz��� 

projektu z cross-financingiem mo!e by� obj�ta pomoc" de 

minimis lub pomoc" na us#ugi doradcze MSP. Nie dopuszcza si� 

mo!liwo�ci #"czenia obu rodzajów pomocy w cz��ci projektu 

obj�tej cross-financingiem.  

10) Pozosta#e limity i ograniczenia w realizacji projektów 

niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego 

poddzia#ania okre�lone s" w pozosta#ych dokumentach IZ RPO 

WO 2014-2020 niezb�dnych dla przeprowadzenia procedury 

konkursowej, w tym w Regulaminie konkursu i umowie 

o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

W ramach poddzia�ania 10.1.2 przewidziano wykorzystanie 
mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie b$dzie 
wynika�o z indywidualnej analizy ka"dego przypadku i musi by� 

uzasadnione z punktu widzenia skuteczno�ci lub efektywno�ci 

osi!gania za�o#onych celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

                                                      

84 Zgodnie z warunkami i procedurami okre�lonymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsi�wzi�� w obszarze 

w��czenia spo�ecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem �rodków Europejskiego Funduszu Spo�ecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 
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20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl"dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy. 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków 

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegó!owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

- Regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze!nia 2015 r. 
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-

2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1620), 

- Pomoc de minimis zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 

488). 

W przypadku wyst�pienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

b�d� mia#y programy pomocowe:  

- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 488); 

- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 

udzielania pomocy mikroprzedsi$biorcom, ma#ym i !rednim 

przedsi$biorcom na us#ugi doradcze oraz udzia# w targach w 

ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

(Dz. U. poz. 1417) � w cz$!ci dotycz�cej pomocy na us#ugi 

doradcze. 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

Projekty obj�te: 

a. regionaln! pomoc! inwestycyjn!: 

- 55% dla mikro, ma�ych przedsi�biorstw, 
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wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

- 45% dla �rednich przedsi�biorstw. 

b. pomoc� de minimis - 70%. 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz$"ci projektu obj�tego pomoc� de minimis: 70% 

- dla cz�"ci projektu obj�tego pomoc� na us�ugi doradcze MSP: 

50% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud"etu pa#stwa lub 

innych $róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

Projekty obj�te: 

a) regionaln� pomoc� inwestycyjn�: 

- 55% dla mikro, ma!ych przedsi�biorstw, 

- 45% dla �rednich przedsi�biorstw. 

b) pomoc� de minimis - 70%. 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz�#ci projektu obj"tego pomoc� de minimis: 70% 

- dla cz"#ci projektu obj�tego pomoc� na us#ugi doradcze MSP: 

50% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych  

Projekty obj�te: 

a) regionaln� pomoc� inwestycyjn�: 

- 45% dla mikro, ma!ych przedsi�biorstw, 

- 55% dla �rednich przedsi�biorstw. 

b) pomoc� de minimis - 30%. 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie � 

odpowiednio zale�nie od wysoko�ci maksymalnego % poziomu 

dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (pkt. 24). 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

 

Nie dotyczy 
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29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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Dzia�anie 10.2 Inwestycje wynikaj�ce z Lokalnych Planów Rewitalizacji 

OPIS DZIA�ANIA 

6. Nazwa dzia"ania Dzia"anie 10.2 Inwestycje wynikaj�ce z Lokalnych Planów 

Rewitalizacji 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 

Cel szczegó�owy 1: Poprawa jako�ci �ycia mieszka�ców oraz 

stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach 

miejskich 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Liczba przedsi�biorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 

obszarach 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

2) Powierzchnia obszarów obj�tych rewitalizacj! 

3) Otwarta przestrze� utworzona lub rekultywowana na obszarach 

miejskich  

4) Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich 

10. Typy projektów Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów 
rewitalizacyjnych) wynikaj!cych z Lokalnych lub Gminnych 

Programów Rewitalizacji, które b"d! si" przyczynia# do aktywizacji 

$rodowisk ubogich i zagro�onych wykluczeniem spo�ecznym, w tym: 

1) odnowa fizyczna obszarów miejskich, zak�adaj�ca realizacj� 

przedsi�wzi�� inwestycyjnych odpowiadaj�cych na 

zdiagnozowane problemy spo�eczne. Przedsi�wzi�cia 

inwestycyjne polegaj�ce na budowie nowych obiektów mog� 

zosta! obj�te wsparciem wy��cznie w przypadku inwestycji 

niewymagaj�cych pozwolenia na budow�, bez których realizacja 

celów programu rewitalizacji nie b�dzie mo"liwa i obszar 

rewitalizacji nie b�dzie w stanie wyj#! z kryzysowej sytuacji; 

2) przebudowa, remont i adaptacja85 zdegradowanych budynków, 

obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia ich funkcji 

u"ytkowych lub nadania im nowych funkcji u"ytkowych (np. 

gospodarczych, spo�ecznych, kulturalnych) sprzyjaj�cych 

poprawie  "ycia mieszka$ców; 

3) przebudowa, remont i adaptacja86 budynków, obiektów, terenów 

i przestrzeni w celu nadania im/podtrzymania funkcji obiektów 

sportowych87, w celu poprawy jako#ci "ycia mieszka$ców; 

                                                      

85 Przez adaptacj� obiektu nale"y rozumie! prace inwestycyjne prowadz�ce do przystosowania obiektu do nowej 

funkcji, dotychczas przez niego nie pe�nionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa, 

rozbudowa lub remont prowadz�ce do nadania mu nowych funkcji. 
86 Przez adaptacj� obiektu nale�y rozumie� prace inwestycyjne prowadz�ce do przystosowania obiektu do nowej funkcji, dotychczas 

przez niego nie pe�nionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa, rozbudowa lub remont, prowadz�ce do 
nadania mu nowych funkcji. 

87 Za obiekt sportowy uznaje si! samodzielny zwarty zespó� urz�dze" terenowych oraz budynków przeznaczonych do celów 
sportowych, tzn. do zbiorowego lub indywidualnego doskonalenia sprawno#ci i  kultury fizycznej oraz czynnego odpoczynku i 
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4) tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych do 

prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej i rozwoju us�ug (wsparcie 

przedsi#biorczo�ci i samozatrudnienia, wspieranie ekonomii 

spo�ecznej, podejmowanie dzia�a� inicjatyw lokalnych na rzecz 

zatrudnienia oraz wspierania mobilno"ci pracowników); 
5) realizacja dzia!a$ na rzecz "rodowisk zagro%onych ubóstwem  

i wykluczeniem spo!ecznym88 oraz wspierania dost#pu do us!ug; 

6) inwestycje polegaj�ce na dostosowaniu infrastruktury 

zdegradowanych budynków/pomieszcze& w celu adaptacji89 ich 

do "wiadczenia us�ug w zakresie opieki nad osobami zale%nymi, w 

tym starszymi i osobami z niepe�nosprawno"ciami; 

7) przebudowa, rozbudowa i adaptacja90 obiektów 

infrastrukturalnych z przeznaczeniem na tworzenie mieszka& 

chronionych lub wspomaganych polegaj�ca jedynie na 
inwestycjach w zakresie cz#�ci wspólnych budynków 

mieszkalnych91. 

11. Typ beneficjenta  1) jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia  

i stowarzyszenia; 

2) jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�; 

3) przedsi�biorstwa92; 

4) jednostki sektora finansów publicznych; 

5) organizacje pozarz�dowe; 

6) ko#cio$y i ich zwi�zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko#cio$ów  

i zwi�zków wyznaniowych; 

7) szko�y wy�sze; 

                                                      

rozrywki. Obiektami sportowymi s� np. centra sportowo-rekreacyjne, hale widowiskowo-sportowe, hale wielofunkcyjne, boiska do pi�ki 
no"nej, boiska do pi!ki siatkowej, boiska ze sztuczn� nawierzchni� / traw� syntetyczn�, boiska wielofunkcyjne, boiska do hokeja na 
trawie, boiska gruntowe, zespo!y boisk, pola golfowe, tzw. �Orliki,� stadiony sportowe, stadiony "u"lowe, stadiony zimowe, obiekty 
zaplecza sportowego, korty tenisowe, place zabaw, si!ownie (w tym na #wie"ym powietrzu), zespo!y pokoi go#cinnych 
towarzysz�cych sportowi, przystanie wodne, k�pieliska, baseny, kryte p!ywalnie, wodne place zabaw, aquaparki, mini aquaparki, 
sauny, wypo"yczalnie sprz$tu rekreacyjnego i p!ywaj�cego, sztuczne lodowiska, lodowiska sezonowe, skate parki, skocznie, kolejki 
linowe, zje"d"alnie, wyci�gi narciarskie. 

88 Definicja osób zagro�onych ubóstwem lub wykluczeniem spo�ecznym zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsi�wzi�� w obszarze w��czenia spo�ecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem �rodków Europejskiego 

Funduszu Spo�ecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na lata 2014-2020. 
89 Przez adaptacj� obiektu nale�y rozumie� prace inwestycyjne prowadz�ce do przystosowania obiektu do nowej 

funkcji, dotychczas przez niego nie pe�nionej. Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa, 

rozbudowa lub remont prowadz�ce do nadania mu nowych funkcji. 
90 J. w. 
91 Dotyczy zachowania demarkacji pomi�dzy PI 9a oraz 9b. Zgodnie z zapisami UP w odniesieniu do wspierania rozwoju 

mieszka! chronionych lub wspomaganych, w ramach PI 9a mo�liwa jest interwencja EFRR wykraczaj�ca poza cz��ci 

wspólne budynków mieszkalnych (co nie jest mo�liwe w ramach PI 9b oraz CT4).  
92 Podmioty (w tym spó�ki prawa handlowego), wykonuj�ce us�ugi publiczne, w których wi�kszo"� udzia�ów lub akcji 

posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, zwi�zek mi�dzygminny lub Skarb Pa!stwa lub podmioty 

wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówie! Publicznych, wykonuj�ce us�ugi publiczne w obszarze obj�tym 

wsparciem w ramach dzia�ania na podstawie odr�bnej, obowi�zuj�cej umowy, zawartej z jednostk� samorz�du 

terytorialnego (równie� na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego). 
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8) spó�dzielnie mieszkaniowe. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj! form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre#lonych w § 7 rozporz!dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze$ (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó%n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Mieszka�cy zrewitalizowanych obszarów oraz podmioty dzia!aj"ce na 

rzecz pomocy i integracji spo!ecznej. 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

 Region S�abiej Rozwini�ty 

30 039 417,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia"aniami/ 
poddzia"aniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Wspólna Lista Wska$ników Kluczowych, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno#% z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

- O� Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, w zakresie aktywnego w��czenia, w tym 

z my�l� o promowaniu równych szans, aktywnego uczestnictwa 

i zwi�kszeniu szans na zatrudnienie oraz w zakresie poprawy 
jako�ci us�ug spo�ecznych (w tym opieku#czych) dla osób 
niesamodzielnych, niepe�nosprawnych i starszych. 
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16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Miasta i dzielnice miast wymagaj�ce rewitalizacji. 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen$ 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je!li dotyczy) 

1) Wsparciem mog� by� obj�te wy��cznie projekty uj�te 

w Lokalnych lub Gminnych Programach Rewitalizacji, uj�tych 

w wykazie prowadzonym przez IZRPO WO 2014-2020. 

2) Realizowane b�d� jedynie kompleksowe projekty wynikaj�ce 

z programów rewitalizacji inicjowanych i koordynowanych przez 

w"adze samorz!dowe, które b�d! przyczynia# si� do aktywizacji 

$rodowisk ubogich i zagro�onych wykluczeniem spo�ecznym. 

3) Inwestycje w infrastruktur� musz! by# elementem 

uzupe�niaj!cym dzia�a& spo�ecznych i musz! odpowiada# na 

zdiagnozowane problemy spo�eczne. 

4) Premiowane b�d! dzia�ania maj!ce na celu rozwój us�ug opieki 

$rodowiskowej oraz dzia�ania komplementarne w stosunku do 

dzia�a& realizowanych ze $rodków EFS. 

5) Dzia�ania maj!ce na celu rewitalizacj� obszarów miejskich 

w regionie musz! uwzgl�dnia# dostosowanie infrastruktury do 

potrzeb osób z niepe�nosprawno$ciami. 

6) W przypadku przedsi�wzi�# z zakresu kultury wysoko$# wsparcia 

nie mo�e przekracza# 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych 

projektu. 

7) Wsparcie dla us�ug w formie mieszka& o charakterze 

wspomaganym b�dzie odbywa�o si� zgodnie z za�o�eniami 

europejskich zasad przej$cia z opieki instytucjonalnej do opieki 

$rodowiskowej oraz zgodnie z wytycznymi ministra w�a$ciwego 

ds. rozwoju regionalnego dotycz!cymi realizacji CT 993. 

8) W przypadku mieszka& wspomaganych w formie mieszka& 

wspieranych wyst�puje mo�liwo$# interwencji w cz�$ci wspólne 

budynków mieszkalnych w tworzonych miejscach 

krótkookresowego pobytu94. 

                                                      

93 Wytyczne w zakresie realizacji przedsi�wzi�# w obszarze w�!czenia spo�ecznego i zwalczania ubóstwa  

z wykorzystaniem $rodków  Europejskiego Funduszu Spo�ecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego na 

lata 2014-2020. 
94 Tam�e. 
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9) Wsparcie w zakresie mieszka� chronionych jest realizowane 

zgodnie ze standardami, o których mowa w ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy spo�ecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930). 

Pozosta�e formy mieszka" wspomaganych musz# spe�nia$ 

definicj% us�ug �wiadczonych w lokalnej spo�eczno�ci95. 

10) Wydatki zwi#zane z budow# nowej infrastruktury nie mog# 

stanowi$ wy�#cznego kosztu projektu. 

11) Preferencje otrzymaj# projekty realizowane na terenie miasta 

wskazanego w dokumencie pn. Identyfikacja Obszarów 

Funkcjonalnych (OF), Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), 

Obszarów Problemowych (OP) w województwie opolskim96. 

12) W przypadku typu projektu nr 2 wymienionego w wierszu 10. 

Typy projektów mo�liwa jest budowa nowych budynków, przy 

czym taka inwestycja nie mo�e by$ samodzielnym projektem. 

13) W przypadku typu projektu nr 3 wymienionego w wierszu 10 

Typy projektów, projekty dotycz#ce nowych inwestycji mog# by$ 

realizowane tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

14) W przypadku typu projektu nr 3 wymienionego w wierszu 10 

Typy projektów, projekty dotycz#ce obiektów sportowych musz# 

gwarantowa$ ogólny i darmowy dost%p do tych obiektów dla 

ogó�u mieszka"ców przez okres trwa�o�ci projektu. 

15) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów 

niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania 
okre!lone s" w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 

niezb#dnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

W ramach dzia�ania 10.2 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie b�dzie wynika�o 

z indywidualnej analizy ka&dego przypadku i musi by# uzasadnione 
z punktu widzenia skuteczno$ci lub efektywno$ci osi�gania 

za�o"onych celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10& wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

                                                      

95 Tam�e. Definicja us�ug �wiadczonych w lokalnej spo�eczno�ci zgodnie z niniejszymi Wytycznymi. 
96 Miasta w najwi�kszym stopniu trac�ce dotychczasowe funkcje spo�eczno-gospodarcze. Patrz: s. 89 w dokumencie. 



   SZOOP (EFRR) 

Za��cznik do Uchwa�y nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z pó!n. zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

 

215 

 

21. Warunki 

uwzgl�dniania 

dochodu w projekcie  

(je!li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków 

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegó!owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

1. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

1) Pomoc inwestycyjna na infrastruktur� lokaln� zgodnie 

z Rozporz�dzeniem Ministra w�a"ciwego ds. rozwoju 

regionalnego w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 

infrastruktur� lokaln� w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U 

poz. 1208), 

2) Pomoc de minimis zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020. (Dz. U. poz. 488). 

W przypadku wyst�pienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

b�dzie mia� program pomocowy:  

- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 488); 

2. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, lecz nie wi�cej ni�: 

- Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 85%, 

- Projekty obj�te pomoc� publiczn� � zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastruktur� lokaln� 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-

2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U z 2015 r. poz. 1208), 

- W ramach pomocy de minimis  - 70%. 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz�"ci projektu obj�tego pomoc� de minimis: 70% 
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3. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud"etu pa#stwa lub 

innych $róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw� instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

Zgodnie z Regulaminem konkursu, lecz nie wi�cej ni�: 

- Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 85%, w tym maksymalny 

udzia! bud"etu pa&stwa w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu 0% 

- W przypadku projektów pa&stwowych jednostek bud"etowych 

100 %, 

- Projekty obj�te pomoc� publiczn� � zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra w!a$ciwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastruktur� lokaln� 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-

2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1208), 

- W ramach pomocy de minimis  - 70%. 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz�$ci projektu obj�tego pomoc� de minimis: 70% 

4. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych  

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, lecz nie mniej ni�: 

- Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 15%, 

- W przypadku projektów pa!stwowych jednostek bud"etowych  

0 %, 

- Projekty obj�te pomoc� publiczn� � zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra w#a$ciwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastruktur� lokaln� 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-

2020 z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1208), 

- W ramach pomocy de minimis  - 30%. 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie � 

odpowiednio zale"nie od wysoko$ci maksymalnego % poziomu 

dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (pkt. 24). 

5. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

6. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

 

Nie dotyczy 
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7. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

8. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

9. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

10. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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Dzia�anie 10.3 E-us�ugi publiczne                                                                                     

OPIS DZIA!ANIA  

6. Nazwa dzia�ania Dzia�anie 10.3 E-us�ugi publiczne 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 4: Wi�ksza dost�pno�� e-us!ug publicznych 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Liczba osób korzystaj�cych z us�ug on-line 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba us�ug publicznych udost�pnionych on-line o stopniu 

dojrza�o�ci co najmniej 3: 

a) liczba us�ug publicznych udost�pnionych on-line o stopniu 

dojrza�o�ci 3 - dwustronna interakcja 

b) liczba us�ug publicznych udost�pnionych on-line o stopniu 

dojrza�o�ci co najmniej 4 � transakcja 

2) Liczba podmiotów, które udost�pni�y on-line informacje sektora 

publicznego 

3) Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawieraj"cych informacje 

sektora publicznego 

10. Typy projektów 1) Rozwój elektronicznych us�ug publicznych szczebla 

regionalnego/lokalnego, w tym m.in. projektów z zakresu e-

administracji, e-zdrowia, e-kultury, systemów informacji 

przestrzennej.  

2) Digitalizacja zasobów kulturowych i naukowych b�d�cych w 
posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego, a tak�e 

zapewnienie powszechnego, otwartego dost$pu w postaci 
cyfrowej do tych zasobów. 

3) Rozwój infrastruktury informatycznej, w tym aplikacji i systemów 
bazodanowych, s$u#�cych poprawie efektywno�ci zarz�dzania oraz 

upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach 

publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg 

dokumentów itp.).  

11. Typ beneficjenta  - jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 
i stowarzyszenia;  

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�; 

- administracja rz�dowa zespolona i niezespolona; 

- przedsi�biorstwa97; 

- szko�y wy�sze; 

                                                      

97 Podmioty (w tym spó�ki prawa handlowego), wykonuj�ce us�ugi publiczne, w których wi�kszo�� udzia�ów lub akcji 

posiada województwo opolskie, powiat, gmina, zwi�zek mi�dzygminny lub Skarb Pa�stwa lub podmioty wybrane 

w trybie przepisów ustawy Prawo zamówie� publicznych, wykonuj�ce us�ugi publiczne w obszarze obj�tym wsparciem 

w ramach dzia�ania na podstawie odr�bnej, obowi�zuj�cej umowy, zawartej z jednostk� samorz�du terytorialnego 

(równie& na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego). 
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- jednostki naukowe; 

- organizacje pozarz�dowe. 
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 
podmiotów gospodarki narodowej okre!lonych w § 7 rozporz�dzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i za�wiadcze# (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó$n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

8 239 865,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia"aniami/ 
poddzia"aniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno�� z innymi PO: 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020:  

- O� priorytetowa II E-administracja i otwarty rz�d, w zakresie 

wsparcia podnoszenia jako�ci i dost�pno�ci e-us�ug publicznych; 

- O! priorytetowa III Cyfrowe kompetencje spo"ecze#stwa, 

w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych, ze szczególnym 

uwzgl$dnieniem e-us�ug publicznych. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 
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17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów  

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen$ 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020.  

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je!li dotyczy) 

1) Projekty weryfikowane b�d� zgodnie z kryteriami opartymi 

o dost�pne rekomendacje Zespo�u ds. koordynacji, powo�anego 

przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.   

2) Premiowane b�d� projekty zapewniaj�ce wspó�dzia�anie 

z projektami realizowanymi w perspektywie finansowej 2007-

2013. 

3) Realizowane przedsi�wzi�cia powinny wykazywa" kompatybilno#" 

i komplementarno#" z projektami realizowanymi w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

a tak$e interoperacyjno#" z ju$ realizowanymi b!d% planowanymi 

do realizacji projektami dot. e-administracji. 

4) Finansowane b�d! projekty, dla których zapewniona b�dzie 

gotowo#" legislacyjna niezb�dna do osi!gni�cia zaplanowanych 

celów. Wymagana jest rzetelna analiza kosztów i korzy#ci 

pozwalaj!ca oszacowa" spo�eczno-ekonomiczn! stop� zwrotu. 

5) Inwestowanie w tzw. tward! infrastruktur� (tj. sprz�t, 

wyposa$enie) mo$liwe jest jedynie, o ile warunkuje to realizacj� 

celów projektu, a dokonana analiza wyka$e niedost�pno#" 

zasobów w ramach administracji publicznej. 

6) Projekty polegaj!ce na dostosowaniu systemów informatycznych 

#wiadczeniodawców do wymiany z Systemem Informacji 

Medycznej b�d! weryfikowane pod k!tem komplementarno#ci 

oraz nie dublowania funkcjonalno#ci przewidzianych w krajowych 

platformach (P198 i P299). 

7) W ramach PI 2c wspierane b�d! projekty, które b�d! mia�y 

pozytywny wp�yw na rozwój przedsi�biorczo#ci i uproszczenie 

dzia�a& administracyjnych, efektywno#" kosztow! oraz pozytywne 

odzia�ywanie na #rodowisko. 

                                                      

98 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udost�pniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. 
99 Platforma Udost�pniania On-line Przedsi�biorcom Us�ug i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych. 
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8) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania okre�lone s� 

w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb$dnych 
dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

W ramach dzia�ania 10.3 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie b�dzie wynika�o 

z indywidualnej analizy ka&dego przypadku i musi by# uzasadnione 
z punktu widzenia skuteczno�ci lub efektywno�ci osi�gania za�o"onych 

celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10& wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy. 

21. Warunki 

uwzgl"dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu. 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków 

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó!owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Pomoc inwestycyjna na kultur� i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

udzielana b�dzie zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Rozwoju 

i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r.  zmieniaj�cym rozporz�dzenie 

w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kultur$ i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014�2020 (Dz. U. poz. 52).  

Pomoc de minimis zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020. (Dz. U. z 2015 r. poz. 488). 

W przypadku wyst�pienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

b!dzie mia� program pomocowy:  
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- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 
2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 488); 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

- Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 85%, 

- Projekty obj�te pomoc� publiczn� � zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r.  

zmieniaj�cym rozporz�dzenie w sprawie udzielania pomocy 

inwestycyjnej na kultur� i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014�

2020 (Dz. U. poz. 52). 

- Projekty obj�te pomoc� de minimis � 70%   

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz�!ci projektu obj�tego pomoc� de minimis: 70% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud"etu pa#stwa lub 

innych $róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

- Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 85%, 

- Projekty obj�te pomoc� publiczn� � zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r.  

zmieniaj�cym rozporz�dzenie w sprawie udzielania pomocy 
inwestycyjnej na kultur� i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014�
2020 (Dz. U. poz. 52). 

- Projekty obj�te pomoc� de minimis � 70%, 

- W przypadku projektów pa#stwowych jednostek bud$etowych � 

100%. 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz$�ci projektu obj�tego pomoc� de minimis: 70&   

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

- Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� � 15%, 

- Projekty obj�te pomoc� publiczn� � odpowiednio zale&ny od 

wysoko"ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

- Projekty obj�te pomoc� de minimis � 30%, 

-   W przypadku projektów pa#stwowych jednostek bud"etowych � 

0%. 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie � 

odpowiednio zale!nie od wysoko"ci maksymalnego % poziomu 

dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

(pkt. 24). 
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27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

 

Dzia"anie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej                                                                                    

OPIS DZIA#ANIA 

6. Nazwa dzia"ania Dzia"anie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 

Cel szczegó�owy 5: Lepsze warunki kszta�cenia zawodowego 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Liczba osób obj�tych dzia�aniami instytucji popularyzuj�cych 
nauk$ i innowacje 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Potencja� obj�tej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad 
dzie&mi lub infrastruktury edukacyjnej 
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2) Liczba wspartych obiektów infrastruktury kszta�cenia zawodowego 

3) Liczba wspartych instytucji popularyzuj!cych nauk" i innowacje 

4) Liczba szkó� doposa#onych w sprz"t na potrzeby dydaktyki 

10. Typy projektów 1) wyposa�enie szkó� i placówek prowadz!cych kszta�cenie 

zawodowe w sprz�t i narz"dzia dydaktyczne gwarantuj!ce wysok! 

jako�$ kszta�cenia w zawodzie; 

2) modernizacja obiektów praktycznej nauki zawodu, w tym m.in. 

centrów kszta�cenia zawodowego i ustawicznego. 

11. Typ beneficjenta  Podmioty dzia�aj�ce w obszarze kszta�cenia zawodowego  

i ustawicznego: 

- Jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki i stowarzyszenia. 

- Jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo!" prawn�. 

- Jednostki sektora finansów publicznych posiadaj�ce osobowo!" 

prawn� (niewymienione wy#ej). 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre!lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz$dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za!wiadcze% (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó�n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Wsparcie skierowane zostanie do szkó� i placówek o�wiatowych.  

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

5 881 187,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia"aniami/ 
poddzia"aniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj"ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 
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Komplementarno�� z innymi PO: 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

- O� Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, w zakresie poprawy jako�ci pracy szkó�  

i placówek o�wiatowych oraz rozwoju narz�dzi polityki 

edukacyjnej. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

- Dzia�anie 6.2 Transfer wiedzy i dzia�alno�ci informacyjna, 

Poddzia�anie 6.2.1 Szkolenia zawodowe i nabywanie 

umiej!tno�ci, w zakresie promowania uczenia si� przez ca�e �ycie 

oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i le�nym. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

OSI Depopulacja. 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Pozakonkursowy tryb wyboru projektów (w przypadku powstania 

oszcz�dno�ci zastosowanie b�dzie mia�a procedura konkursowa). 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Projekt charakteryzowa� si� b�dzie wysok� warto�ci� i znaczeniem 

dla województwa opolskiego oraz b�dzie odzwierciedla# specyfik� 

regionaln� i zaspokaja# potrzeby i deficyty zidentyfikowane 

w diagnozie regionalnej. 

2) Preferowane b�d� projekty z uwzgl�dnieniem bran� maj�cych 

strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarki na poziomie 

krajowym i regionalnym, identyfikowanych w dokumentach 

strategicznych lub definiuj�cych inteligentne specjalizacje (m.in. 

RSIWO2020). 

3) Preferowane b�d� kierunki kszta"cenia zwi�zane z nowoczesnymi 

technologiami, w tym z procesami cyfryzacji przemys"u. 

4) Projekt b�dzie realizowany w efekcie porozumienia partnerów. 

5) Wsparcie infrastrukturalne szkolnictwa zawodowego 

odzwierciedla# b�dzie trendy demograficzne województwa 

opolskiego. 

6) Dzia"ania maj�ce na celu wsparcie infrastruktury szkolnictwa 

zawodowego d�!y# b�d� do komplementarno$ci w stosunku do 

dzia"a% realizowanych ze $rodków EFS i EFRR oraz b�d� 

uwzgl�dnia# dostosowanie infrastruktury i wyposa!enia do potrzeb 

osób z niepe"nosprawno$ciami. 
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7) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektu niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla dzia�ania 10.4 okre!lone s" w pozosta�ych 

dokumentach IZRPO WO niezb#dnych dla przeprowadzenia 

procedury pozakonkursowej, w tym wezwaniu IZRPO WO 2014-

2020 do z�o$enia wniosku o dofinansowanie oraz decyzji 

o dofinansowaniu. 

8) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego dzia�ania okre!lone s" 

w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb#dnych 

dla przeprowadzenia procedury pozakonkursowej, w tym 

w Pozakonkursowej procedurze wyboru projektu i decyzji 

o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

W ramach dzia�ania 10.4 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 
cross-financingu, jednak jego zastosowanie b�dzie wynika�o 

z indywidualnej analizy ka�dego przypadku i musi by& uzasadnione 

z punktu widzenia skuteczno"ci lub efektywno"ci osi#gania za$o�onych 

celów.  

Dopuszczalny poziom cross - financingu: 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl"dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania 

wydatków 

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków okre�la Pozakonkursowa procedura wyboru projektu 

i decyzja o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegó!owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa  

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

W przypadku wyst�pienia pomocy publicznej zastosowanie b�dzie 

mia�a pomoc de minimis zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 
Infrastruktury  

i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 

minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 
2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488). 
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24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

85 %  

Projekty obj�te pomoc� de minimis � 70% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud"etu pa#stwa lub 

innych $róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

85 %  

Projekty obj�te pomoc! de minimis � 70% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych  

15 % 

Projekty obj�te pomoc� de minimis � 30% 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

 

Nie dotyczy  

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 



   SZOOP (EFRR) 

Za��cznik do Uchwa�y nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z pó�n. zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

 

228 

 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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O� PRIORYTETOWA XII 

Wsparcie w ramach REACT-EU  

w województwie opolskim 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

O� Priorytetowa XII Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim 

2. Cele szczegó�owe osi priorytetowej  

Cel szczegó�owy 1: Odbudowa gospodarki województwa opolskiego po kryzysie wywo�anym 
pandemi! COVID-19; 

Cel szczegó�owy 2: Zwi"kszona efektywno%$ energetyczna w sektorze publicznym w kontek%cie 
ekologicznej odbudowy regionu po pandemii COVID-19; 

Cel szczegó�owy 3: Lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej w zakresie rehabilitacji 

leczniczej, w tym niwelowanie skutków przebycia COVID-19 w#ród mieszka%ców regionu 

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

10 572 164,00euro 

5. Instytucja 

zarz�dzaj�ca 

Zarz�d Województwa Opolskiego obs�ugiwany przez Urz�d 
Marsza�kowski Województwa Opolskiego, Departament Funduszy 

Europejskich 

 

Dzia�anie 12.1 Wsparcie TIK w przedsi�biorstwach w ramach REACT-EU 

OPIS DZIA"ANIA 

6. Nazwa poddzia�ania Dzia�anie 12.1 Wsparcie TIK w przedsi�biorstwach w ramach REACT-

EU 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 1: Odbudowa gospodarki województwa opolskiego 

po kryzysie wywo!anym pandemi" COVID-19 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo!redniego  

1) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsi�biorstwach 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych wsparcie 

2) Liczba przedsi�biorstw otrzymuj�cych dotacje 

3) Inwestycje prywatne uzupe�niaj�ce wsparcie publiczne dla 

przedsi�biorstw (dotacje) 

4) Liczba przedsi�biorstw obj�tych wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla rynku 

5) Liczba przedsi�biorstw obj�tych wsparciem w celu wprowadzenia 

produktów nowych dla firmy 

10. Typy projektów 1) wsparcie rozwoju wspó�pracy mi$dzy przedsi$biorstwami 
w oparciu o nowoczesne rozwi�zania teleinformatyczne (B2B); 
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2) wsparcie procesów informatyzacji wewn�trznej przedsi�biorstw, 

wykorzystania najnowszych osi�gni�� technologicznych 

i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych 

wspomagaj!cych bie�!c! dzia$alno%" firm (B2E); 

3) wykorzystanie TIK w relacjach pomi�dzy przedsi�biorc! a 

klientem (B2C). 

11. Typ beneficjenta  
- mikro, ma�e i �rednie przedsi�biorstwa, zgodnie z definicj� 

w za��czniku 1 do Rozporz�dzenia Komisji (UE) nr 651/2014. 

Wnioskodawca prowadzi dzia�alno�! gospodarcz� na terenie 

województwa opolskiego100. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze" (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó#n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

1 800 000,00euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia"aniami/ 
poddzia"aniami 
w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj!ce koordynacj" udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

                                                      

100 Oznacza to, �e na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada g�ówn� siedzib� lub oddzia� lub miejsce 

prowadzenia dzia�alno�ci. Weryfikacja nast�pi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawc� odpisu ze 

stosownego rejestru (ewidencji) � z zastrze�eniem, �e przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) zosta� dokonany 
najpó!niej na dzie" podpisania umowy o dofinansowanie. 
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- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa. 

Komplementarno�� z innymi PO: 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020:  

O� priorytetowa III Wsparcie innowacji w przedsi�biorstwach � 

w zakresie wsparcia dla przedsi�biorstw, które realizuj� projekty 
innowacyjne, w tym dotycz"ce wdro#e$ wyników prac B+R. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy. 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP RPO WO 2014-2020 

(Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki).  

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je�li dotyczy) 

1) Priorytetowe traktowane b�d� inwestycje zgodne z Regionaln� 

Strategi� Innowacji Województwa Opolskiego do 2020 r. 

2) Dodatkowe preferencje przewiduje si� dla przedsi�biorstw 

ekologicznych oraz inwestycji ekologicznych. 

3) Odr�bne kryteria wyboru przedsi�wzi�& zostan" tak�e 

zastosowane w przypadku przedsi�biorstw we wczesnej fazie 

rozwoju (dzia�aj"cych do 24 miesi�cy) oraz nowoza�o�onych 

(start-up).   

4) W przypadku zastosowania w projekcie cross-financingu � cz�%& 

projektu z cross-financingiem mo�e by& obj�ta pomoc" de 

minimis lub pomoc" na us�ugi doradcze MSP. Nie dopuszcza si� 

mo�liwo%ci �"czenia obu rodzajów pomocy w cz�%ci projektu 

obj�tej cross-financingiem. 

5) Wnioskodawca mo�e z�o�y& w ramach konkursu tylko jeden 

wniosek. Z�o�enie wi�kszej liczby wniosków w konkursie b�dzie 

skutkowa�o odrzuceniem kolejnych wniosków z�o�onych przez 

Wnioskodawc�. Równocze%nie Wnioskodawca nie mo�e by& 

partnerem w innym projekcie z�o�onym w ramach danego 

konkursu. Powy�sze dotyczy tak�e sytuacji gdy przedsi�biorca jest 

partnerem w kilku projektach. 

6) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia�ania okre%lone 
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s� w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 

niezb$dnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

W ramach dzia�ania 12.1 przewidziano  wykorzystanie mechanizmu 

cross-financingu, jednak jego zastosowanie b�dzie wynika�o z 

indywidualnej analizy ka&dego przypadku i musi by" uzasadnione z 

punktu widzenia skuteczno#ci lub efektywno#ci osi$gania za�o&onych 

celów.  

Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl"dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó!owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

- Pomoc de minimis zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2021, poz.  

900) 

- Regionalna pomoc inwestycyjna zgodnie z Rozporz�dzeniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrze!nia 2015 r. w 
sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjno!ci 
mikroprzedsi�biorców, ma#ych i !rednich przedsi�biorców w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014�
2020 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1447) 

W przypadku wyst�pienia w projekcie cross-financingu zastosowanie 

b�d� mia#y programy pomocowe:  
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- rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. 

U. 2021, poz.  900); 

- rozporz!dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 

udzielania pomocy mikroprzedsi�biorcom, ma#ym i $rednim 

przedsi�biorcom na us#ugi doradcze oraz udzia# w targach 

w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-

2020 (Dz. U. z 2015, poz. 1417) � w cz%$ci dotycz�cej pomocy na 

us#ugi doradcze. 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

- Projekty obj�te pomoc� de minimis: 70% 

- Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�: 

§ !rednie przedsi�biorstwa: 45% 

§ Mikro i ma"e przedsi�biorstwa: 55% 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz�#ci projektu obj�tego pomoc� de minimis: 70% 

- dla cz�#ci projektu obj�tego pomoc� na us"ugi doradcze MSP: 
50% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie z 

bud"etu pa#stwa lub 

innych $róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

- Projekty obj�te pomoc� de minimis � 70% 

- Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn�:  
§ #rednie przedsi�biorstwa � 45% 

§ Mikro i ma�e przedsi�biorstwa � 55% 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

- dla cz��ci projektu obj�tego pomoc� de minimis: 70& 

- dla cz��ci projektu obj�tego pomoc� na us�ugi doradcze MSP: 
50% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

- Projekty obj�te pomoc� de minimis - 30% 

Projekty obj�te regionaln� pomoc� inwestycyjn� � odpowiednio 

zale!nie od wysoko�ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie � 

odpowiednio zale!nie od wysoko"ci maksymalnego % poziomu 
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dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie 

projektu (pkt. 24). 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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Poddzia�anie 12.2.1 Efektywno�� energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU 

OPIS PODDZIA!ANIA  

6. Nazwa poddzia"ania Poddzia�anie 12.2.1 Efektywno�� energetyczna w budynkach 

publicznych w ramach REACT-EU  

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 2: Zwi�kszona efektywno�� energetyczna w sektorze 

publicznym w kontek�cie ekologicznej odbudowy regionu po pandemii 

COVID-19 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo�redniego  

1) Zmniejszenie rocznego zu�ycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych 

2) Szacowany  roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  

3) Ilo�� zaoszcz�dzonej energii elektrycznej  

4) Ilo�� zaoszcz�dzonej energii cieplnej  

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków  

2) Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 

3) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

4) Dodatkowa zdolno!� wytwarzania energii ze #róde$ odnawialnych: 

5) Dodatkowa zdolno!� wytwarzania energii elektrycznej ze #róde$ 

odnawialnych 

10. Typy projektów 1) G��boka kompleksowa modernizacja energetyczna101 budynków 
u�yteczno�ci publicznej102 wraz z wymian! wyposa�enia tych 

obiektów na energooszcz�dne w tym m.in.: 
a) ocieplenie obiektu, 

b) wymiana okien, drzwi zewn�trznych oraz o�wietlenia na 

energooszcz�dne, 

c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymian% 

i pod#!czeniem do $ród#a ciep#a), systemów wentylacji 

i klimatyzacji,  

d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 

e) instalacja systemów ch#odz!cych, w tym równie� z OZE. 

                                                      

101 G#"boka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsi"wzi"cie polegaj!ce na ociepleniu przegród 

budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji $róde# ciep#a (ch#odu) i instalacji, w wyniku którego 

zostan! zmniejszone warto�ci wska$ników rocznego zapotrzebowania na: energi" u�ytkow!, energi" ko%cow! oraz 

nieodnawialn! energi" pierwotn!. Przez instalacje rozumie si" instalacje: ogrzewania, ciep#ej wody u�ytkowej, wentylacji, 

klimatyzacji lub o�wietlenia. Zakres przedsi"wzi"cia g#"bokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi 

wynika& z przeprowadzonego audytu energetycznego.   
102 Definicja budynku u�yteczno�ci publicznej zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 

r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 

z pó�n. zm.). 
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2) Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element 

kompleksowy projektu. 

11. Typ beneficjenta  - jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 
i stowarzyszenia, 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�,  

- jednostki sektora finansów publicznych, 

- jednostki naukowe, 

- szko!y wy"sze, 

- przedsi#biorstwa103, 

- ko�cio!y i zwi�zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko�cio!ów 

i zwi�zków wyznaniowych, 

- organizacje pozarz�dowe, 

- przedsi#biorstwa us!ug energetycznych (ESCO) jedynie jako partner 

jednego z ww. podmiotów. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre�lonych w § 7 rozporz�dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urz#dowego 

podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet 

i za�wiadcze& (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó%n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

1 700 000,00euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia"aniami/ 
poddzia"aniami 
w ramach PO lub 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

                                                      

103 Podmioty (w tym spó�ki prawa handlowego), wykonuj�ce us�ugi publiczne, w których wi�kszo�� udzia�ów lub akcji 

posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, zwi�zek mi�dzygminny lub Skarb Pa�stwa lub podmioty wybrane 

w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówie� Publicznych, wykonuj�ce us�ugi publiczne w obszarze obj�tym wsparciem 

w  ramach dzia�ania na podstawie odr�bnej, obowi�zuj�cej umowy, zawartej z jednostk� samorz�du terytorialnego 

(równie& na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego). 
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z innymi PO 

(je�li dotyczy) 
Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia z innymi 

Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w�a�ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa.  

Komplementarno"# z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko na lata 2014-2020:  

- O� priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno�ci gospodarki 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy oraz pozakonkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZ RPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 
(je�li dotyczy) 

1) Warunkiem obligatoryjnym dla realizacji projektu w ramach 

dzia�ania jest istnienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru 
planowanego do obj$cia wsparciem.  

2) Warunkiem wst�pnym wsparcia dla inwestycji jest przeprowadzenie 

audytu energetycznego stanowi!cego kompleksowy element 

projektu. Wnioskodawca zobowi!zany jest do dostarczenia audytu 

energetycznego do IOK niezw�ocznie jednak�e nie pó$niej ni� do 
zako%czenia oceny formalnej projektu. 

3) Wszelkie inwestycje powinny by& zgodne z unijnymi standardami i 
przepisami w zakresie ochrony 'rodowiska.  

4) Priorytetowo b�d! wspierane projekty wykorzystuj!ce odnawialne 
$ród�a energii.  

5) Projekty powinny by& uzasadnione ekonomicznie i spo�ecznie oraz 
przeciwdzia�a& ubóstwu energetycznemu.  

6) Wsparcie mo�e zosta& udzielone na inwestycje w kot�y spalaj!ce 
biomas� lub ewentualnie paliwa gazowe, jedynie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, gdy osi!gni�te zostanie znaczne 
zwi�kszenie efektywno'ci energetycznej oraz gdy istniej! 
szczególnie pilne potrzeby. Przez znaczne zwi�kszenie efektywno'ci 
energetycznej nale�y rozumie& redukcj� zu�ycia energii o co 
najmniej 25%.  
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7) Inwestycje w indywidualne urz�dzenia do ogrzewania (indywidualne 
!ród�a ciep�a) musz� przyczynia� si$ do zmniejszenia emisji CO2 i 

innych zanieczyszcze% powietrza oraz do znacznego zwi$kszenia 

oszcz$dno�ci energii (powy'ej 25*). Projekty mog� by� wsparte 

jedynie w przypadku, gdy pod��czenie do sieci ciep�owniczej na 

danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Preferencje 

uzyskaj� projekty, w efekcie których osi�gni$ta zostanie 

oszcz$dno�� energii na poziomie co najmniej 60*. Do 

dofinansowania nie b$d� kwalifikowa�y si$ przedsi$wzi$cia 

zak�adaj�ce oszcz$dno�� energii poni'ej 25*. Dane bazowe 

powinny wynika� z audytu energetycznego.  

8) Dofinansowanie uzyskaj� projekty spe�niaj�ce kryterium 

efektywno�ci kosztowej w powi�zaniu z osi�ganymi efektami w 

stosunku do planowanych nak�adów finansowych, przy czym 

priorytetowo traktowane b$d� inwestycje dotycz�ce budynków o 

znacz�cej funkcji spo�ecznej.  

9) W przypadku indywidualnych !róde� ciep�a, wsparte projekty musz� 

skutkowa� redukcj� CO2 w odniesieniu do istniej�cych instalacji (o 

co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).   

10) Wspierane urz�dzenia do ogrzewania powinny charakteryzowa� si$ 

minimalnym poziomem efektywno�ci energetycznej i normami 

emisji zanieczyszcze%, które zosta�y okre�lone w �rodkach 

wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pa!dziernika 

2009 r. ustanawiaj�cej ogólne zasady ustalania wymogów 

dotycz�cych ekoprojektu dla produktów zwi�zanych z energi�.  

11) Wsparcie projektów uwarunkowane b$dzie wykonaniem inwestycji 

zwi$kszaj�cych efektywno�� energetyczn� i ograniczaj�cych 

zapotrzebowanie na energi$ w budynkach, w których 

wykorzystywana jest energia ze wspieranych urz�dze%.  

12) Preferowane b$dzie wsparcie udzielane poprzez przedsi$biorstwa 

us�ug energetycznych (ESCO). 

13) Termomodernizacja szpitali b$dzie mo'liwa w przypadku zgodno�ci 

z w�a�ciwymi mapami potrzeb zdrowotnych opracowanymi przez 

Ministerstwo Zdrowia. 

14) Efekty (wska!niki) realizacji projektów: zmniejszenie zu'ycia energii 

ko%cowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok], ilo�� 

zaoszcz$dzonej energii cieplnej, ilo�� zaoszcz$dzonej energii 

elektrycznej, b$d� monitorowane na etapie wdra'ania i 

udost$pniane jako informacja dodatkowa w rocznym sprawozdaniu 

monitoringowym.  

15) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane w 

SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia�ania okre�lone s� w 

pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 niezb$dnych dla 
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przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym w Regulaminie 

konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy  

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy. 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 
o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

W przypadku wyst�pienia pomocy publicznej w projekcie zastosowanie 

b!dzie mia%o Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje 

wspieraj�ce efektywno#$ energetyczn� w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2021, poz. 865). 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

- 100% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca"kowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

- 100% 
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(�rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie 

z bud!etu pa"stwa 

lub innych #róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a$ciw% instytucj&) 

(je$li dotyczy)  

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako ' wydatków 

kwalifikowalnych 

- 0% 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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Poddzia�anie 12.2.2 Efektywno�� energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji 

Opolskiej w ramach REACT-EU 

OPIS PODDZIA�ANIA  

6. Nazwa poddzia"ania Poddzia�anie 12.2.2 Efektywno�� energetyczna w budynkach 

publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach REACT-EU 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 
Cel szczegó�owy 2: Zwi�kszona efektywno�� energetyczna w sektorze 

publicznym w kontek�cie ekologicznej odbudowy regionu po pandemii 

COVID-19 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo�redniego  

1) Zmniejszenie rocznego zu�ycia energii pierwotnej w budynkach 

publicznych 

2) Szacowany  roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 

3) Ilo�� zaoszcz�dzonej energii elektrycznej  

4) Ilo�� zaoszcz�dzonej energii cieplnej  

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba zmodernizowanych  energetycznie budynków  

2) Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 

3) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej 

z OZE 

4) Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 

5) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej 

z OZE 

6) Dodatkowa zdolno!� wytwarzania energii ze #róde$ odnawialnych: 

7) Dodatkowa zdolno!� wytwarzania energii elektrycznej ze #róde$ 

odnawialnych 

8) Dodatkowa zdolno!� wytwarzania energii cieplnej ze #róde$ 

odnawialnych 

10. Typy projektów 1) G��boka kompleksowa modernizacja energetyczna104 budynków 
u�yteczno�ci publicznej105 wraz z wymian! wyposa�enia tych 

obiektów na energooszcz�dne w tym m.in.: 
a) ocieplenie obiektu, 

b) wymiana okien, drzwi zewn�trznych oraz o�wietlenia na 

energooszcz�dne, 

                                                      

104 G#"boka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsi"wzi"cie polegaj!ce na ociepleniu przegród 

budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji $róde# ciep#a (ch#odu) i instalacji, w wyniku którego 

zostan! zmniejszone warto�ci wska$ników rocznego zapotrzebowania na: energi" u�ytkow!, energi" ko%cow! oraz 

nieodnawialn! energi" pierwotn!. Przez instalacje rozumie si" instalacje: ogrzewania, ciep#ej wody u�ytkowej, wentylacji, 

klimatyzacji lub o�wietlenia. Zakres przedsi"wzi"cia g#"bokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi 

wynika& z przeprowadzonego audytu energetycznego.   
105 Definicja budynku u�yteczno�ci publicznej zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 

 



   SZOOP (EFRR) 

Za!"cznik do Uchwa!y nr 385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z pó#n. zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

 

243 

 

c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymian� 

i pod��czeniem do �ród�a ciep�a), systemów wentylacji 

i klimatyzacji,  

d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 

e) instalacja systemów ch�odz�cych, w tym równie! z OZE. 

2) Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element 

kompleksowy projektu. 

11. Typ beneficjenta  - jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki, porozumienia 

i stowarzyszenia, 

- jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�,  

- jednostki sektora finansów publicznych, 

- jednostki naukowe, 

- szko�y wy$sze, 

- przedsi�biorstwa106, 

- ko!cio#y i zwi�zki wyznaniowe oraz osoby prawne ko!cio#ów 

i zwi�zków wyznaniowych, 

- organizacje pozarz�dowe, 

- przedsi%biorstwa us�ug energetycznych (ESCO) jedynie jako 
partner jednego z ww. podmiotów. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj� form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre!lonych w § 7 rozporz�dzenia 
Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 
i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze& (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó'n. zm.). 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Nie dotyczy 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Zwi�zek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

14. Kategoria(e) 

regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

1 072 164,00 euro 

                                                      

106 Podmioty (w tym spó�ki prawa handlowego), wykonuj�ce us�ugi publiczne, w których wi�kszo�� udzia�ów lub akcji 

posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, zwi�zek mi�dzygminny lub Skarb Pa�stwa lub podmioty wybrane 

w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówie� Publicznych, wykonuj�ce us�ugi publiczne w obszarze obj�tym wsparciem 

w ramach dzia�ania na podstawie odr�bnej, obowi�zuj�cej umowy, zawartej z jednostk� samorz�du terytorialnego 

(równie& na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego). 
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15. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia"aniami/ 
poddzia"aniami 
w ramach PO lub 

z innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj$ udzielanego wsparcia 
z innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów. 

Mechanizmy zapewniaj!ce koordynacj" udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w#a$ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa.  

Komplementarno$% z innymi PO: 

Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko na lata 2014-2020:  

- O� priorytetowa I Zmniejszenie emisyjno�ci gospodarki 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen� 

wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IP RPO WO 2014-2020 

(Zwi!zek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 
(je�li dotyczy) 

1) Warunkiem obligatoryjnym dla realizacji projektu w ramach 

dzia�ania jest posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

obszaru planowanego do obj�cia wsparciem.  

2) Warunkiem wst�pnym wsparcia dla inwestycji jest 

przeprowadzenie audytu energetycznego stanowi!cego 

kompleksowy element projektu. 

3) Wszelkie inwestycje powinny by" zgodne z unijnymi standardami 

i przepisami w zakresie ochrony #rodowiska.  

4) Priorytetowo b�d! wspierane projekty wykorzystuj!ce odnawialne 

$ród%a energii.  
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5) Projekty powinny by� uzasadnione ekonomicznie i spo�ecznie oraz 

przeciwdzia�a� ubóstwu energetycznemu.  

6) Wsparcie mo!e zosta� udzielone na inwestycje w kot�y spalaj"ce 

biomas# lub ewentualnie paliwa gazowe, jedynie w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, gdy osi"gni#te zostanie znaczne 

zwi#kszenie efektywno$ci energetycznej oraz gdy istniej" 

szczególnie pilne potrzeby. Przez znaczne zwi#kszenie 

efektywno$ci energetycznej nale!y rozumie� redukcj# zu!ycia 

energii o co najmniej 25%.  

7) Inwestycje w indywidualne urz"dzenia do ogrzewania 

(indywidualne %ród�a ciep�a) musz" przyczynia� si# do zmniejszenia 

emisji CO2 i innych zanieczyszcze& powietrza oraz do znacznego 

zwi#kszenia oszcz#dno$ci energii (powy!ej 25'). Projekty mog" 

by� wsparte jedynie w przypadku, gdy pod�"czenie do sieci 

ciep�owniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione 

ekonomicznie. Preferencje uzyskaj" projekty, w efekcie których 

osi"gni#ta zostanie oszcz#dno$� energii na poziomie co najmniej 

60'. Do dofinansowania nie b#d" kwalifikowa�y si# 

przedsi#wzi#cia zak�adaj"ce oszcz#dno$� energii poni!ej 25'. Dane 

bazowe powinny wynika� z audytu energetycznego.  

8) Dofinansowanie uzyskaj" projekty spe�niaj"ce kryterium 

efektywno$ci kosztowej w powi"zaniu z osi"ganymi efektami 

w stosunku do planowanych nak�adów finansowych, przy czym 

priorytetowo traktowane b#d" inwestycje dotycz"ce budynków 

o znacz"cej funkcji spo�ecznej.  

9) W przypadku indywidualnych %róde� ciep�a, wsparte projekty 

musz" skutkowa� redukcj" CO2 w odniesieniu do istniej"cych 

instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego 

paliwa).   

10) Wspierane urz"dzenia do ogrzewania powinny charakteryzowa� 

si# minimalnym poziomem efektywno$ci energetycznej i normami 

emisji zanieczyszcze&, które zosta�y okre$lone w $rodkach 

wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pa%dziernika 

2009 r. ustanawiaj"cej ogólne zasady ustalania wymogów 

dotycz"cych ekoprojektu dla produktów zwi"zanych z energi"107.  

11) Wsparcie projektów uwarunkowane b#dzie wykonaniem 

inwestycji zwi#kszaj"cych efektywno$� energetyczn" 

i ograniczaj"cych zapotrzebowanie na energi# w budynkach, 

w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urz"dze&.  

                                                      

107 Normy te b#d" obowi"zywa� od 2020 r. W przypadku projektów dofinansowanych z RPO WO 2014-2020 normy te 

musz" by� spe�nione od pocz"tku okresu kwalifikowalno$ci.  
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12) Preferowane powinno by� wsparcie udzielane poprzez 

przedsi�biorstwa us�ug energetycznych (ESCO). 

13) Termomodernizacja szpitali b�dzie mo!liwa w przypadku zgodno"ci 

z w�a�ciwymi mapami potrzeb zdrowotnych opracowanymi przez 

Ministerstwo Zdrowia. 

14) Efekty (wska#niki) realizacji projektów: zmniejszenie zu!ycia energii 

ko$cowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok], ilo#% 

zaoszcz�dzonej energii cieplnej, ilo"� zaoszcz�dzonej energii 
elektrycznej, b�d� monitorowane na etapie wdra!ania 

i udost�pniane jako informacja dodatkowa w rocznym 

sprawozdaniu monitoringowym.  

15) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 

w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddzia�ania okre�lone 

s� w pozosta�ych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 

niezb�dnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 

w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy  

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

21. Warunki 

uwzgl#dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 
o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

W przypadku wyst�pienia pomocy publicznej w projekcie 

zastosowanie b!dzie mia%o Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na 

inwestycje wspieraj�ce efektywno#$ energetyczn� w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. 

2021, poz. 865). 
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24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

- Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� �  85% 

- Projekty obj�te pomoc� publiczn� � zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspieraj�ce 

efektywno!" energetyczn� w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2020, poz. 865). 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca�kowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 

ewentualne 

wspó�finansowanie 

z bud"etu pa#stwa 

lub innych $róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a!ciw% instytucj&) 

(je!li dotyczy)  

- Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� - 85%   

- Projekty obj�te pomoc� publiczn� � zgodnie z Rozporz�dzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w 

sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspieraj�ce efektywno�� 

energetyczn� w ramach regionalnych programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. 2020, poz. 865). 

- W przypadku projektów pa#stwowych jednostek bud$etowych � 

100% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

- Projekty nieobj�te pomoc� publiczn� - 15% 

- Projekty obj�te pomoc� publiczn� � odpowiednio zale&ny od 

wysoko"ci maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24) 

- W przypadku projektów pa#stwowych jednostek bud&etowych � 

0% 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 
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29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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Dzia�anie 12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym 

niwelowanie skutków przebycia COVID-19 w�ród mieszka�ców regionu 

OPIS PODDZIA�ANIA 

6. Nazwa poddzia"ania Dzia#anie 12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w 

zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków 

przebycia COVID-19 w�ród mieszka"ców regionu 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

dzia�ania 

Cel szczegó�owy 3: Lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej 

w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków 

przebycia COVID-19 w!ród mieszka"ców regionu 

8. Lista wska�ników 

rezultatu 

bezpo�redniego  

1) Ludno�� obj�ta ulepszonymi us�ugami zdrowotnymi 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba podmiotów wspartych w zwalczaniu lub przeciwdzia�aniu 

skutkom pandemii COVID-19 

10. Typy projektów Inwestycje w infrastruktur� i wyposa�enie w celu poprawy ogólnej 

wydajno�ci us�ug medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej, 

w tym ukierunkowanej na minimalizacj$ nast$pstw po przebytej 
chorobie wywo�anej Covid-19. 

1. Typ beneficjenta  1) w przypadku projektów dotycz�cych wsparcia podmiotów 

leczniczych108 udzielaj�cych !wiadcze" zdrowotnych w zakresie 

geriatrii, opieki d#ugoterminowej oraz opieki paliatywnej 

i hospicyjnej: 

- jednostki wykonuj�ce dzia�alno�� lecznicz�,  

- jednostki udzielaj�ce �wiadcze� opieki zdrowotnej  

finansowanych ze �rodków publicznych, z wy!�czeniem tych, 

które b�d� kwalifikowa#y si� do otrzymania wsparcia w ramach 

PO I# 2014-2020 (wy#�czenie to nie dotyczy szpitali 

ponadregionalnych posiadaj�cych  

w swoich strukturach oddzia�y geriatryczne); 

2) w przypadku pozosta�ych projektów - podmioty lecznicze 

udzielaj�ce �wiadcze� opieki zdrowotnej finansowanych ze 

�rodków publicznych, tj.:  

- publiczne zak�ady opieki zdrowotnej, w tym m.in. jednostki 

bud"etowe, 

- przedsi�biorcy,  

- lekarze i piel�gniarki, którzy wykonuj� swój zawód w ramach 

dzia!alno�ci leczniczej  

(z wy!�czeniem podmiotów, które b#d� kwalifikowa!y si# do 

otrzymania wsparcia w ramach PO I$ 2014-2020 - wy#�czenie to 

                                                      

108 Zgodnie z ustaw� z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia�alno�ci leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z pó!n. zm.), art.4. 
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nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadaj�cych w swoich 

strukturach oddzia�y geriatryczne). 
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacj! form prawnych 

podmiotów gospodarki narodowej okre#lonych w § 7 rozporz!dzenia 

Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu 

i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru 

urz�dowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 

ankiet i za�wiadcze$ (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z pó%n. zm.). 

2. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia  

Dzia�ania podejmowane w ramach dzia�ania 12.3 skierowane zostan! 

do odbiorców us�ug infrastruktury zdrowotnej oraz personelu s�u&b 

"wiadcz!cych us�ugi zdrowotne. 

3. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

4. Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

6 000 000,00euro 

5. Mechanizmy 

powi�zania 

interwencji z innymi 

dzia"aniami/ 
poddzia"aniami w 
ramach PO lub z 

innymi PO 

(je"li dotyczy) 

Koordynacja wsparcia udzielonego w zakresie us�ug zdrowotnych 
b�dzie realizowana poprzez uzgodniony przez Komitet Steruj�cy Plan 

dzia!a� w sektorze zdrowia. 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia z 

innymi dzia�aniami i osiami priorytetowymi RPO WO 2014-2020: 

- Harmonogram naborów wniosków, 

- KM RPO WO 2014-2020, 

- Kryteria wyboru projektów, które opracowane zostan�  

zgodnie z zastosowaniem kryteriów wyboru projektów dla 

REACT-EU. 

Mechanizmy zapewniaj�ce koordynacj� udzielanego wsparcia 

z innymi Programami Operacyjnymi: 

- Kontrakt Terytorialny dla Województwa Opolskiego, 

- Wytyczne ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego, 

- Wspólna Lista Wska$ników Kluczowych. 

6. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy. 
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7. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów  

Konkursowy oraz pozakonkursowy tryb wyboru projektów. 

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocen$ 
wniosków oraz przyjmowanie protestów jest IZRPO WO 2014-2020. 

8. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je!li dotyczy) 

1) Projekty b�d� kwalifikowalne je�li s� zgodne z Planem Dzia�a� 

w sektorze zdrowia, uzgodnionym przez Komitet Steruj�cy. 

Projekty b$d� wybierane zgodnie z zastosowaniem kryteriów 

wyboru projektów dla REACT-EU. 

2) Nie przewiduje si$ wsparcia dla oddzia�ów szpitalnych, które 
wskutek reformy restrukturyzacji mog� zosta" przeprofilowane 

lub skonsolidowane. Powy&sze b�dzie weryfikowane m.in. 

poprzez analiz� efektywno$ci kosztowej podmiotów oraz 

$wiadcze� w planowanych do wsparcia zakresach. Analiza b!dzie 

równie# przeprowadzana pod k�tem zgodno$ci z zapisami 

Regionalnego Planu Transformacji. 

3) Projekty d�ugofalowe zwi�zane z niwelowaniem skutków COVID-

19 powinny by" zgodne z mapami potrzeb zdrowotnych. 

4) Zaplanowane dzia�ania b$d� uzasadnione pod k�tem istniej�cych 
deficytów w infrastrukturze oraz b�d� odpowiada" rzeczywistym 

i trwa�ym potrzebom zwi�zanym z sytuacj� epidemiologiczn� 

w regionie. 

5) W przypadku poszerzenia dzia�alno$ci podmiotu wykonuj�cego 

dzia�alno$" lecznicz�, wymagane b!dzie zobowi�zanie do 

posiadania umowy na udzielanie $wiadcze� opieki zdrowotnej 

finansowanych ze $rodków publicznych najpó%niej w kolejnym 

okresie kontraktowania $wiadcze� po zako�czeniu realizacji 

projektu.  

6) Podejmowane b!d� wy��cznie inwestycje zweryfikowane 

zidentyfikowanymi deficytami i potrzebami uwzgl!dniaj�cymi 

sytuacj! demograficzn� i epidemiologiczn� (odpowiednio 

identyfikowan� na poziomie województwa � w zale#no$ci od 

specyfiki podmiotu leczniczego i oferowanych przez niego us�ug) 

i/lub faktycznym zapotrzebowaniem i dost!pno$ci� 

infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze. 

7) Inwestycje polegaj�ce na dostosowaniu istniej�cej infrastruktury 

do obowi�zuj�cych przepisów s� niekwalifikowalne, chyba #e ich 

realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia poprawy 

efektywno$ci (w tym kosztowej) i dost!pu do $wiadcze� opieki 

zdrowotnej.  
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8) Promowane b�d� projekty: efektywne kosztowo i realizowane 

przez podmioty, które wykazuj� najwi�ksz� efektywno�� 

finansow�, przewiduj�ce dzia#ania konsolidacyjne i inne formy 

wspó!pracy podmiotów leczniczych, a tak"e dzia!ania w zakresie 

reorganizacji i restrukturyzacji wewn�trz podmiotów leczniczych, 

w celu maksymalizacji wykorzystania infrastruktury, w tym 

s�siaduj�cej, oraz stopnia jej dostosowania do istniej�cych 

deficytów. 

9) Pozosta�e limity i ograniczenia w realizacji projektów 

niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego 

poddzia�ania okre�lone s� w pozosta�ych dokumentach IZ RPO 

WO 2014-2020 niezb�dnych dla przeprowadzenia procedury 

konkursowej, w tym w Regulaminie konkursu i umowie 

o dofinansowanie. 

9. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

W ramach dzia�ania 12.3 przewidziano wykorzystanie mechanizmu 

cross-financingu, jednak jego zastosowanie b�dzie wynika�o z 

indywidualnej analizy ka�dego przypadku i musi by� uzasadnione z 

punktu widzenie skuteczno�ci lub efektywno�ci osi"gania za�o�onych 

celów.  

Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

10. Dopuszczalna 

maksymalna warto�� 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie dotyczy 

11. Warunki 

uwzgl"dniania 
dochodu w projekcie  

(je�li dotyczy) 

Luka finansowa, pomniejszanie dochodu. 

22a. Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków 

Szczegó�owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków okre�la Regulamin konkursu i umowa o 

dofinansowanie/decyzja o dofinansowanie. 

22b. Planowany zakres 

systemu zaliczek 

Szczegó!owe zasady przekazywania zaliczek okre�la umowa 

o dofinansowanie. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj 

i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna)  

Nie dotyczy 
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24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(je!li dotyczy)  

100% 

 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca"kowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 

ewentualne 

wspó"finansowanie z 
bud#etu pa$stwa lub 

innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a�ciw& instytucj') 

(je�li dotyczy)  

100% 

 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako * wydatków 

kwalifikowalnych  

0% 

 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR)  

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 
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30. Mechanizm 

wdra�ania 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa�niejsze 

warunki 

przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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O� PRIORYTETOWA XIII 

Pomoc Techniczna REACT-EU 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

O� Priorytetowa XIII Pomoc Techniczna REACT-EU 

2. Cele szczegó�owe osi priorytetowej  

Cel szczegó�owy 1: Zapewnienie niezb�dnych zasobów ludzkich oraz warunków zapewniaj�cych 

sprawne dzia�anie instytucji 

Cel szczegó�owy 2: Sprawny system wdra"ania REACT-EU 

Cel szczegó�owy 3: Wsparcie spójnego systemu informacji i promocji RPO WO 2014-2020, ze 

szczególnym naciskiem na pomoc REACT-EU 

 

3. Charakter osi Nie dotyczy 

4. Fundusz 

(nazwa i kwota w 

EUR) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

440 507,00 euro 

5. Instytucja 

zarz�dzaj�ca 

Zarz�d Województwa Opolskiego obs�ugiwany przez Urz�d 

Marsza�kowski Województwa Opolskiego, Departament Funduszy 

Europejskich 

 

OPIS OSI 

6. Nazwa osi 
O� Priorytetowa XIII Pomoc Techniczna 

7. Cel/e szczegó�owy/e 

osi 

Cel szczegó�owy 1: Zapewnienie niezb�dnych zasobów ludzkich 

oraz warunków zapewniaj�cych sprawne dzia�anie instytucji 

Cel szczegó�owy 2: Sprawny system wdra&ania REACT-EU 

Cel szczegó�owy 3: Wsparcie spójnego systemu informacji i 

promocji RPO WO 2014-2020, ze szczególnym naciskiem na pomoc 

REACT-EU 

8. Lista wska�ników 

rezultatu  

1) Odsetek mieszka�ców dostrzegaj�cych wp�yw FE na rozwój 

województwa opolskiego. 

9. Lista wska�ników 

produktu 

1) Liczba etatomiesi�cy finansowanych ze �rodków pomocy 

technicznej  

2) Liczba zakupionych urz�dze� oraz elementów wyposa�enia 

stanowiska pracy  

3)  Liczba materia!ów informacyjnych lub promocyjnych na temat 

REACT-EU wydanych w formie elektronicznej 
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10. Typy projektów Plan dzia�a� � dokument o charakterze operacyjnym, obejmuj!cy 

okres mieszcz�cy si� w jednym roku bud&etowym lub te& 

wieloletni, w zale!no�ci od potrzeb beneficjenta 

11. Typ beneficjenta 
Instytucja Zarz�dzaj�ca RPO WO 2014-2020 

12. Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy 

wsparcia 

Dla przedsi�wzi�# dotycz�cych PT nie okre"lono grup docelowych 

13. Instytucja 

po�rednicz�ca 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

13a Instytucja wdra#aj"ca 

(je�li dotyczy) 
Nie dotyczy 

14. Kategoriai# regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Region S�abiej Rozwini�ty 

440 507,00 euro 

15. Mechanizmy 

powi�zania interwencji 

z innymi dzia�aniami/ 

poddzia�aniami w 

ramach PO lub z innymi 

PO 

(je!li dotyczy) 

�rodki PT REACT-EU b!d" stanowi#y uzupe#nienie do �rodków PT 

RPO WO 2014-2020 i b!d" stosowane wymiennie / 

komplementarnie do nich, w celu zapewnienia efektywnego 

wsparcia dla realizacji ca#ego programu RPO WO 2014-2020. 

Wsparcie komplementarne do wsparcia w ramach PO PT 2014-

2020 przy zachowaniu podzia#u zada% wynikaj"cego z przyj!tej linii 

demarkacyjnej pomi!dzy programami. 

Wsparcie komplementarne do PT w ramach pozosta#ych PO, w tym 

w ramach ró�nych perspektyw finansowych. 

16. Instrumenty 

terytorialne 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

17. Tryb(y) wyboru 

projektów 

oraz wskazanie 

podmiotu 

odpowiedzialnego 

za nabór i ocen� 

wniosków 

oraz przyjmowanie 

protestów 

Projekty wybierane w trybie pozakonkursowym. 

Za nabór i ocen� wniosków odpowiada IZ RPO WO 2014-2020. 

Zasady dotycz�ce procesu naboru, oceny i wyboru wniosków 

z pomocy technicznej okre�la Instrukcja dotycz�ca realizacji 

projektów pomocy technicznej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, 

dokument opracowany przez IZ RPO WO 2014-2020. 

18. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(je!li dotyczy) 

Zakres wsparcia zgodny z zapisami RPO WO 2014-2020, 

z uwzgl�dnieniem: 
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1) Wytycznych w zakresie kwalifikowalno�ci wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Spo�ecznego oraz Funduszu Spójno�ci na lata 2014-

2020 

2) Wytycznych w zakresie wykorzystania �rodków pomocy 

technicznej na lata 2014-2020.  

3) Instrukcji dotycz!cej realizacji projektów pomocy technicznej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Opolskiego na lata 2014-2020 � dokument opracowany przez IZ 

RPO WO 2014-2020 

4) Wytycznych w zakresie sprawozdawczo�ci na lata 2014-2020.  

5) Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych 

w postaci elektronicznej na lata 2014-2020  

6) Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów 

operacyjnych polityki spójno�ci na lata 2014-2020.  

7) Wytycznych w zakresie komitetów monitoruj!cych na lata 2014-

2020. 

8) Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-

2020. 

9) Wytycznych w zakresie monitorowania post�pu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

10) Tre�ci za�!cznika nr 2 do Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014�-2020 - System koordynacji pomocy 

technicznej oraz linia demarkacyjna. 

19. Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

20. Dopuszczalna 

maksymalna warto�! 

zakupionych �rodków 

trwa"ych 

jako ' wydatków 
kwalifikowalnych 

Nie okre�lono 

21. Warunki 

uwzgl�dniania 

dochodu w projekcie 

(je!li dotyczy) 

Nie dotyczy 

22a Warunki stosowania 

uproszczonych form 

rozliczania wydatków  

Uproszczone metody rozliczania wydatków � nie dotyczy. 
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22b Planowany zakres 

systemu zaliczek 
Szczegó�owe zasady przekazywania zaliczek okre�la decyzja o 

dofinansowaniu. 

23. Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie 

pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa 

prawna) 

Nie dotyczy 

24. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 

kwalifikowalnych  

na poziomie projektu 

(je!li dotyczy) 

85% 

25. Maksymalny  

% poziom 

dofinansowania 

ca"kowitego wydatków 
kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(!rodki UE + 

ewentualne 

wspó"finansowanie z 
bud#etu pa$stwa lub 

innych %róde� 

przyznawane 

beneficjentowi przez 

w�a�ciw& instytucj') 

(je�li dotyczy) 

85% 

26. Minimalny wk�ad 

w�asny beneficjenta 

jako * wydatków 

kwalifikowalnych 

15% 

27. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

projektu (PLN) 

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 
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28. Minimalna 

i maksymalna warto�� 

wydatków 

kwalifikowalnych 

projektu (PLN)  

(je�li dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Kwota alokacji UE 

na instrumenty 

finansowe 

(EUR) 

(je�li dotyczy)  

Nie dotyczy 

30. Mechanizm wdra#ania 

instrumentów 

finansowych 
Nie dotyczy 

31. Rodzaj wsparcia 

instrumentów 

finansowych 

oraz najwa#niejsze 

warunki przyznawania 

Nie dotyczy 

32. Katalog ostatecznych 

odbiorców 

instrumentów 

finansowych 

Nie dotyczy 
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III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) 

RPO WO 

2014 - 

2020 

P
ri

o
ry

te
t 

In
w

e
st

y
cy

jn
y

 

K
a

te
g

o
ri

a
 r

e
g

io
n

u
 

Wsparcie UE 
Wk�ad 

krajowy 
Krajowe !rodki publiczne 

Krajowe 

!rodki 

prywatne 

Finansowanie 

ogó�em 

Szacow

any 

poziom 

cross-

finansin

gu (%) 

G�ówna 

alokacja 

Rezerwa 

wykonania 

Udzia� 

rezerwy 

wykonania 

w stosunku 

do 

ca�kowitej 

kwoty 

wsparcia UE 

Wk�ad 

EBI 

ogó�em FS EFRR EFS ogó�em ogó�em 
bud"et 

pa#stwa 

bud"et 

województwa 

bud"et 

pozosta�ych jst 
inne Wsparcie UE Wsparcie UE 

a=b+c+d b c d e=f+k f=g+h+i+j g h i j k l=a+e m n=a-o o 
p=o/a*100

% 
q 

OP1   
56 599 797,00 0 56 599 797,00 0 37 615 780,00 3 275 563,00 0 89 791,00 133 025,00 3 052 747,00 34 340 217,00 94 215 577,00 - 52 919 797,00 3 680 000,00 7% 0 

Dzia�anie 

1.1 
1b  

41 973 613,00 0 41 973 613,00 0 33 490 447,00 222 816,00 0 89 791,00 133 025,00 0 33 267 631,00 75 464 060,00 10%    0 

Dzia�anie 

1.2 

1a  14 626 184,00 0 14 626 184,00 0 4 125 333,00 3 052 747,00 0 0 0  3 052 747,00 1 072 586,00 18 751 517,00 0%    0 

OP 2   
92 260 538,00 0 92 260 538,00 0 30 449 204,00 4 514 286,00 0 506 228,00 4 008 058,00 0,00 25 934 918,00 122 

709 742,00 

- 88 015 538,00 4 245 000,00 5% 0 

Dzia�anie 

2.1 
3c  

68 738 580,00 0 68 738 580,00 0 20 362 853,00 0 0 0 0 0 20 362 853,00 89 101 433,00 0%    0 

Poddzia�

anie 

2.1.1 

3c  
49 332 823,21 0 49 332 823,21 0 5 135 295,00 0 0 0 0  0 5 135 295,00 54 468 118,21 10%    0 

Poddzia�

anie 

2.1.2 

3c  
10 245 589,00 0 10 245 589,00 0 8 382 754,00 0 0 0  0  0  8 382 754,00 18 628 343,00 10%    0 

Poddzia�

anie 

2.1.3 

3c  
7 492 147,28 0 7 492 147,28 0 6 129 938,00 0 0 0 0  0  6 129 938,00 13 622 085,28 10%    0 

Poddzia�

anie 

2.1.4 

3c  
1 668 020,51 0 1 668 020,51 0 714 866,00 0 0 0 0  0  714 866,00 2 382 886,51 10%    0 
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Dzia�anie 

2.2 
3a  

9 347 734,00 0 9 347 734,00 0 3 754 944,00 3 754 944,00 0 0 3 754 944,00  0 0 13 102 678,00 0%    0 

Poddzia�

anie 

2.2.1 

3a  
3 600 510,49 

 

0 3 600 510,49 

 

0 635 385,00 

 

635 385,00 

 

0  0 635 385,00 

 

0 0 4 235 895,49 

 

0%    0 

Poddzia�

anie 

2.2.2 

3a  
4 636 920,08 

 

0 4 636 920,08 

 

0 2 841 983,00 

 

2 841 983,00 

 

0 0 2 841 983,00 

 

0 0 7 478 903,08 

 

0%    0 

Poddzia�

anie 

2.2.3 

3a  
1 110 303,43 0 1 110 303,43 0 277 576,00 277 576,00 0 0 277 576,00 0 0 1 387 879,43 0%    0 

Dzia�anie 

2.3 
3a  

8 473 824,00 0 8 473 824,00 0 2 531 141,00 759 342,00 0 506 228,00 253 114,00 0,00 1 771 799,00 11 004 965,00 0%    0 

Dzia�anie 

2.4 
3b 

s�abi

ej 

rozw

ini t

y 

5 700 400,00 0 5 700 400,00 0 3 800 266,00 0 0 0 0 0 3 800 266,00  9 500 666,00 0%    0 

OP3  

126 

439 594,00 

0 126 439 594,0

0 

0 46 967 360,00 40 791 093,00 0 658 000,00 39 576 323,00 556 770,00 6 176 267,00 173 

406 954,00 

- 117 294 594,0

0 

9 145 000,00 7% 2 233 0

01,00 

 

Dzia�anie 

3.1 
4e 

88 592 192,00 0 88 592 192,00 0 31 590 300,00 29 236 955,00 0 0 29 236 955,00 0,00 2 353 345,00 120 

182 492,00 

0%     

2 233 0

01,00 

Poddzia�

anie 

3.1.1 

4e 

40 343 040,44 0 40 343 040,44 0 15 688 961,00 13 335 616,00 0 0 13 335 616,00 0,00 2 353 345,00 56 032 001,44 0%    0 

Poddzia�

anie 

3.1.2 

4e 

47 704 014,18 0 47 704 014,18 0  15 901 339,00 15 901 339,00 0 0 15 901 339,00  0,00 0 63 605 353,18 0%    2 233 0

01,00 

 

Poddzia�

anie 

3.1.3 

4e 

545 137,38 0 545 137,38 0 0 0 0 0 0 0 0 545 137,38 0%    0 

Dzia�anie 

3.2 

 

4c 

29 000 000,00 0 29 000 000,00 0 12 427 925,00 11 554 138,00 0 658 000,00 10 339 368,00 556 770,00 873 787,00 41 427 925,00 0%    0 

Poddzia�

anie 

3.2.1 

4c 

15 500 000,00 0 15 500 000,00 0  6 642 856,00 6 543 214,00 0 0 6 543 214,00 0,00 99 642,00 22 142 856,00 0%    0 

Poddzia�

anie 

3.2.2 

4c 9 400 000,00 0 9 400 000,00 0 5 061 539,00 5 010 924,00 0 658 000,00 3 796 154,00 556 770,00 50 615,00 14 461 539,00 
0%    0 
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Poddzia�

anie 

3.2.3 

4c 
4 100 000,00 0 4 100 000,00 0 723 530,00 0 0 0 0  0  723 530,00 4 823 530,00 0%    0 

Dzia�anie 

3.3 
4a 

0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 0 0% 
   

0 

Dzia�anie 

3.4 
4b 8 847 402,00 0 8 847 402,00 0 2 949 135,00 0 0 0 0 0 2 949 135,00 11 796 537,00 10% 

   
0 

OP 4 
 

17 323 240,00 0 17 323 240,00 0 6 248 790,00 6 162 124,00 0 0 6 162 124,00  0 86 666,00 23 572 030,00 - 16 173 240,00 1 150 000,00 7% 0 

Dzia�anie 

4.1 
5b 13 827 210,00 0 13 827 210,00 0 5 582 124,00 5 582 124,00 0 0 5 582 124,00 0 0 19 409 334,00 10% 

   
0 

Dzia�anie 

4.2 
5b 3 496 030,00 0 3 496 030,00 0  666 666,00 580 000,00 0 0 580 000,00 0 86 666,00 4 162 696,00 10% 

   
0 

OP 5 
 

87 775 683,00 0 87 775 683,00 0 47 500 493,00 42 996 705,00 0 2 921 621,00 37 462 673,00 2 612 411,00 4 503 788,00 
135 

276 176,00 
- 82 267 683,00 5 508 000,00 6% 

1 812 0

17,00 

Dzia�anie 

5.1 
6d 28 800 000,00 0 28 800 000,00 0 6 321 951,00 6 069 073,00 0 2 908 098,00 2 908 097,00 252 878,00 252 878,00 35 121 951,00 0% 

   
0 

Dzia�anie 

5.2 
6a 11 000 000,00 0 11 000 000,00 0 1 941 177,00 1 630 589,00 0 0  1 591 765,00 38 824,00 310 588,00 12 941 177,00 0%    0 

Dzia�anie 

5.3 
6c 20 600 000,00 0 20 600 000,00 0,00 8 567 038,00 7 227 893,00 0 13 523,00 6 757 086,00 457 284,00 1 339 145,00 29 167 038,00 0%    

1 812 0

17,00 

Poddzia�

anie 

5.3.1 

6c 12 620 925,72 0 12 620 925,72 0,00 5 408 970,00 4 543 535,00 0 13 523,00 4 151 384,00 378 628,00 865 435,00 18 029 895,72 0%    
1 149 7

57,00 

Poddzia�

anie 

5.3.2 

6c 

 

5 619 421,86 

 

0 5 619 421,86 0,00 1 584 965,00 1 347 220,00 0 0 1 347 220,00 0 237 745,00 7 204 386,86 0%    0,00 
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Poddzia�

anie 

5.3.3 

6c 
2 359 652,42 

 
0 2 359 652,42 0 1 573 103,00 1 337 138,00 0 0 1 258 482,00 78 656,00 235 965,00 3 932 755,42 0%    

662 26

0,00 

Dzia�anie

5.4 
6b 13 975 683,00 0 13 975 683,00 0 4 658 561,00 4 658 561,00 0 0 2 795 136,00 1 863 425,00 0 18 634 244,00 0% 

   
0 

Dzia�anie 

5.5 
6e 13 400 000,00 0 13 400 000,00 0 26 011 766,00 23 410 589,00 0 0 23 410 589,00 0 2 601 177,00 39 411 766,00 0% 

  
 0 

OP 6  
195 234 765,0

0 
0 

195 234 765,0

0 
0 49 728 863,00 49 726 796,00 12 023 299,00 16 772 311,00 15 560 700,00 5 370 486,00 2 067,00 

244 963 628,0

0 
0% 

182 944 765,0

0 
12 290 000,00 6% 

2 252 0

99,00 

Dzia�anie 

6.1 
7b 

151 

300 000,00 
0 

151 

300 000,00 
0 41 796 021,00 41 796 021,00 12 023 299,00 14 212 022,00 15 560 700,00 0 0 

193 096 021,0

0 
0% 

  
 

2 252 0

99,00 

Dzia�anie 

6.2 
7d 43 934 765,00 0 43 934 765,00 0 7 932 842,00 7 930 775,00 0 2 560 289,00 0 5 370 486,00 2 067,00 51 867 607,00 0% 

   
0 

OP 10  

 

103 

519 296,00 
0 

103 519 296,0

0 
0 52 824 394,00 40 166 600,00 3 656 380,00 175 163,00 29 114 990,00 7 220 067,00 12 657 794,00 

156 343 690,0

0 
- 98 788 121,00 4 731 175,00 5% 

1 177 5

74,00 

Dzia�anie 

10.1 
9a 59 358 827,00 0 59 358 827,00 0 18 402 718,00 7 690 872,00 0 0 2 045 445,00 5 645 427,00 10 711 846,00 77 761 545,00 10% 

   
0 

Poddzia�

anie 

10.1.1 

9a 44 027 420,00 0 44 027 420,00 0 8 181 780,00 7 690 872,00 0 0 2 045 445,00 5 645 427,00 490 908,00 52 209 200,00 10% 
   

0 

Poddzia�

anie 

10.1.2 

9a 15 331 407,00 0 15 331 407,00 0 10 220 938,00 0 0 0 0 0 10 220 938,00 25 552 345,00 10% 
   

0 

Dzia�anie 

10.2 
9b 30 039 417,00 0 30 039 417,00 0 31 265 515,00 29 608 967,00 3 656 380,00 0  24 848 222,00 1 104 365,00 1 656 548,00 61 304 932,00 10% 

   1 177 5

74,00 

Dzia�anie 

10.3 
2c 8 239 865,00 0 8 239 865,00 0 1 808 750,00 1 519 350,00 0  0 1 049 075,00 470 275,00 289 400,00 10 048 615,00 10% 

   0 
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Dzia�anie 

10.4 
10 

5 881 187,00 0 5 881 187,00 0 1 347 411,00 1 347 411,00 0 175 163,00  1 172 248,00 0 0 7 228 598,00 10%    0 

OP 12 
REA

CT-

UE 

 
10 572 164,00 0 10 572 164,00 0 3 108 870,00 1 636 143,00 0 0 1 198 241,00 437 902,00 1 472 727,00 13 681 034,00 - 10 572 164,00 0 0 0 

Dzia�anie 

12.1 

REA

CT-

UE 

 
1 800 000,00 0 1 800 000,00 0 1 472 727,00 0 0 0 0 0 1 472 727,00 3 272 727,00 10%     

Dzia�anie 

12.2 

REA

CT-

UE 

 
2 772 164,00 0 2 772 164,00 0 577 319,00 577 319,00 0 0 404 123,00 173 196,00 0 3 349 483,00 -     

Poddzia�

anie 

12.2.1 

REA

CT-

UE 

 
1 700 000,00 0 1 700 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 000,00 0%     

Poddzia�

anie 

12.2.2 

REA

CT-

UE 

 
1 072 164,00 0 1 072 164,00 0 577 319,00 577 319,00 0 0 404 123,00 173 196,00 0 1 649 483,00 0%     

Dzia�anie 

12.3 

REA

CT-

UE 

 
6 000 000,00 0 6 000 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 000,00 10%     

OP 13 
REA

CT-

UE 

 
440 507,00 0 440 507,00 0 77 737,00 77 737,00 0 77 737,00 0 0 0 518 244,00  440 507,00 0 0  

OGÓ�EM 690 

165 584,00 

0,00 690 

165 584,00 

0,00 273 

462 667,00 

 

188 

288 223,00 

 

15 679 679,00 21 200 851,00 

 

132 

422 016,00 

 

18 985 677,00 

 

85 174 444,00 

 

963 

628 251,00 

 

 

- 

649 

416 409,00 

40 749 175,00 6%  7 474 6

91,00 

 
RAZEM EFRR 690 

165 584,00 

0,00 690 

165 584,00 

0,00 273 

462 667,00 

188 

288 223,00 

15 679 679,00 21 200 851,00 

 

132 

422 016,00 

18 985 677,00 

 

85 174 444,00 963 

628 251,00 

 

- 

649 

416 409,00 

40 749 175,00 6%  7 474 6

91,00 

 

0  
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IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji  

 A. Wymiar terytorialny � formy obligatoryjne 

A.1 Planowane wsparcie rewitalizacji w ramach PO 

A.1.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego  

Obszar Strategicznej Interwencji Miasta i dzielnice miast wymagaj�ce rewitalizacji. 

W ramach rewitalizacji w RPO WO 2014-2020 inwestycje infrastrukturalne zosta�y 

podporz�dkowane celom spo�ecznym zwi�zanym m.in. z redukcj� ubóstwa i wykluczenia 

spo�ecznego. Projekty rewitalizacyjne b�d�  wdra&ane w ramach dzia�ania 10.2 Inwestycje 

wynikaj�ce z Lokalnych Planów Rewitalizacji, które zostan� skierowane wy��cznie na obszary 

miejskie. Realizowane przedsi$wzi$cia musz� wynika# z Lokalnych Programów Rewitalizacji. 

Do obj$cia wsparciem w ramach RPO WO 2014-2020 kwalifikuj� si$ wszystkie miasta 

województwa opolskiego. W ramach procedury konkursowej wyodr$bniona zostanie 

alokacja dla Opola oraz czterech o$rodków subregionalnych (Brzeg, K�dzierzyn-Ko%le, 

Kluczbork, Nysa).   

Procesy rewitalizacyjne wspierane b�d� w ramach RPO WO 2014-2020 nie tylko w ramach 

dzia�ania 10.2. IZRPO WO 2014-2020 tworzy preferencje w dost�pie do $rodków dla 

projektów wspieraj�cych proces rewitalizacji m.in. poprzez koordynacj� naborów wniosków, 

premiuj�ce kryteria wyboru projektów, dodatkowe $rodki z bud"etu pa&stwa.   

A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty rewitalizacyjne 

O� priorytetowa Dzia�anie Fundusz 

Indykatywna 

alokacja UE 

(euro) 

Metoda 

preferencji* 

II Konkurencyjna 

gospodarka 

2.2 Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych na rzecz 

gospodarki 

EFRR 9 347 734 

Premiuj�ce 

punktowe 

kryteria wyboru 

projektów 

2.3 Wzmocnienie otoczenia 

biznesu 
EFRR 8 473 824 

Koordynacja 

naborów 

wniosków 

III Gospodarka 

niskoemisyjna 

3.1 Strategie niskoemisyjne EFRR 88 592 192 

Koordynacja 

naborów 

wniosków 

3.2 Efektywno�� 

energetyczna 
EFRR 29 000 000 

Koordynacja 

naborów 

wniosków 
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O� priorytetowa Dzia�anie Fundusz 

Indykatywna 

alokacja UE 

(euro) 

Metoda 

preferencji* 

V Ochrona 

�rodowiska, 

dziedzictwa 

kulturowego i 

naturalnego 

5.3 Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i kultury 
EFRR 20 600 000 

Koordynacja 

naborów 

wniosków 

5.4 Gospodarka wodno-

�ciekowa 
EFRR 13 975 683,00 

Koordynacja 

naborów 

wniosków 

VI Zrównowa ony!

transport na rzecz 

mobilno�ci!

mieszka"ców 

6.1 Infrastruktura drogowa EFRR 151 300 000 

Premiuj!ce 

punktowe 

kryteria wyboru 

projektów 

X Inwestycje w 

infrastruktur� 

spo!eczn" 

10.1 Infrastruktura 

spo!eczna na rzecz 

wyrównania nierówno�ci w 

dost�pie do us!ug 

EFRR 59 358 827,00 

Koordynacja 

naborów 

wniosków 

10.2 Inwestycje wynikaj"ce 

z Lokalnych Planów 

Rewitalizacji 

EFRR 30 039 417 

Dodatkowe 

�rodki z bud�etu 

pa!stwa 

10.3 E-us�ugi publiczne EFRR 8 239 865 

Koordynacja 

naborów 

wniosków 

10.4 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej 
EFRR 5 881 187 

Koordynacja 

naborów 

wniosków 

*- zgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie szczegó�owego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych 

programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

A.2 Wsparcie przedsi�wzi�� z zakresu zrównowa�onego rozwoju obszarów funkcjonalnych 

miast wojewódzkich w ramach ZIT 

A.2.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego 

Obszar Strategicznej Interwencji Miasto wojewódzkie wraz z obszarem funkcjonalnym 

W województwie opolskim instrument ZIT realizuje Aglomeracja Opolska, stowarzyszenie 

jednostek samorz!du terytorialnego, w sk�ad którego wchodzi miasto Opole oraz 20 gmin 

województwa opolskiego stanowi!cych obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego: Gogolin, 

Krapkowice, Lewin Brzeski, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Zdzieszowice, Chrz!stowice, 
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D�browa, Dobrze� Wielki, Izbicko, Komprachcice, �ubniany, Murów, Popielów, Strzeleczki, 

Turawa, Tarnów Opolski, Tu�owice i Walce. Mo�liwo�! realizacji w ramach RPO WO 2014-

2020 instrumentu ZIT wynika ze spe�nienia okre�lonych wymogów wskazanych m.in. w 

Umowie Partnerstwa (zawi�zanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa � powo�anie 

zwi�zku ZIT, przygotowanie Strategii ZIT). Realizacja zada� zwi�zanych z wdra�aniem RPO 

WO 2014-2020 obywa si" na podstawie porozumienia podpisanego przez Zarz�d 

Województwa Opolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Opolskiej i Wojewódzki Urz�d 

Pracy w Opolu109.  

Interwencja RPO WO 2014-2020 w ramach ZIT skoncentrowana jest na przygotowaniu 

terenów inwestycyjnych, efektywno�ci energetycznej w budynkach publicznych, strategiach 

niskoemisyjnych oraz wsparciu dziedzictwa kulturowego i kultury, podnoszeniu jako�ci 

edukacji przedszkolnej, kszta�cenia ogólnego i zawodowego.  

 A.2.2 Alokacja UE przeznaczona na ZIT wojewódzki 

O� priorytetowa Dzia�anie/ poddzia�anie Fundusz 

Alokacja UE 

przeznaczona 

na ZIT 

(euro) 

Finansowanie 

ogó�em  

(EUR) 

II Konkurencyjna 

gospodarka 

2.2.2 Przygotowanie 

terenów inwestycyjnych w 

Aglomeracji Opolskiej 

EFRR 4 636 920,08 7 478 903,08 

III Gospodarka 

niskoemisyjna 

3.1.2 Strategie 

niskoemisyjne 

w Aglomeracji Opolskiej 

EFRR 47 704 014,18 63 605 353,18 

3.2.2 Efektywno�� 

energetyczna w budynkach 

publicznych Aglomeracji 

Opolskiej 

EFRR 9 400 000,00 14 461 539,00 

V Ochrona 

�rodowiska, 

dziedzictwa 

kulturowego  

i naturalnego 

5.3.3 Dziedzictwo 

kulturowe i kultura w 

Aglomeracji Opolskiej 

EFRR 2 359 652,42 3 932 755,42 

                                                      

109 Porozumienie w sprawie przekazania zada� z zakresu realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-

2020), zawarte w Opolu, w dniu 12 marca 2015 r. pomi$dzy Województwem Opolskim, w imieniu którego 
dzia�a Zarz�d Województwa Opolskiego, a Zwi�zkiem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którym jest 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, oraz Wojewódzkim Urz$dem Pracy w Opolu. 
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O� priorytetowa Dzia�anie/ poddzia�anie Fundusz 

Alokacja UE 

przeznaczona 

na ZIT 

(euro) 

Finansowanie 

ogó�em  

(EUR) 

IX Wysoka jako�� 

edukacji 

9.1.2 Wsparcie kszta!cenia 

ogólnego w Aglomeracji 

Opolskiej 

EFS 7 449 957,94 8 764 657,94 

9.1.4 Wsparcie edukacji 

przedszkolnej w 

Aglomeracji Opolskiej 

EFS 2 584 657,20 3 040 773,20 

9.2.2 Wsparcie kszta�cenia 

zawodowego w 

Aglomeracji Opolskiej 

EFS 3 900 000 4 588 236 

XII Wsparcie w 

ramach REACT-EU 

w województwie 

opolskim 

12.2.2 Efektywno�� 

energetyczna w budynkach 

publicznych Aglomeracji 

Opolskiej w ramach REACT-

EU 

EFRR 1 072 164,00 1 649 483,00 

A.3. Obszary wiejskie 

A.3.1Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego 

W RPO WO 2014-2020 zak#ada si� interwencj� na obszarach wiejskich, co znalaz#o 

odzwierciedlenie w podziale kategorii interwencji Programu. Co do zasady, we wszystkich 

osiach priorytetowych Programu zak#ada si� realizacj� projektów na obszarach wiejskich. 

Bior�c pod uwag" specyfik" poszczególnych dzia!a� /poddzia!a� RPO WO 2014-2020, 

wi"kszo%& interwencji zostanie skierowana na tereny wiejskie m.in. w ramach obszarów 

wsparcia: gospodarka wodno-kanalizacyjna, ma!a retencja, systemy ostrzegania i reagowania 

na zagro�enia, ochrona ró�norodno%ci biologicznej, rynek pracy, w!�czenie spo!eczne, us!ugi 

zdrowotne i edukacja.  
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B. Wymiar terytorialny - formy fakultatywne 

B.1 RLKS 

W ramach RPO WO 2014-2020 nie b�dzie zastosowany instrument RLKS w formule 

bezpo�redniej. W ramach Programu planuje si� wsparcie Lokalnych Grup Dzia�ania jako 

potencjalnych beneficjentów. Interwencja RPO WO 2014-2020 b�dzie stanowi�a 

uzupe�nienie wsparcia EFRROW i EFMR na terytorium danej LGD i b�dzie realizowana 

w oparciu o Lokaln" Strategi� Rozwoju. Koszty przygotowawcze, bie�"ce oraz koszty animacji 

LGD nie b�d" wspierane �rodkami EFS w ramach RPO WO 2014-2020. 

B.2 Wsparcie przedsi�wzi�� z zakresu zrównowa�onego rozwoju innych obszarów 

miejskich ni� obszary funkcjonalne miast wojewódzkich (w tym ZIT, instrumenty 

spe!niaj"ce kryteria art. 36 rozporz"dzenia 1303/2013 oraz art. 7 rozporz"dzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotycz"cych celu 

�Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia� oraz w sprawie uchylenia rozporz"dzenia 

(WE) nr 10 80/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289), zwanego dalej 

�rozporz"dzeniem 1301/2013�) 

B.2.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego 

Nie dotyczy 

B.2.2 Alokacja i wk�ad krajowy 

Nie dotyczy 

B.3 Wsparcie ZIT poza zintegrowanymi przedsi�wzi�ciami z zakresu zrównowa�onego 

rozwoju obszarów miejskich (instrumenty spe!niaj"ce kryteria art. 36 rozporz"dzenia 

1303/2013 inne ni� obszary miejskie). 

Nie dotyczy 

B.4 Inne instrumenty terytorialne  

B.4.1.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego 

Obszar Strategicznej Interwencji Depopulacja 

Odbudowa potencja�u ludno�ciowego jest horyzontalnym wyzwaniem rozwojowym regionu, 

uwzgl�dnionym zarówno w SRWO 2020, jak i w RPO WO 2014-2020. G�ównym wyzwaniem, 

od którego uzale"niony jest zarówno przysz�y jego rozwój, jak i spójno�" spo�eczno-

gospodarcza ca�ego kraju, jest zapobieganie niekorzystnym zmianom demograficznym. 

Powy"sze wymaga realizacji dzia�a# w ró"nych sferach "ycia spo�eczno-gospodarczego, st�d 

wyodr�bniono OSI Depopulacja obejmuj�cy ca�y region. Na potrzeby oszacowania alokacji 

dedykowanej OSI Depopulacja do OSI w��czono dzia�ania realizowane na obszarze ca�ego 

województwa, które spójne s� z pakietami Programu Specjalnej Strefy demograficznej 
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w Województwie Opolskim. Jednocze�nie nale!y zaznaczy", i! z Programem SSD spójne s$ 

tak!e dzia�ania RPO WO 2014-2020 planowane do realizacji w ramach pozosta�ych OSI. 

W zwi$zku z powy!szym kolorem szarym we wszystkich tabelach rozdzia�u IV wyró!niono 

dzia�ania/poddzia�ania RPO WO 2014-2020, które s$ spójne z Programem SSD. 

B.4.2.1 Alokacja i wk�ad krajowy 

O� 

priorytetowa 
Dzia�anie/ poddzia�anie Fundusz 

Szacunkowy wk�ad 

krajowy (euro) 
Finansowanie 

ogó�em 

(euro) publiczny prywatny 

I Innowacje w 

gospodarce 

1.1 Innowacje w 

przedsi�biorstwach 
EFRR 222 816  33 267 631 75 464 060 

II 

Konkurencyjna 

gospodarka 

2.1.1  

Nowe produkty i us!ugi 
EFRR 0 5 135 295 54 468 118,21 

2.1.2 Wsparcie TIK w 

przedsi�biorstwach 
EFRR 0 8 382 754 18 628 343 

2.2.1 Przygotowanie  

terenów inwestycyjnych 
EFRR 

635 385 

 
0 

4 235 895,49 

 

2.4 Wspó!praca  

gospodarcza i promocja 
EFRR 0 3 800 266 9 500 666 

VII 

Konkurencyjny 

rynek pracy 

7.1 Aktywizacja 

zawodowa osób 

pozostaj"cych bez pracy 

realizowana przez PUP 

EFS 7 785 385 0 51 902 562 

7.2 Aktywizacja 

zawodowa osób 

pozostaj"cych bez pracy 

EFS 644 413 322 206 6 444 128 

7.3 Zak!adanie 

dzia!alno�ci gospodarczej 
EFS 2 418 905 393 775 18 751 197 

7.4 Wyd!u$anie 

aktywno�ci zawodowej 
EFS 532 593 127 646 4 401 591 

7.6 Godzenie $ycia 

prywatnego i 

zawodowego 

EFS 628 534 419 022 6 983 705 
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O� 

priorytetowa 
Dzia�anie/ poddzia�anie Fundusz 

Szacunkowy wk�ad 

krajowy (euro) 
Finansowanie 

ogó�em 

(euro) publiczny prywatny 

VIII Integracja 

spo�eczna 

8.1 Dost p!do!wysokiej!

jako"ci!us�ug!zdrowotnych!

i!spo�ecznych 

EFS 9 624 837 1 924 968 76 998 695 

IX Wysoka 

jako"#!

edukacji 

9.1.1 Wsparcie  

kszta�cenia!ogólnego 
EFS 2 581 048 107 544 17 923 942,59 

9.1.3 Wsparcie edukacji 

przedszkolnej 
EFS 1 214 212 134 912 8 994 158,27 

9.1.5 Programy pomocy 

stypendialnej 
EFS 274 755 0 1 831 700 

9.2.1 Wsparcie kszta�cenia 

zawodowego 
EFS 3 254 729 112 233 22 446 408 

9.3 Wsparcie kszta�cenia 

ustawicznego 
EFS 383 656 780 162 7 758 786 

X Inwestycje w 

infrastruktur� 

spo�eczn� 

10.1.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia w 

zakresie profilaktyki 

zdrowotnej mieszka#ców 

regionu 

EFRR 7 690 872 490 908 52 209 200 

10.1.2 Infrastruktura 

us�ug spo�ecznych 
EFRR 0 10 220 938 25 552 345 

10.4 Rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej 
EFRR 1 347 411 0 7 228 598 

B.4.1.2 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego 

Obszar Strategicznej Interwencji Obszary przygraniczne 

OSI Obszary przygraniczne obejmuje powiaty po�o�one na po�udniu województwa 

opolskiego, tj. nyski, g�ubczycki i prudnicki, które wykazuj! ni�szy poziom rozwoju 

gospodarczego, s! tak�e gorzej skomunikowane z reszt! regionu. Z drugiej strony posiadaj! 

potencja� w postaci cennych obiektów dziedzictwa kulturowego. Z tego wzgl"du otrzymaj! 

one preferencje w osiach dotycz!cych wzrostu gospodarczego oraz zwi"kszenia dost"pno#ci 

zasobów kulturowych. 

B.4.2.2 Alokacja i wk�ad krajowy 
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O� priorytetowa 
Dzia"anie/ 

poddzia"anie 
Fundusz 

Szacunkowy wk"ad 
krajowy (euro) 

Finansowanie 

ogó"em 

(EUR) publiczny prywatny 

II Konkurencyjna 

gospodarka 

2.1.3 Nowe 

produkty i us�ugi  

w MSP na 

obszarach 

przygranicznych 

EFRR 0 
6 

129 938,00 
13 622 085,28 

2.2.3 

Przygotowanie 

terenów 

inwestycyjnych na 

obszarach 

przygranicznych 

EFRR 277 576,00 0,00 1 387 879,43 

V Ochrona 

�rodowiska, 

dziedzictwa 

kulturowego  

i naturalnego 

5.3.2 Dziedzictwo 

kulturowe i kultura 

na obszarach 

przygranicznych 

EFRR 
1 

347 220,00 
237 745,00 7 204 386,86 

B.4.1.3 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego 

Miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne 

Nowe podej!cie terytorialne oznacza odchodzenie od postrzegania problemów i wyzwa" 

przez pryzmat granic administracyjnych JST, na rzecz podej!cia szerszego, odnosz�ce go si$ 

do obszarów funkcjonalnych. W ramach RPO WO 2014-2020 zak�ada si$ wsparcie obszarów 

subregionalnych w ramach osi priorytetowych zak�adaj�cych wzrost gospodarczy (poprzez 

przygotowanie terenów inwestycyjnych) oraz obni&enie emisyjno!ci w gospodarce 

i w budynkach publicznych. 

B.4.2.3 Alokacja i wk�ad krajowy 

O� priorytetowa  
Dzia�anie/ 

poddzia�anie 
Fundusz 

Szacunkowy wk�ad 

krajowy (euro) 
Finansowanie 

ogó�em 
publiczny prywatny 

II Konkurencyjna 

gospodarka 

2.2.1 Przygotowanie 

terenów 

inwestycyjnych  

EFRR 635 385,00 0,00 4 235 895,49 

III Gospodarka 

niskoemisyjna 
3.1.1 Strategie 

niskoemisyjne 

EFRR 13 335 616 2 353 345 56 032 001,44 
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O� priorytetowa  
Dzia�anie/ 

poddzia�anie 
Fundusz 

Szacunkowy wk�ad 

krajowy (euro) 
Finansowanie 

ogó�em 
publiczny prywatny 

w miastach 

subregionalnych 

3.2.1 Efektywno�� 

energetyczna w 

budynkach 

publicznych 

EFRR 6 642 856 99 642 22 142 856 
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V. Wykaz najwa�niejszych dokumentów s�u��cych realizacji PO110 

· Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. ustanawiaj�ce wspólne przepisy dotycz�ce Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo�ecznego, Funduszu Spójno�ci, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj�ce przepisy ogólne 

dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Spo�ecznego, Funduszu Spójno�ci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylaj�ce rozporz�dzenia Rady (WE) nr 1083/2006;  

· Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 

przepisów szczególnych dotycz�cych celu �Inwestycje na rzecz wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia� oraz w sprawie uchylenia rozporz�dzenia (WE) nr 

1080/2006; 

· Rozporz�dzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. 

ustanawiaj�ce zasady wykonania rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj�cego wspólne przepisy dotycz�ce 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Spo�ecznego, Funduszu Spójno�ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiaj�cego przepisy ogólne dotycz�ce Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo�ecznego, Funduszu Spójno�ci 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w zakresie metod wsparcia w 

odniesieniu do zmian klimatu, okre�lania celów po�rednich i ko!cowych na potrzeby 

ram wykonania oraz klasyfikacji kategorii interwencji w odniesieniu do europejskich 

funduszy strukturalnych i inwestycyjnych; 

· Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójno�ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 818); 

· Wytyczne w zakresie szczegó�owego opisu osi priorytetowych krajowych 

i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie kwalifikowalno�ci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo�ecznego oraz Funduszu 

Spójno�ci na lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020; 

                                                      

110 Aktualne wersje wytycznych Ministerstwa Rozwoju dost�pne s� na stronie internetowej: Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  
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· Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie zagadnie� zwi�zanych z przygotowaniem projektów 

inwestycyjnych, w tym projektów generuj�cych dochód i projektów hybrydowych na 

lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 

elektronicznej na lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie monitorowania post$pu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie realizacji zasady równo"ci szans i niedyskryminacji, w tym 

dost�pno"ci dla osób z niepe�nosprawno"ciami i zasady równo"ci szans kobiet 

i m�$czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie realizacji przedsi�wzi�% w obszarze w#�czenia spo#ecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem "rodków Europejskiego Funduszu 

Spo#ecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie komitetów monitoruj�cych na lata 2014-2020; 

· Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 � 2020; 

· Wytyczne w zakresie sprawozdawczo"ci na lata 2014-2020. 
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VI. Wykaz skrótów 

CT Cel tematyczny  

COVID-19 Choroba zaka�na wywo�ywana wirusem SARS-CoV-2 

(koronawirus) 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EU2020 EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i 

zrównowa�onego rozwoju sprzyjaj�cego w��czeniu spo�ecznemu 

EWT Europejska Wspó�praca Terytorialna 

IOK Instytucja Organizuj�ca Konkurs 

IP RPO WO 2014-2020   Instytucja Po!rednicz�ca w ramach RPO WO 2014-2020 

IZRPO WO 2014-2020 

IZRPO WO  

IZ 

Instytucja Zarz�dzaj�ca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Opolskiego 2014-2020 

KOP Komisja Oceny Projektów 

KM RPO WO 2014-

2020 

KM RPO WO 

Komitet Monitoruj�cy Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Opolskiego 2014-2020 

MIiR Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

OP O! priorytetowa 

PGL Lasy Pa�stwowe Pa�stwowe Gospodarstwo Le!ne Lasy Pa�stwowe 

PI Priorytet inwestycyjny  

PO Program Operacyjny 

RPO WO 2014-2020 / 

Program 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 

2014-2020 

SZOOP (EFRR) Szczegó�owy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. 

Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

TEN-T Transeuropejska sie� transportowa 

UE Unia Europejska 

UP Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Umowa 

Partnerstwa  

ZIT Zintegrowana Inwestycja Terytorialna 

Zwi!zek ZIT Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska 

ZWO Zarz�d Województwa Opolskiego 
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Nazwa i nr  
osi priorytetowej 

Nr!dzia"ania 
Nr!poddzia"ania 

(je#li!dotyczy) 
Nr CT Nr PI 

Innowacje w gospodarce  

OP I 

1.1 Innowacje  

w!przedsi"biorstwach 
Nie dotyczy 

CT 1 1b 

1.2 Infrastruktura B+R CT 1 1a 

Konkurencyjna gospodarka 

 OP II 

2.1!Nowe!produkty!i!us#ugi  
w MSP 

2.1.1 Nowe!produkty!i!us#ugi 

CT 3 

 

3c 

 

2.1.2 Wsparcie TIK  

w!przedsi"biorstwach 

2.1.3!Nowe!produkty!i!us#ugi! 
w MSP na obszarach 

przygranicznych 

2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów!
Ekonomii!Spo#ecznej 

2.2!Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych na rzecz 

gospodarki 

2.2.1!Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych 

CT 3 

 
3a 

 

2.2.2!Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych w Aglomeracji 

Opolskiej 

2.2.3!Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych na obszarach 

przygranicznych 

2.3 Wzmocnienie otoczenia 

biznesu 
Nie dotyczy 

2.4!Wspó#praca!gospodarcza! 
i promocja 

Nie dotyczy CT 3 3b 

Gospodarka niskoemisyjna  

OP III 

3.1 Strategie niskoemisyjne 

3.1.1 Strategie niskoemisyjne  

w miastach subregionalnych 

CT 4 4e 
3.1.2 Strategie niskoemisyjne  

w Aglomeracji Opolskiej 

3.1.3 Strategie niskoemisyjne 

w województwie!opolskim 

3.2!Efektywno$%!energetyczna 

3.2.1!Efektywno$%!energetyczna!
w budynkach publicznych 

CT 4 

 
4c 

 

3.2.2!Efektywno$%!energetyczna!
w budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej 

3.2.3!Efektywno$%!energetyczna!
w mieszkalnictwie 

3.3!Odnawialne!&ród#a!energii Nie dotyczy CT 4 4a 

3.4!Efektywno$%!energetyczna! 
w MSP 

Nie dotyczy CT 4 4b 

Zapobieganie zagro$eniom 

 OP IV 

4.1!Ma#a!retencja Nie dotyczy 

CT 5 5b 
4.2 System wczesnego 

reagowania i ratownictwa 
Nie dotyczy 

Ochrona!#rodowiska,!
dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego  

OP V 

5.1!Ochrona!ró'norodno$ci!
biologicznej 

Nie dotyczy CT 6 6d 

5.2 Poprawa gospodarowania 

odpadami komunalnymi 
Nie dotyczy CT 6 6a 
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5.3 Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i kultury 

5.3.1 Dziedzictwo kulturowe  

i kultura 

CT 6 6c 
5.3.2 Dziedzictwo kulturowe  

i kultura na obszarach 

przygranicznych 

5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i 

kultura w Aglomeracji Opolskiej 

5.4 Gospodarka wodno-

$ciekowa 
Nie dotyczy 

CT 6 
6b 

5.5 Ochrona powietrza Nie dotyczy CT 6 6e 

Zrównowa$ony!transport!
na!rzecz!mobilno#ci!

mieszka%ców! 

OP VI 

6.1 Infrastruktura drogowa Nie dotyczy CT 7 7b 

6.2 Nowoczesny transport 

kolejowy 
Nie dotyczy CT 7 7d 

Inwestycje w 
infrastruktur&!spo"eczn'! 

OP X 

10.1!Infrastruktura!spo#eczna!na!
rzecz!wyrównania!nierówno$ci! 

w!dost"pie!do!us#ug 

10.1.1 Infrastruktura ochrony 

zdrowia w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej mieszka(ców!
regionu CT 9 9a 

10.1.2!Infrastruktura!us#ug!
spo#ecznych 

10.2!Inwestycje!wynikaj)ce!z!
Lokalnych!Planów!Rewitalizacji 

Nie dotyczy CT 9 9b 

10.3 E � us#ugi!publiczne Nie dotyczy CT 2 2c 

10.4!Rozwój!infrastruktury!
edukacyjnej i szkoleniowej 

Nie dotyczy CT 10 10a 

Wsparcie w ramach REACT-
EU!w!województwie!

opolskim 

OP XII 

12.1 Wsparcie TIK 

w przedsi"biorstwach!w!ramach!
REACT-EU 

Nie dotyczy 

CT 

REACT-

EU 

REACT-

EU 

12.2!Efektywno$%!energetyczna!
w ramach REACT-EU 

12.2.1!Efektywno$%!

energetyczna w budynkach 

publicznych w ramach REACT-

EU 

12.2.2!Efektywno$%!

energetyczna w budynkach 

publicznych Aglomeracji 

Opolskiej w ramach REACT-EU 

12.3 Infrastruktura ochrony 

zdrowia w zakresie rehabilitacji 

leczniczej, w tym niwelowanie 

skutków"przebycia"COVID-19 

w$ród"mieszka%ców"regionu 

Nie dotyczy 

Pomoc Techniczna  
REACT-EU 

OP XIII 
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WSKA!NIKI REZULTATU BEZPO"REDNIEGO  

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

miary 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Nazwa osi priorytetowej I. Innowacje w gospodarce 

Dzia&anie!1.1:! 
Innowacje w 

przedsi'biorstwach 

Liczba"przedsi$biorstw"korzystaj!cych"ze"
wspartej"infrastruktury"badawczej"

szt. 53 IZ 

Dzia&anie!1.2: 
Infrastruktura B+R 

Liczba"projektów"B+R"realizowanych"przy"
wykorzystaniu"wspartej"infrastruktury"

badawczej"

szt. 125 IZ 

Nazwa osi priorytetowej:  II. Konkurencyjna gospodarka  

Poddzia&anie!2.1.1: 
Nowe!produkty!i!us&ugi -" - - - 

Poddzia&anie!2.1.2: 
Wsparcie TIK w 

przedsi'biorstwach 

Wzrost"zatrudnienia"we"wspieranych"

przedsi$biorstwach"
EPC 260 IZ 

Poddzia&anie!2.1.3: 
Nowe!produkty!i!us&ugi! 
w MSP na obszarach 

przygranicznych 

Wzrost"zatrudnienia"we"wspieranych"

przedsi$biorstwach"
EPC 90 IZ 

Poddzia&anie!2.1.4: 
Inwestycje!dla!Podmiotów!
Ekonomii!Spo&ecznej 

Wzrost"zatrudnienia"we"wspieranych"

przedsi$biorstwach"
EPC 30 IZ 

Poddzia&anie!2.2.1:!
Przygotowanie terenów!
inwestycyjnych 

Wzrost"zatrudnienia"we"wspieranych"

przedsi$biorstwach 
EPC 67 IZ 

Liczba"inwestycji"zlokalizowanych"na"

przygotowanych"terenach"inwestycyjnych 
szt. 9 IZ 

Liczba"M%P"zlokalizowanych""
na"przygotowanych"terenach"

inwestycyjnych" 

szt. 9 IZ 

Poddzia&anie!2.2.2:!
Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych w 

Aglomeracji Opolskiej 

Wzrost"zatrudnienia"we"wspieranych"

przedsi$biorstwach"
EPC 10 IZ 

Liczba"M%P"zlokalizowanych""
na"przygotowanych"terenach"

inwestycyjnych""

szt. 12 IZ 

Poddzia&anie!2.2.3:!
Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych na obszarach 

przygranicznych 

Wzrost"zatrudnienia"we"wspieranych"

przedsi$biorstwach"
EPC 60 IZ 

Liczba"inwestycji"zlokalizowanych"na"

przygotowanych"terenach"inwestycyjnych"
szt. 3 IZ 

Liczba"M%P"zlokalizowanych""
na"przygotowanych"terenach"

inwestycyjnych""

szt. 3 IZ 



Za !cznik"nr"2"do"SZOOP"(EFRR)"
Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami"

wersja"nr"53,"maj"2022"r."

"

283 

 

WSKA!NIKI REZULTATU BEZPO"REDNIEGO  

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

miary 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Dzia&anie!2.3:!Wzmocnienie!
otoczenia biznesu 

Liczba"przedsi$biorstw"korzystaj!cych"z"
zaawansowanych"us ug"(nowych"i/lub"
ulepszonych)"&wiadczonych"przez"
instytucje"otoczenia"biznesu"

szt. 309 IZ 

Dzia&anie!2.4:!Wspó&praca!
gospodarcza i promocja 

Wzrost"zatrudnienia"we"wspieranych"

przedsi$biorstwach"
EPC 22 IZ 

Liczba"kontraktów"handlowych"
zagranicznych"podpisanych"przez"

przedsi$biorstwa"wsparte"w"zakresie"
internacjonalizacji 

szt. 1 084 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: III. Gospodarka niskoemisyjna  

Poddzia&anie!3.1.1:!Strategie!
niskoemisyjne w miastach 

subregionalnych 

Szacowany"roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych"

tony 

równowa(-
nika CO2 

5 000 IZ 

Liczba"pojazdów"korzystaj!cych"z"miejsc"
postojowych"w"wybudowanych"obiektach"

�parkuj"i"jed#� 

szt. 313 355 IZ 

Poddzia&anie!3.1.2:!Strategie!
niskoemisyjne w Aglomeracji 

Opolskiej  

Szacowany"roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych""

tony 

równowa(-
nika CO2  

1 300 IZ 

Liczba"pojazdów"korzystaj!cych"z"miejsc"
postojowych"w"wybudowanych"obiektach"

�parkuj"i"jed#�"
szt. 18 483 IZ 

Poddzia&anie!3.2.1: 
Efektywno#$!energetyczna! 
w budynkach publicznych 

 

Zmniejszenie"rocznego"zu'ycia"energii"
pierwotnej"w"budynkach"publicznych"

kWh/rok 40 000 000 IZ 

Szacowany"roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych"

tony 

równowa(-
nika CO2 

10 600 IZ 

Ilo&*"zaoszcz$dzonej"energii"elektrycznej" MWh/rok   12 322 IZ 

Ilo&*"zaoszcz$dzonej"energii"cieplnej" GJ/rok 113 246 IZ 

Poddzia&anie!3.2.2:!
Efektywno#$!energetyczna!w!
budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej 

Zmniejszenie"rocznego"zu'ycia"energii"
pierwotnej"w"budynkach"publicznych"

kWh/rok 14 500 000 IZ 

Szacowany"roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych"

tony 

równowa(-
nika CO2 

4 400 IZ 

Ilo&*"zaoszcz$dzonej"energii"elektrycznej" MWh/rok 370 IZ 

Ilo&*"zaoszcz$dzonej"energii"cieplnej" GJ/rok 14 800 IZ 
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WSKA!NIKI REZULTATU BEZPO"REDNIEGO  

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

miary 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Poddzia&anie!3.2.3:!
Efektywno#$!energetyczna!w!
mieszkalnictwie 

Szacowany"roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych"

tony 

równowa(-
nika CO2 

1 050 IZ 

Dzia&anie!3.4:!Efektywno#$!
energetyczna w MSP 

Szacowany"roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych"

tony 

równowa(-
nika CO2 

5 900 IZ 

Ilo&*"zaoszcz$dzonej"energii"elektrycznej" MWh/rok 11 700 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: IV.!Zapobieganie!zagro(eniom 

Dzia&anie!4.1: Ma&a!retencja 
Liczba"ludno&ci"odnosz!cych"korzy&ci"ze"
&rodków"ochrony"przeciwpowodziowej"

osoby 780 IZ 

Dzia&anie!4.2:!System!
wczesnego reagowania i 

ratownictwa 

Liczba"ludno&ci"odnosz!cych"korzy&ci"ze"
&rodków"ochrony"przed"po'arami"lasów"

osoby 226 000 IZ 

Nazwa osi priorytetowej:  V.!Ochrona!#rodowiska,!dziedzictwa!kulturowego!i!naturalnego! 

Dzia&anie!5.1:!Ochrona!
ró(norodno#ci!biologicznej! 

Powierzchnia"siedlisk"wspieranych"w"celu"

uzyskania"lepszego"statusu"ochrony 
ha 12 IZ 

Zasi$g"zrealizowanych"przedsi$wzi$*"
edukacyjno-promocyjnych"oraz"

informacyjnych"

osoby 700 000 IZ 

Dzia&anie!5.2:!Poprawa!
gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Liczba"osób"obj$tych"selektywnym"
zbieraniem"odpadów"

osoby 330 000 IZ 

Poddzia&anie!5.3.1:!
Dziedzictwo kulturowe i 

kultura 

Wzrost"oczekiwanej"liczby"odwiedzin"w"

obj$tych"wsparciem"miejscach"nale'!cych"
do"dziedzictwa"kulturowego"i"

naturalnego"oraz"stanowi!cych"atrakcje"
turystyczne"

odwiedziny/

rok 
180 000 IZ 

Poddzia&anie!5.3.2:!
Dziedzictwo kulturowe i 

kultura na obszarach 

przygranicznych 

Wzrost"oczekiwanej"liczby"odwiedzin"w"

obj$tych"wsparciem"miejscach"nale'!cych"
do"dziedzictwa"kulturowego"i"

naturalnego"oraz"stanowi!cych"atrakcje"
turystyczne""

odwiedziny/

rok 
55 000 IZ 

Poddzia&anie!5.3.3:!
Dziedzictwo kulturowe i 

kultura w Aglomeracji 

Opolskiej 

Wzrost"oczekiwanej"liczby"odwiedzin"w"

obj$tych"wsparciem"miejscach"nale'!cych"
do"dziedzictwa"kulturowego"i"

naturalnego"oraz"stanowi!cych"atrakcje"
turystyczne"

odwiedziny/

rok 
25 000 IZ 

Dzia&anie!5.4:!Gospodarka!
wodno-#ciekowa 

Liczba"dodatkowych"osób"korzystaj!cych"
z"ulepszonego"oczyszczania"&cieków"

RLM 22 500 IZ 
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warto#$!
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Dzia&anie!5.5: Ochrona 

powietrza 

Szacowany"roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych"

tony 

równowa(-
nika CO2 

16 000 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: VI.!Zrównowa(ony!transport!na!rzecz!mobilno#ci!mieszka)ców! 

Dzia&anie!6.1:!Infrastruktura!
drogowa 

-" - - - 

Dzia&anie!6.2:!Nowoczesny!
transport kolejowy 

-" - - - 

Nazwa osi priorytetowej: X.!Inwestycje!w!infrastruktur'!spo&eczn*! 

Poddzia&anie!10.1.1:!
Infrastruktura ochrony 

zdrowia w zakresie 

profilaktyki zdrowotnej 

mieszka)ców!regionu 

Ludno&*"obj$ta"ulepszonymi"us ugami"
zdrowotnymi"

osoby 990 000 IZ 

Dzia&anie!10.1.2:!
Infrastruktura!us&ug!
spo&ecznych 

-" - - - 

Dzia&anie!10.2:!Inwestycje!
wynikaj*ce!z!Lokalnych 

Planów!Rewitalizacji 

Liczba"przedsi$biorstw"ulokowanych"na"
zrewitalizowanych"obszarach"

szt. 15 IZ 

Dzia&anie!10.3:!E-us&ugi!
publiczne 

Liczba"osób"korzystaj!cych"z"us ug"on-line" osoby 40 890 IZ 

Dzia&anie!10.4:!Rozwój!
infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej 

Liczba"osób"obj$tych"dzia aniami"
instytucji"popularyzuj!cych"nauk$"i"
innowacje"

Osoby/rok 12 000 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: XII Wsparcie w ramach REACT-EU!w!województwie!opolskim 

Dzia&anie!12.1:!Wsparcie TIK 

w!przedsi'biorstwach!w!
ramach REACT-EU 

Wzrost"zatrudnienia"we"wspieranych"

przedsi$biorstwach"
EPC 45 IZ 

Poddzia&anie!12.2.1:!
Efektywno#$!energetyczna!w!
budynkach publicznych w 

ramach REACT-EU 

Zmniejszenie"rocznego"zu'ycia"energii"
pierwotnej"w"budynkach"publicznych"

kWh/rok 50 000 IZ 

Szacowany""roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych"

tony 

równowa(ni
ka CO2 

20 IZ 

Ilo&*"zaoszcz$dzonej"energii"elektrycznej" MWh/rok 15 IZ 

Ilo&*"zaoszcz$dzonej"energii"cieplnej" GJ/rok 300 IZ 

Poddzia&anie!12.2.2:!
Efektywno#$!energetyczna!w!

Zmniejszenie"rocznego"zu'ycia"energii"
pierwotnej"w"budynkach"publicznych"

kWh/rok 1 950 000 IZ 
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budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej w 

ramach REACT-EU 

Szacowany""roczny"spadek"emisji"gazów"
cieplarnianych"

tony 

równowa(ni
ka CO2 

560 IZ 

Ilo&*"zaoszcz$dzonej"energii"elektrycznej" MWh/rok 166 IZ 

Ilo&*"zaoszcz$dzonej"energii"cieplnej" GJ/rok 4 944 IZ 

Dzia&anie!12.3 

Infrastruktura ochrony 

zdrowia w zakresie 

rehabilitacji leczniczej, w 

tym!niwelowanie!skutków!
przebycia COVID-19!w#ród!
mieszka)ców!regionu 

Ludno&*"obj$ta"ulepszonymi"us ugami"
zdrowotnymi"

os. 990 000 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: XIII. Pomoc Techniczna REACT-EU  

 

Odsetek"mieszka,ców"dostrzegaj!cych"
wp yw"FE"na"rozwój"województwa"
opolskiego"

% 86 

Bada

nia 

spo&e
czne 

realiz

owan

e na 

zlece

nie 

MFiP

R 
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Warto#$!
po#rednia! 
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warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Nazwa osi priorytetowej: I. Innowacje w gospodarce 

Dzia&anie!1.1: 
Innowacje w 

przedsi'biorstwach 

Liczba przedsi!biorstw 

otrzymuj"cych wsparcie 

przedsi%-

biorstwa 
66 86 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"dotacje"

przedsi'-

biorstwa 
- 65 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"wsparcie"
finansowe"inne"ni'"dotacje"

przedsi'-

biorstwa 
- 21 IZ 

Inwestycje"prywatne"

uzupe niaj!ce"wsparcie"
publiczne"dla"przedsi$biorstw"
(dotacje)"

Euro n/d 35 000 000 IZ 

Inwestycje"prywatne"

uzupe niaj!ce"wsparcie"
publiczne"dla"przedsi$biorstw"
(inne"ni'"dotacje)"

Euro n/d 510 000 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
wspó pracuj!cych"z"
o&rodkami"badawczymi"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 78 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
obj$tych"wsparciem"w"celu"
wprowadzenia"produktów"
nowych"dla"rynku"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 84 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
obj$tych"wsparciem"w"celu"
wprowadzenia"produktów"
nowych"dla"firmy"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 84 IZ 

Dzia&anie!1.2: 
Infrastruktura B+R 

Liczba"naukowców"
pracuj!cych"w"ulepszonych"
obiektach"infrastruktury"

badawczej"

EPC n/d 42 IZ 

Inwestycje"prywatne"

uzupe niaj!ce"wsparcie"
publiczne"w"projekty"w"

zakresie"innowacji"lub"bada,""
i"rozwoju"

Euro n/d 4 000 000 IZ 

Liczba"jednostek"naukowych"

ponosz!cych"nak ady"
inwestycyjne"na"dzia alno&*"
B+R"

szt. n/d 3 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
wspó pracuj!cych"z"
o&rodkami"badawczymi"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 47 IZ 
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Liczba"realizowanych"

projektów"B+R"
szt. n/d 30 IZ 

Nazwa osi priorytetowej:  II. Konkurencyjna gospodarka  

Poddzia&anie!2.1.1: 
Nowe!produkty!i!us&ugi 

Liczba przedsi!biorstw 

otrzymuj"cych wsparcie 

przedsi%-

biorstwa 
91 709 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"wsparcie"
finansowe"inne"ni'"dotacje"

przedsi'-

biorstwa 
- 609 IZ 

Inwestycje"prywatne"

uzupe niaj!ce"wsparcie"
publiczne"dla"przedsi$biorstw"
(inne"ni'"dotacje)"

Euro n/d 11 700 000 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"dotacje"

przedsi'-

biorstwa 

n/d 
455 

IZ 

Warto&*""bezzwrotnego"
wsparcia"(dotacje)"dla"M%P"
finansuj!cego"kapita "
obrotowy"w"zwi!zku"z"COVID-
19"(CV"20)"

Euro n/d 6 200 000 IZ 

Warto&*"wsparcia"innego"ni'"
bezzwrotne"(instrumenty"

finansowe)"dla"M%P"
finansuj!cego"kapita "
obrotowy"w"zwi!zku"z"COVID-
19"(CV"21)"

Euro n/d 11 000 000 IZ 

Liczba"M%P"obj$tych"
wsparciem"bezzwrotnym"

(dotacje)"finansuj!cym"
kapita "obrotowy"w"zwi!zku"z"
COVID-19"(CV"22)"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 455 IZ 

Liczba"M%P"obj$tych"
wsparciem"innym"ni'"
bezzwrotnym"(instrumenty"

finansowe)"finansuj!cym"
kapita "obrotowy"w"zwi!zku"z"
COVID-19"(CV"23)"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 138 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"wsparcie"
finansowe"inne"ni'"dotacje"w"
zwi!zku"z"pandemi!"COVID-
19"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 138 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"dotacje"w"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 455 IZ 
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zwi!zku"z"pandemi!"COVID-
19"

    

Poddzia&anie!2.1.2: 
Wsparcie TIK w 

przedsi'biorstwach 

Liczba przedsi!biorstw 

otrzymuj"cych wsparcie 

przedsi%-

biorstwa 
10 142 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"dotacje"

przedsi'-

biorstwa 
- 142 IZ 

Inwestycje"prywatne"

uzupe niaj!ce"wsparcie"
publiczne"dla"przedsi$biorstw"
(dotacje)"

Euro n/d 10 000 000 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
obj$tych"wsparciem"w"celu"
wprowadzenia"produktów"
nowych"dla"rynku"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 83 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
obj$tych"wsparciem"w"celu"
wprowadzenia"produktów"
nowych"dla"firmy"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 123 IZ 

Poddzia&anie!2.1.3:!Nowe!
produkty!i!us&ugi!w!MSP!na!
obszarach przygranicznych 

 

Liczba przedsi!biorstw 

otrzymuj"cych wsparcie 

przedsi%-

biorstwa 
2 38 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"dotacje"

przedsi'-

biorstwa 
- 38 IZ 

Inwestycje"prywatne"

uzupe niaj!ce"wsparcie"
publiczne"dla"przedsi$biorstw"
(dotacje)"

Euro n/d 10 700 000 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
obj$tych"wsparciem"w"celu"
wprowadzenia"produktów"
nowych"dla"rynku"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 37 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
obj$tych"wsparciem"w"celu"
wprowadzenia"produktów"
nowych"dla"firmy"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 37 IZ 

Poddzia&anie!2.1.4: 
Inwestycje!dla!Podmiotów!
Ekonomii!Spo&ecznej 

Liczba"podmiotów"ekonomii"
spo ecznej"obj$tych"
wsparciem"""

szt. n/d 8 IZ 

Poddzia&anie!2.2.1:!
Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych 

Powierzchnia"

przygotowanych"terenów"
inwestycyjnych 

ha 57 127 IZ 
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Poddzia&anie!2.2.2: 

Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych w 

Aglomeracji Opolskiej 

Powierzchnia"

przygotowanych"terenów"
inwestycyjnych"

ha 0 3 IZ 

Poddzia&anie!2.2.3:!
Przygotowanie!terenów!
inwestycyjnych na 

obszarach przygranicznych 

Powierzchnia"

przygotowanych"terenów"
inwestycyjnych"

ha 18 20 IZ 

Dzia&anie!2.3:!
Wzmocnienie otoczenia 

biznesu 

Liczba przedsi!biorstw 

otrzymuj"cych wsparcie 

przedsi%-

biorstwa 
26 535 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"dotacje"

przedsi'-

biorstwa 
- 85 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"wsparcie"
niefinansowe"

przedsi'-

biorstwa 
- 450 IZ 

Liczba"zaawansowanych"

us ug"(nowych"lub"
ulepszonych)"&wiadczonych"
przez"IOB"

szt. n/d 25 IZ 

Liczba"instytucji"otoczenia"

biznesu"wspartych"w"zakresie"

profesjonalizacji"us ug"
szt. n/d 7 IZ 

Liczba"M%P"otrzymuj!cych"
wsparcie"niefinansowe"w"

zwi!zku"z"COVID-19"(CV"24)"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 250 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"wsparcie"
niefinansowe"w"zwi!zku"z"
pandemi!"COVID-19."

przedsi'-

biorstwa 
n/d 250 IZ 

Dzia&anie!2.4:!Wspó&praca!
gospodarcza i promocja 

Liczba przedsi!biorstw 

otrzymuj"cych wsparcie 

przedsi%-

biorstwa 
27 86 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"dotacje 

przedsi'-

biorstwa 
- 86 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
wspartych"w"zakresie"

internacjonalizacji"

dzia alno&ci 

szt. n/d 110 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw-"które"
wprowadzi y"zmiany"
organizacyjno-procesowe 

szt. n/d 105 IZ 

Liczba"wspieranych"nowych"

przedsi$biorstw 

przedsi'-

biorstwa 
n/d 11 IZ 
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Inwestycje"prywatne"

uzupe niaj!ce"wsparcie"
publiczne"dla"przedsi$biorstw"
(dotacje) 

Euro n/d 4 700 000 IZ 

Liczba"wspartych"

przedsi$wzi$*"informacyjno-
promocyjnych"o"charakterze"

mi$dzynarodowym"

szt. n/d 1 403 IZ 

Liczba"wspartych"

przedsi$wzi$*"informacyjno-
promocyjnych"o"charakterze"

krajowym"

szt. n/d 127 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: III. Gospodarka niskoemisyjna 

Poddzia&anie!3.1.1:!
Strategie niskoemisyjne w 

miastach subregionalnych 

Liczba"wybudowanych"

obiektów"�parkuj"i"jed#� 
szt. 1 27 IZ 

Liczba"miejsc"postojowych"w"

wybudowanych"obiektach"

�parkuj"i"jed#� 

szt. n/d 1098 IZ 

D ugo&*"wspartej"
infrastruktury"rowerowej 

km 21 142 IZ 

Liczba zakupionych lub 

zmodernizowanych 

jednostek taboru 

pasa#erskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej 

szt. 14 49 IZ 

Liczba"zakupionych"jednostek"

taboru"pasa'erskiego"w"
publicznym"transporcie"

zbiorowym"komunikacji"

miejskiej 

szt. - 47 IZ 

Liczba"zmodernizowanych"

jednostek"taboru"

pasa'erskiego"w"publicznym"
transporcie"zbiorowym"

komunikacji"miejskiej 

szt. - 2 IZ 

Pojemno$% zakupionego lub 

zmodernizowanego taboru 

pasa#erskiego w publicznym 

transporcie zbiorowym 

komunikacji miejskiej  

osoby n/d 4122 IZ 
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Pojemno&*"zakupionego"
taboru"pasa'erskiego"w"
publicznym"transporcie"

zbiorowym"komunikacji"

miejskiej" 

osoby n/d 4122 IZ 

Pojemno&*"
zmodernizowanego"taboru"

pasa'erskiego"w"publicznym"
transporcie"zbiorowym"

komunikacji"miejskiej" 

osoby n/d 0 IZ 

D&ugo$% wybudowanej lub 

zmodernizowanej sieci 

ciep&owniczej 

km n/d 8,07 IZ 

D ugo&*"wybudowanej"sieci"
ciep owniczej 

km n/d 0,29 IZ 

D ugo&*"zmodernizowanej"
sieci"ciep owniczej 

km n/d 7,78 IZ 

Poddzia&anie!3.1.2:!
Strategie niskoemisyjne w 

Aglomeracji Opolskiej 

Liczba"wybudowanych"

obiektów"�parkuj"i"jed#�"
szt. 1 11 IZ 

Liczba"miejsc"postojowych"w"

wybudowanych"obiektach"

�parkuj"i"jed#�"
szt. n/d 827 IZ 

D&ugo$% wspartej 

infrastruktury rowerowej 
km 21 94 IZ 

Liczba"wybudowanych"

obiektów"�Bike4Ride�"
szt. n/d 21 IZ 

Liczba"stanowisk"postojowych"

w"wybudowanych"obiektach"

�Bike4Ride�"
szt. n/d 476 IZ 

Poddzia&anie!3.1.3: 

Strategie niskoemisyjne w 

województwie!opolskim 

Liczba"opracowanych"

koncepcji"rozwoju"&cie'ek"
rowerowych""

szt. n/d 1 IZ 

Poddzia&anie!3.2.1: 
Efektywno#$!energetyczna!
w budynkach publicznych 

Liczba"zmodernizowanych"

energetycznie"budynków"
szt. 10 102 IZ 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

szt. n/d 13 IZ 

Liczba"wybudowanych"

jednostek"wytwarzania"

energii"elektrycznej"z"OZE"

szt. n/d 13 IZ 
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WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Liczba"przebudowanych"

jednostek"wytwarzania"

energii"elektrycznej"z"OZE"

szt. n/d 0 IZ 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii cieplnej 

z OZE"

szt. n/d 43 IZ 

Liczba"wybudowanych"

jednostek"wytwarzania"

energii"cieplnej"z"OZE"

szt. n/d 43 IZ 

Liczba"przebudowanych"

jednostek"wytwarzania"

energii"cieplnej"z"OZE"

szt. n/d 0 IZ 

Dodatkowa zdolno$% 

wytwarzania energii  

ze 'róde& odnawialnych 

MW n/d 122 IZ 

Dodatkowa"zdolno&*"
wytwarzania"energii"

elektrycznej""

ze"#róde "odnawialnych"

MWe n/d 120 IZ 

Dodatkowa"zdolno&*"
wytwarzania"energii"cieplnej""

ze"#róde "odnawialnych 

MWt n/d 2 IZ 

Poddzia&anie!3.2.2:!
Efektywno#$!energetyczna!
w budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej 

Liczba"zmodernizowanych"

energetycznie"budynków"
szt. 5 43 IZ 

Liczba"wybudowanych"

jednostek"wytwarzania"

energii"elektrycznej"z"OZE"

szt. n/d 15 IZ 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii cieplnej 

z OZE 

szt. n/d 74 IZ 

Liczba"wybudowanych"

jednostek"wytwarzania"

energii"cieplnej"z"OZE"

szt. n/d 59 IZ 

Liczba"przebudowanych"

jednostek"wytwarzania"

energii"cieplnej"z"OZE"

szt. n/d 15 IZ 

Dodatkowa zdolno$% 

wytwarzania energii ze 

'róde& odnawialnych 

MW n/d 11 IZ 
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WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Dodatkowa"zdolno&*"
wytwarzania"energii"

elektrycznej"ze"#róde "
odnawialnych"

MWe n/d 9 IZ 

Dodatkowa"zdolno&*"
wytwarzania"energii"cieplnej"

ze"#róde "odnawialnych"
MWt n/d 2 IZ 

Poddzia&anie!3.2.3!
Efektywno#$!energetyczna!
w mieszkalnictwie 

-" - - - - 

Dzia&anie!3.4:!Efektywno#$!
energetyczna w MSP 

Liczba przedsi!biorstw 

otrzymuj"cych wsparcie 

przedsi%-

biorstwa 
n/d 44 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"dotacje"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 14 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"wsparcie"
finansowe"inne"ni'"dotacje"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 30 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw-"które"
w"wyniku"wsparcia"poprawi y"
efektywno&*"energetyczn!"

szt. n/d 29 IZ 

Liczba"zmodernizowanych"

energetycznie"budynków"
szt. n/d 36 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: IV.!Zapobieganie!zagro(eniom 

Dzia&anie!4.1:!Ma&a!
retencja 

 

Liczba  urz"dze( dla celów 

ochrony 

przeciwpowodziowej 

szt. 0 1 IZ 

Liczba"przebudowanych"

urz!dze,"dla"celów"ochrony"
przeciwpowodziowej"

szt. - 1 IZ 

Pojemno&*"obiektów"ma ej"
retencji"

mln m3 n/d 3,8 IZ 

Dzia&anie!4.2:!System!
wczesnego reagowania i 

ratownictwa 

Liczba"zakupionych"wozów"
po'arniczych"wyposa'onych"
w"sprz$t"do"prowadzenia"
akcji"ratowniczych"i"usuwania"

skutków"katastrof"

szt. n/d 17 IZ 
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WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Liczba"jednostek"s u'b"
ratowniczych"doposa'onych"
w"sprz$t"do"prowadzenia"
akcji"ratowniczych"i"usuwania"

skutków"katastrof"

szt. n/d 183 IZ 

Liczba"podmiotów"obj$tych"
wsparciem"w"zakresie""

zwalczania"lub"

przeciwdzia ania"skutkom"
pandemii"COVID-19"(CV33)"

szt. n/d 165 IZ 

Warto&*"wydatków"
kwalifikowalnych"

przeznaczonych"na"dzia ania"
zwi!zane"z"pandemi!"COVID-
19"(CV14)"

Euro n/d 646 030 IZ 

Nazwa osi priorytetowej:  V.!Ochrona!#rodowiska,!dziedzictwa!kulturowego!i!naturalnego 

Dzia&anie!5.1:!Ochrona!
ró(norodno#ci!biologicznej 

 

Liczba"siedlisk/zbiorowisk"

ro&linnych"obj$tych"
projektem 

szt. n/d 10 IZ 

Liczba"przeprowadzonych"

kampanii"informacyjno-

edukacyjnych"zwi!zanych"z"
edukacj!"ekologiczn! 

szt. n/d 75 IZ 

Liczba"wspartych"form"

ochrony"przyrody 
szt. n/d 487 IZ 

Liczba"opracowanych"

dokumentów"planistycznych"z"
zakresu"ochrony"przyrody 

szt. n/d 54 IZ 

Liczba"przeprowadzonych"

kampanii"reklamowych"

promuj!cych"walory"
turystyczne"

szt. n/d 8 IZ 

Liczba"o&rodków"
prowadz!cych"dzia alno&*"w"
zakresie"edukacji"ekologicznej"

obj$tych"wsparciem"

szt. n/d 34 IZ 

Dzia&anie!5.2:!Poprawa!
gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Liczba"wspartych"Punktów"
Selektywnego"Zbierania"

Odpadów"Komunalnych"
szt. 0 35 IZ 
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 Nazwa!wska"nika 
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Warto#$!
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(2018) 
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warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

 Liczba"kampanii"

informacyjno-edukacyjnych"

zwi!zanych"z"gospodark!"
odpadami"

szt. n/d 11 IZ 

Poddzia&anie!5.3.1!:!
Dziedzictwo kulturowe i 

kultura 

Liczba zabytków obj!tych 

wsparciem 
szt. - 275 IZ 

Liczba"zabytków"
nieruchomych"obj$tych"
wsparciem"

szt. 0 49 IZ 

Liczba"zabytków"ruchomych"
obj$tych"wsparciem"

szt. - 226 IZ 

Liczba"instytucji"kultury"

obj$tych"wsparciem"
szt. n/d 10 IZ 

Liczba"wspartych"obiektów"
dziedzictwa"kulturowego"

szt. n/d 46 IZ 

Poddzia&anie!5.3.2:!
Dziedzictwo kulturowe i 

kultura na obszarach 

przygranicznych 

Liczba zabytków obj!tych 

wsparciem 
szt. - 12 IZ 

Liczba"zabytków"
nieruchomych"obj$tych"
wsparciem"

szt. 0 8 IZ 

Liczba"zabytków"ruchomych"
obj$tych"wsparciem"

szt. - 4 IZ 

Liczba"wspartych"obiektów"
dziedzictwa"kulturowego"

szt. n/d 39 IZ 

Poddzia&anie!5.3.3:!
Dziedzictwo kulturowe i 

kultura w Aglomeracji 

Opolskiej 

Liczba zabytków obj!tych 

wsparciem 
szt. - 19 IZ 

Liczba"zabytków"
nieruchomych"obj$tych"
wsparciem"

szt. 0 11 IZ 

Liczba"zabytków"ruchomych"
obj$tych"wsparciem"

szt. - 8 IZ 

Liczba"wspartych"obiektów"
dziedzictwa"kulturowego"

szt. n/d 11 IZ 

Dzia&anie!5.4:!Gospodarka!
wodno-#ciekowa 

 

D&ugo$% sieci kanalizacji 

sanitarnej 
km 20 80 IZ 

D ugo&*"wybudowanej"
kanalizacji"sanitarnej"

km - 78,48 IZ 



Za !cznik"nr"2"do"SZOOP"(EFRR)"
Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami"

wersja"nr"53,"maj"2022"r."

"

297 

 

WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 
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warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

D ugo&*"przebudowanej"
kanalizacji"sanitarnej"

km - 0,02 IZ 

D ugo&*"wyremontowanej"
kanalizacji"sanitarnej"

km - 1,5 IZ 

Liczba wspartych 

oczyszczalni $cieków 

komunalnych  

szt. n/d 6 IZ 

Liczba"przebudowanych"

oczyszczalni"&cieków"
komunalnych"

szt. n/d 4 IZ 

Liczba"wybudowanych"

oczyszczalni"&cieków"
komunalnych"

szt. n/d 2 IZ 

D ugo&*"wyremontowanej"
sieci"wodoci!gowej"

km n/d 0 IZ 

Dzia&anie!5.5: Ochrona 

powietrza 

Liczba"zmodernizowanych"

#róde "ciep a"
szt. n/d 3 370 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: VI.!Zrównowa(ony!transport!na!rzecz!mobilno#ci!mieszka)ców! 

Dzia&anie!6.1:!
Infrastruktura drogowa 

Ca&kowita d&ugo$% nowych 

dróg 
km n/d 20 IZ 

D ugo&*"wybudowanych"dróg"
wojewódzkich 

km n/d 15 IZ 

D ugo&*"wybudowanych"dróg"
gminnych"

km n/d 5 IZ 

Ca&kowita d&ugo$% 

przebudowanych lub 

zmodernizowanych dróg 

km 0 130 IZ 

D ugo&*"przebudowanych"
dróg"wojewódzkich"

km - 85 IZ 

D ugo&*"przebudowanych"
dróg"powiatowych"

km - 27 IZ 

D ugo&*"przebudowanych"
dróg"gminnych"

km - 18 IZ 

Liczba"projektów"w"zakresie"
poprawy"bezpiecze,stwa"
uczestników"ruchu"
drogowego,"kolejowego,"

morskiego"i"&ródl!dowego""

szt. n/d 49 IZ 
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Liczba"wybudowanych"

obwodnic"
szt. n/d 3 IZ 

D ugo&*"wybudowanych"
obwodnic"

km n/d 10 IZ 

Dzia&anie!6.2:!Nowoczesny!
transport kolejowy 

 

Ca kowita"d ugo&*"
przebudowanych"lub"

zmodernizowanych"linii"

kolejowych 

km n/d 47 IZ 

Liczba"zakupionych"lub"

zmodernizowanych"pojazdów"
kolejowych 

szt. n/d 7 IZ 

Pojemno&*"zakupionych"
jednostek"taboru"kolejowego"

osoby n/d 2 252 IZ 

Liczba"przejazdów"
kolejowych-"na"których"
poprawiono"bezpiecze,stwo"

szt. n/d 8 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: X.!Inwestycje!w!infrastruktur'!spo&eczn* 

Poddzia&anie!10.1.1: 

Infrastruktura ochrony 

zdrowia w zakresie 

profilaktyki zdrowotnej 

mieszka)ców!regionu! 

Liczba"wspartych"podmiotów"
leczniczych"

szt. 10 77 IZ 

Nak ady"inwestycyjne"na"
zakup"aparatury"medycznej"

PLN n/d 84 280 240 IZ 

Warto&*"zakupionych"
&rodków"ochrony"
indywidualnej"(CV"1)"

Euro n/d 6 500 000 IZ 

Warto&*"zakupionego"sprz$tu"
medycznego"(CV"2)"

Euro n/d 4 400 000 IZ 

Warto&*"zakupionych"leków"
zwi!zanych"z"testowaniem"i"
leczeniem"COVID-19"(CV"3)"

Euro n/d 150 000 IZ 

Liczba"zakupionych"&rodków"
ochrony"indywidualnej"(CV"6)"

szt. n/d 1 440 000 IZ 

Liczba"zakupionych"

respiratorów"w"celu"wsparcia"
leczenia"COVID-19"(CV"7)"

szt. n/d 42 IZ 

Dodatkowa"przestrze,"
 ó'kowa"stworzona"dla"
pacjentów"chorych"na"COVID-
19"(CV"8)"

szt. n/d 250 IZ 
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%ród&o 

Liczba"wspartych"podmiotów"
leczniczych"w"zwi!zku"z"
pandemi!"COVID-19"(CV12)"

szt. n/d 19 IZ 

Liczba"zakupionego"sprz$tu"
medycznego-"innego"ni'"
aparaty"do"oznaczania"

koronawirusa"i"respiratory"

(CV13)"

szt. n/d 2 500  IZ 

Warto&*"wydatków"
kwalifikowalnych"

przeznaczonych"na"dzia ania"
zwi!zane"z"pandemi!"COVID-
19"(CV14)."

Euro n/d 11 500 000 IZ 

Dzia&anie!10.1.2:!
Infrastruktura!us&ug!
spo&ecznych 

Liczba"wspartych"o&rodków"
opieki"nad"osobami"zale'nymi"

szt. n/d 20 IZ 

Liczba"utworzonych"obiektów"
opieki"nad"dzie*mi"do"3"roku"
'ycia"

szt. n/d 11 IZ 

Dzia&anie!10.2:!Inwestycje!
wynikaj*ce!z!Lokalnych!
Planów!Rewitalizacji 

Liczba"obiektów"
infrastruktury"

zlokalizowanych"na"

rewitalizowanych"obszarach"

szt. 5 54 IZ 

Powierzchnia"obszarów"
obj$tych"rewitalizacj!"

ha n/d 236 IZ 

Otwarta"przestrze,"
utworzona"lub"

rekultywowana"na"obszarach"

miejskich"

m2 n/d 273 044 IZ 

Wyremontowane"budynki"

mieszkalne"na"obszarach"

miejskich"

jednostki 

mieszkalne 
n/d 2 IZ 

Dzia&anie!10.3:!E-us&ugi!
publiczne 

 

Liczba us&ug publicznych 

udost!pnionych on-line o 

stopniu dojrza&o$ci co 

najmniej 3 

szt. n/d 640 IZ 

Liczba"us ug"publicznych"
udost$pnionych"on-line"o"
stopniu"dojrza o&ci"3"-"
dwustronna"interakcja"

szt. n/d 31 IZ 

Liczba"us ug"publicznych"
udost$pnionych"on-line"o"
stopniu"dojrza o&ci"co"
najmniej"4"�"transakcja"

szt. n/d 609 IZ 
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Liczba"podmiotów-"które"
udost$pni y"on-line"
informacje"sektora"

publicznego"

szt. n/d 16 IZ 

Liczba"zdigitalizowanych"

dokumentów"zawieraj!cych"
informacje"sektora"

publicznego"

szt. n/d 44 050 IZ 

Dzia&anie!10.4:!Rozwój!
infrastruktury edukacyjnej  

i szkoleniowej 

Potencja "obj$tej"wsparciem"
infrastruktury"w"zakresie"

opieki"nad"dzie*mi"lub"
infrastruktury"edukacyjnej"

osoby n/d 12 000 IZ 

Liczba"wspartych"obiektów"
infrastruktury"kszta cenia"
zawodowego"

szt. n/d 22 IZ 

Liczba"wspartych"instytucji"

popularyzuj!cych"nauk$"i"
innowacje"

szt. n/d 1 IZ 

Liczba"szkó "doposa'onych"w"
sprz$t"na"potrzeby"dydaktyki"

szt. n/d 22 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: XII Wsparcie w ramach REACT-EU w!województwie!opolskim 

Dzia&anie!12.1: Wsparcie 

TIK!w!przedsi'biorstwach!
w ramach REACT-EU 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"wsparcie"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 30 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
otrzymuj!cych"dotacje""

przedsi'-

biorstwa 
n/d 30 IZ 

Inwestycje"prywatne"

uzupe niaj!ce"wsparcie"
publiczne"dla"przedsi$biorstw"
(dotacje)"

EUR n/d 1 100 000 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
obj$tych"wsparciem"w"celu"
wprowadzenia"produktów"
nowych"dla"rynku"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 30 IZ 

Liczba"przedsi$biorstw"
obj$tych"wsparciem"w"celu"

wprowadzenia"produktów"
nowych"dla"firmy"

przedsi'-

biorstwa 
n/d 30 IZ 

Poddzia&anie!12.2.1: 

Efektywno#$!energetyczna!
w budynkach publicznych 

w ramach REACT-EU 

Liczba"zmodernizowanych""

energetycznie"budynków"
szt. n/d 1 IZ 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

szt. n/d 1 IZ 
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 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

Liczba"wybudowanych"

jednostek"wytwarzania"

energii"elektrycznej"z"OZE"

szt. n/d 1 IZ 

Dodatkowa zdolno$% 

wytwarzania energii ze 

'róde& odnawialnych 

MW n/d 0,05 IZ 

Dodatkowa"zdolno&*"
wytwarzania"energii"

elektrycznej"ze"#róde "
odnawialnych"

MWe n/d 0,05 IZ 

Poddzia&anie!12.2.2: 

Efektywno#$!energetyczna!
w budynkach publicznych 

Aglomeracji Opolskiej 

w ramach REACT-EU 

Liczba"zmodernizowanych""

energetycznie"budynków"
szt. n/d 6 IZ 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 

szt. n/d 3 IZ 

Liczba"wybudowanych"

jednostek"wytwarzania"

energii"elektrycznej"z"OZE"

szt. n/d 3 IZ 

Liczba jednostek 

wytwarzania energii cieplnej 

z OZE 

szt. n/d 4 IZ 

Liczba"wybudowanych"

jednostek"wytwarzania"

energii"cieplnej"z"OZE"

szt. n/d 4 IZ 

Dodatkowa zdolno$% 

wytwarzania energii ze 

'róde& odnawialnych 

MW n/d 0,3 IZ 

Dodatkowa"zdolno&*"
wytwarzania"energii"

elektrycznej"ze"#róde "
odnawialnych"

MWe n/d 0,11 IZ 

Dodatkowa"zdolno&*"
wytwarzania"energii"cieplnej"

ze"#róde "odnawialnych"
MWt n/d 0,19 IZ 

Dzia&anie!12.3: 

Infrastruktura ochrony 

zdrowia w zakresie 

rehabilitacji leczniczej, w 

tym!niwelowanie!skutków!
przebycia COVID-19!w#ród!
mieszka)ców!regionu 

Liczba"podmiotów"wspartych"
w"zwalczaniu"lub"

przeciwdzia aniu"skutkom"
pandemii"COVID-19"

szt. n/d 22 IZ 

Nazwa osi priorytetowej: XIII. Pomoc Techniczna REACT-EU  

 

Liczba"etatomiesi$cy"
finansowanych"ze"&rodków"
pomocy"technicznej 

szt. n/d n/d 

Syste

m 

monit

orowa

nia 



Za !cznik"nr"2"do"SZOOP"(EFRR)"
Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami"

wersja"nr"53,"maj"2022"r."

302 

WSKA!NIKI PRODUKTU 

 Nazwa!wska"nika 
Jednostka 

 miary 

Warto#$!
po#rednia! 

(2018) 

Szacowana 

warto#$!
docelowa 

(2023) 

%ród&o 

 

Liczba"zakupionych"urz!dze,"
oraz"elementów"wyposa'enia"
stanowiska"pracy 

szt. n/d n/d 

Syste

m 

monit

orowa

nia 

 

Liczba"materia ów"
informacyjnych"lub"

promocyjnych"na"temat"REACT-

EU"wydanych"w"formie"

elektronicznej 

szt. n/d n/d 

Syste

m 

monit

orowa

nia 
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KRYTERIUM ODST#POWE FORMALNE/MERYTORYCZNE � UNIWERSALNE 

DOTYCZ$CE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIA!ANIA I ZWALCZANIA COVID-19 

DLA DZIA!A"/PODDZIA!A" W RAMACH RPO WO 2014-2020 

(z uwzgl%dnieniem DZIA!A"/PODDZIA!A" WDRA&ANYCH  

PRZEZ INSTRUMENTY FINANSOWE) 

Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
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Kryterium odst%powe formalne/merytoryczne  - uniwersalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Charakter kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Kryterium!odst"powe!dotycz#ce!

zapobiegania,!przeciwdzia$ania! 

i zwalczania COVID � 19 oraz 

zasad!realizacji!projektów!

dotkni"tych!skutkami!COVID!- 19 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Ocena! projektów! skierowanych! na! popraw"! sytuacji!
epidemiologicznej!w! zwi#zku! z! koronawirusem! dokonywana!
jest! w! oparciu! o! kryteria! w$a%ciwe! dla! danego!
dzia$ania/poddzia$ania!w ramach RPO WO 2014-2020.  

Przedmiotowe! kryterium! ma! zastosowanie! dla! projektów!
uwzgl"dniaj#cych! dzia$ania! dotycz#ce! zapobiegania,!
przeciwdzia$ania! i! zwalczania! COVID-19! oraz! dla! projektów!
dotkni"tych!skutkami!COVID!� 19. 

Je&eli!dzia$ania!realizowane!w!ramach!projektów!nie!wpisuj#!
si"! w! dane! kryterium! formalne! (TAK/NIE),! merytoryczne!
szczegó$owe! (TAK/NIE)! i/lub! merytoryczne! szczegó$owe!
(punktowane),!nale&y!uzna',!&e!przedmiotowe!kryterium!nie!
dotyczy! projektu! (dotyczy! wszystkich! projektów! z$o&onych!
i wybranych! do! dofinansowania! w! ramach! rozstrzygni"tych!
konkursów/Procedur!pozakonkursowych). 

Limity! i! ograniczenia! wynikaj#ce! z! zapisów! Regulaminów!

konkursu/Procedur! pozakonkursowych,! które! zosta$y!

rozstrzygni"te! nie! maj#! zastosowania! dla! projektów!

skierowanych! na! popraw"! sytuacji! epidemiologicznej!

w zwi#zku! z! koronawirusem.! Dopuszcza! si"! poszerzenie 

zakresu!wsparcia!wykraczaj#cego!m.in.!poza! typy!projektów!

wskazane w Regulaminie konkursu/procedurze 

pozakonkursowej. 
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KRYTERIA FORMALNO- MERYTORYCZNE � UNIWERSALNE 

DOTYCZ$CE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIA!ANIA I ZWALCZANIA COVID-19 

DLA DZIA!A"/PODDZIA!A" W RAMACH RPO WO 2014-2020 
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Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Charakter kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Za$o&enia!projektu!zgodne!z!celami!

dzia$ania/poddzia$ania/typem!projektu 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Odst"pstwa!od!zgodno%ci!za$o&e*!projektu!

z!celami!dzia$ania/poddzia$ania/typem!

projektu!s#!dopuszczalne!dla!projektów!

dotycz#cych!dzia$a*!zwi#zanych!z!

zapobieganiem,!przeciwdzia$aniem!i!

zwalczaniem COVID-19. 

2. 

Wnioskodawca/Partner uprawniony 

do sk$adania!wniosku!o dofinansowanie 

projektu 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!przypadku!projektów!dotycz#cych!

zapobiegania,!przeciwdzia$ania i zwalczania 

COVID-19!dopuszcza!si"!mo&liwo%'!

rozszerzenia katalogu potencjalnych 

beneficjentów!o!inne!podmioty!

zaanga&owane!w!realizacj"!dzia$a*!

dotycz#cych!zapobiegania,!przeciwdzia$ania!

i zwalczania COVID-19.Zgodnie z 

podpisanym!o%wiadczeniem!we!wniosku 

Wnioskodawca oraz 

partnerzy!(je%li!dotyczy)!nie!podlegaj#!

wykluczeniu!z!ubiegania!si"!o 

dofinansowanie na podstawie: 

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach 

publicznych, 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Charakter kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywaj#cym!wbrew!przepisom!na!

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- art.!9!ustawy!z!dnia!28!pa+dziernika!2002!

r.!o!odpowiedzialno%ci 

podmiotów!zbiorowych!za!czyny!

zabronione!pod!gro+b#!kary. 

Ponadto na podstawie podpisanego 

o%wiadczenia!weryfikacji!podlega, 

czy operacje wybrane do wsparcia nie 

obejmuj#!kategorii!wydatków 

stanowi#cych!cz"%'!operacji,!które!s#!lub!

powinny!by'!obj"te!procedur# 

odzyskiwania! w! nast"pstwie! przeniesienia!

dzia$alno%ci!produkcyjnej!poza obszar!obj"ty!

programem. 

 

3. Zakres przedmiotowy projektu 
Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W ramach kryterium wnioskodawca 

zobowi#zany!jest!wykaza'!czy!zaplanowane!
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Charakter kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

w!ramach!projektu!dzia$ania!w!celu!

przeciwdzia$ania!i!zwalczania!COVID-19 w 

tym m.in.: 

· zakup aparatury medycznej, 

diagnostycznej, laboratoryjnej,  

· zakup!i!wyposa&enie!karetek!

pogotowia ratunkowego, 

ambulansów,! 

· zakup!odczynników!oraz!

materia$ów!medycznych!np.!testów!

w kierunku COVI-19 

· zakup!urz#dze*!do!dezynfekcji, 

· zakup!%rodków!do!dezynfekcji, 

· zakup!%rodków!ochrony!

indywidualnej, 

· us$ugi!remontowo-budowlane 

niezb"dne!do!realizacji!projektu, 

· zakup!%rodków!farmaceutycznych! 

 

zosta$y!uzgodnione!z!Wojewod#. 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Charakter kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

4. Zakres podmiotowy projektu 
Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W ramach kryterium wnioskodawca 

zobowi#zany!jest!wykaza'!czy!wspierane!w!

ramach projektu podmioty lecznicze 

znajduj#!si"!na!wykazie!podmiotów!

wykonuj#cych!dzia$alno%'!lecznicz#!na!

terenie!województwa!w!zwi#zku!z!

przeciwdzia$aniem!COVID-19. 

IZ!dopuszcza!mo&liwo%'!rozszerzenia 

projektu na etapie jego realizacji o kolejne 

podmioty wymienione w wykazie 

podmiotów!wykonuj#cych!dzia$alno%'!

lecznicz#!na!terenie!województwa!w!

zwi#zku!z!COVID-19 pod warunkiem 

uzgodnienia rozszerzenia projektu z 

Wojewod#. 

5. 
Analiza popytu 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wymogi kryterium: 

Czy zaplanowane w ramach projektu 

dzia$ania!wynikaj#!z!aktualnej!sytuacji!

epidemiologicznej!i!s#!stricte!skierowane!na!

popraw"!sytuacji!w!zwi#zku!z!

koronawirusem SARS-CoV-2?  
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Charakter kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Ocenie podlega, czy: 

- Zaplanowane!w!ramach!projektu!dzia$ania,!

w!tym!w!szczególno%ci!w!zakresie!zakupu!

wyrobów!medycznych,!s#!uzasadnione!z!

punktu widzenia rzeczywistego 

zapotrzebowania na dany produkt 

(wytworzona!infrastruktura,!w!tym!ilo%',!

parametry!wyrobu!medycznego!musz#!by'!

adekwatne do zakresu udzielanych przez 

podmiot!%wiadcze*!opieki!zdrowotnej!lub,!

w przypadku poszerzania oferty medycznej, 

odpowiada'!na!zidentyfikowane!deficyty!

poda&y!%wiadcze*). 

 

- W!przypadku!projektu!przewiduj#cego!

zakup!wyrobów!medycznych,!

Wnioskodawca!dysponuje!lub!zobowi#zuje!

si"!do!dysponowania!najpó+niej!w!dniu!

zako*czenia!okresu!kwalifikowalno%ci!

wydatków!okre%lonego!w!umowie!o!

dofinansowanie!projektu,!kadr#!medyczn#!
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Charakter kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

odpowiednio!wykwalifikowan#!do!obs$ugi!

wyrobów!medycznych!obj"tych!projektem.  

 

- W!przypadku!projektu!przewiduj#cego!

zakup!wyrobów!medycznych,!

Wnioskodawca!dysponuje!lub!zobowi#zuje!

si"!do!dysponowania!najpó+niej!w!dniu!

zako*czenia!okresu!kwalifikowalno%ci!

wydatków!okre%lonego!w!umowie!o!

dofinansowanie!projektu,!infrastruktur#!

techniczn#!niezb"dn#!do!instalacji!i!

u&ytkowania!wyrobów!medycznych!

obj"tych!projektem. 

Aby!uzyska'!pozytywn#!ocen"!nale&y!

spe$ni'!wszystkie!trzy!warunki!wskazane!w!

kryterium!tj.!dotycz#ce:!rzeczywistego!

zapotrzebowania na wyroby medyczne, 

kadry oraz infrastruktury technicznej. 

6. Projekt!nie!zosta$!zako*czony!przed!
z$o&eniem!formularza!wniosku 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzgl"dny 

Na!podstawie!art.!65!Rozporz#dzenia!

Parlamentu Europejskiego i Rady 

nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. projekty 

nie!zostan#!wybrane!do!wsparcia!z!EFSI,!
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je%li!zosta$y!one!fizycznie!uko*czone!lub!w!

pe$ni!wdro&one!przed!z$o&eniem!wniosku!o!

dofinansowanie w ramach programu 

operacyjnego,!niezale&nie!od!tego,!czy!

wszystkie!powi#zane  

z!nim!p$atno%ci!zosta$y!dokonane!przez!

beneficjenta. 

7. Projekt realizowany na terenie 

województwa!opolskiego 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Sprawdza!si"!czy!projekt!jest!realizowany!na!

terenie!województwa!opolskiego!oraz!czy!

Wnioskodawca (Lider)!prowadzi/b"dzie!

prowadzi$!biuro!projektu!na!terenie!

województwa!opolskiego. 

8. 
Partnerstwo w projekcie 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W sytuacji kiedy projekt realizowany jest w 

partnerstwie, Wnioskodawca zobligowany 

jest!spe$nia'!wymogi!utworzenia!

partnerstwa wskazane w art. 33 ustawy o 

zasadach!realizacji!programów!w!zakresie!

polityki!spójno%ci!finansowanych! 

w perspektywie 2014-2020 na etapie 

z$o&enia!wniosku!o!dofinansowanie.!

Spe$nienie!przedmiotowego!kryterium!

weryfikowane!b"dzie!w!oparciu!o!
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o%wiadczenie!zawarte!w!formularzu!

wniosku o dofinansowanie projektu. 

9. Wykonalno%'!! 
i!efektywno%'!projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si"!wykonalno%'!projektu!wg: 

1. planowanego harmonogramu; 

2. zakresu!rzeczowego,!realno%ci!i!

zasadno%ci!planowanych!wydatków!

do realizacji projektu; 

3. z$o&ono%ci!procedur!przetargowych; 

4. innych!okoliczno%ci!warunkuj#cych!

terminow#!realizacj"!projektu; 

5. wykonalno%'!instytucjonaln#!(w!tym!

bada!si",!czy!wnioskodawca!posiada!

zdolno%'!instytucjonaln#,!

organizacyjn#!i!kadrow#!do!realizacji!

projektu,!gwarantuj#c#!stabilne!

zarz#dzanie!projektem!(zgodnie!z!

przyj"tymi!celami)). 

Ocena!projektu!mo&e!skutkowa'!

skierowaniem do dwukrotnego 

uzupe$nienia/poprawienia. 
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10. 
Kwalifikowalno%'!wydatków 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si"!racjonalno%'!i!efektywno%'!

wydatków!zaplanowanych/poniesionych!w 

ramach!projektu!z!uwzgl"dnieniem: 

1. zakresu!rzeczowego!projektu,!który!

musi!spe$nia'!wymogi!okre%lone! 

w!Wytycznych!ministra!w$a%ciwego!ds.!

rozwoju!w!zakresie!kwalifikowalno%ci!

wydatków!w!ramach!Europejskiego!

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego!Funduszu!Spo$ecznego!

oraz!Funduszu!Spójno%ci!na!lata!2014-

2020!oraz!w!przypadku!projektów!

obj"tych!pomoc#!publiczn#!zgodnie!z!

programem pomocy publicznej  

i odpowiednimi aktami normatywnymi; 

2. czy wydatki wskazane w projekcie co do 

zasady!mo&na!uzna'!za!kwalifikowalne!

(m.in.!czy!koszty!wpisuj#!si"!w!typy!

projektów!okre%lone!w!obowi#zuj#cej!

procedurze pozakonkursowej; 

3. niezb"dno%ci!do!realizacji!projektu. 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Charakter kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Ocena!projektu!mo&e!skutkowa'!

skierowaniem do dwukrotnego 

uzupe$nienia/poprawienia. 

11. 
Instytucjonalna  

i organizacyjna 

trwa$o%'!projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
 

Bada!si"!trwa$o%'!projektu: 

1. instytucjonaln#, 

2. organizacyjn#. 

Badana!jest!kompletno%'!dokumentacji!

z$o&onej!przez!wnioskodawc"!dla 

potrzeb weryfikacji!spe$niania!kryterium. 

Ocena!projektu!mo&e!skutkowa'!

skierowaniem do dwukrotnego 

uzupe$nienia/poprawienia. 

12. Inwestycja!b"d#ca!przedmiotem!projektu!

zosta$a!uzgodniona!z!w$a%ciwym!wojewod#! 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Na!podstawie!kryterium!b"dzie!

weryfikowane czy: 

- inwestycja!b"d#ca!przedmiotem!projektu!

zosta$a!uzgodniona!z!w$a%ciwym!wojewod# 

Ocena!projektu!mo&e!skutkowa'!

skierowaniem do dwukrotnego 

uzupe$nienia/poprawienia. 
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KRYTERIUM DOST#POWE FORMALNE 

DOTYCZ$CE WSPARCIA W RAMACH REACT-EU 

DLA DZIA!A"/PODDZIA!A" RPO WO 2014-2020 
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Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju RegionalnegoKryterium dost powe!formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Kryterium!dost"powe!� 

dotycz#ce!wsparcia!w!ramach!

REACT-EU dla 

dzia$a*/poddzia$a*!RPO!WO!

2014-2020 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

· projekt!zosta$!ju&!z$o&ony!i!oceniony!w!ramach!

przeprowadzonego naboru RPO WO 2014-2020; 

· projekt!spe$ni$!kryteria!wyboru!projektów!w!ramach!

przeprowadzonego naboru RPO WO 2014-2020; 

· projekt!jest!to&samy!z!pierwotnie!ocenionym!projektem  

w ramach przeprowadzonego naboru RPO WO 2014-2020; 

· wydatki!kwalifikowalne!w!projekcie!zosta$y/zostan#!poniesione!

nie!wcze%niej!ni&!od!1!lutego!2020!r.; 

· projekt!spe$nia!warunki!udzielania!pomocy!publicznej!(je%li!

dotyczy). 
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KRYTERIA FORMALNE  

 

DLA WSZYSTKICH DZIA!A" I PODDZIA!A" RPO WO 2014-2020  

(z wy)*czeniem dzia)a+/poddzia)a+ wdra-anych przez instrumenty finansowe. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Wnioskodawca/Partner 

uprawniony!do!sk$adania!

wniosku o dofinansowanie 

projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Typy!potencjalnych!beneficjentów!okre%lone!w!-Szczegó$owym!opisie!

osi priorytetowych RPO WO 2014-2020". 

Zgodnie!z!podpisanym!o%wiadczeniem!we!wniosku!Wnioskodawca!oraz!

partnerzy!(je%li!dotyczy)!nie!podlegaj#!wykluczeniu!z!ubiegania!si"! 

o dofinansowanie na podstawie: 

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, 

- art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania!pracy!cudzoziemcom!przebywaj#cym!wbrew!

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

- art.!9!ustawy!z!dnia!28!pa+dziernika!2002!r.!o!odpowiedzialno%ci!

podmiotów!zbiorowych za czyny!zabronione!pod!gro+b#!kary. 

Ponadto!na!podstawie!podpisanego!o%wiadczenia!weryfikacji!podlega,!

czy!operacje!wybrane!do!wsparcia!nie!obejmuj#!kategorii!wydatków!

stanowi#cych!cz"%'!operacji,!które!s#!lub!powinny!by'!obj"te!procedur#!

odzyskiwania!w!nast"pstwie!przeniesienia!dzia$alno%ci!produkcyjnej!

poza!obszar!obj"ty!programem. 

2. 

Typ!projektu!mo&liwy!do!

realizacji!w!ramach!dzia$ania!/!

poddzia$ania,!zakresu!konkursu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Typy!dopuszczalnych!projektów!okre%lone!w!-Szczegó$owym!opisie!osi!

priorytetowych RPO WO 2014-2020", og$oszeniu!o!naborze!wniosków!

oraz regulaminie konkursu. Ponadto, projekty z zakresu 

Zrównowa$onego"transportu"na"rzecz"mobilno%ci"mieszka&ców,"
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

realizowane w trybie pozakonkursowym wynikaj#!z!zatwierdzonego!

przez!Komisj"!Europejsk#!Planu"Transportowego"Województwa"

Opolskiego"2020"(z"perspektyw!"do"2025). 

Ocena!projektu!mo&e!skutkowa'!skierowaniem!do!jednorazowego!

uzupe$nienia/poprawienia.  

3. 

 Projekt jest zgodny z 

Szczegó$owym!Opisem  Osi 

Priorytetowych RPO WO 2014-

2020. Zakres EFRR) (dokument 

aktualny!na!dzie*!og$oszenia!

konkursu - wersja!przyj"ta!przez!

Zarz#d!Województwa!

Opolskiego!Uchwa$#!nr!

385/2015 z dnia 19 marca 2015 

r.!z!pó+n.!zmianami),!w!tym!w!

zakresie: 

- limitów!i!ogranicze*!w!

realizacji!projektów!(je&eli!

dotyczy), 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Kryterium!weryfikowane!na!podstawie!zapisów!wniosku!o!
dofinansowanie!projektu!i!za$#czników,!wype$nionych!na!podstawie!
instrukcji. 

Ocena!projektu!mo&e!skutkowa'!skierowaniem do jednorazowego 

uzupe$nienia/poprawienia.  
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

4. 

Wnioskodawca!okre%li$!warto%'!

docelow#!wi"ksz#!od!zera!

przynajmniej dla jednego 

wska+nika!w!projekcie. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzgl"dny Wnioskodawca!okre%la!warto%'!docelow#!wi"ksz#!od!zera!przynajmniej 

dla!jednego!wska+nika!w!projekcie. 

5. 

Kryterium dot. projektów!

pozakonkursowych  

Do dofinansowania!nie!mo&e!

zosta'!wybrany!projekt,!który!

zosta$!usuni"ty!z!wykazu!

projektów pozakonkursowych 

(stanowi#cego!za$#cznik!do!

SZOOP)  

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzgl"dny 
Zgodnie z Wytycznymi w$a%ciwego ministra ds. rozwoju w zakresie 

trybów"wyboru"projektów"na"lata"2014-2020. 

6. 
Projekt!nie!zosta$!zako*czony!

przed!z$o&eniem!formularza!

wniosku 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzgl"dny 

Na!podstawie!art.!65!Rozporz#dzenia!Parlamentu!Europejskiego!i!Rady!

nr!1303/2013!z!17!grudnia!2013!r.!projekty!nie!zostan#!wybrane!do!

wsparcia!z!EFSI,!je%li!zosta$y!one!fizycznie!uko*czone!lub!w!pe$ni!

wdro&one!przed!z$o&eniem!wniosku!o!dofinansowanie!w!ramach 

programu!operacyjnego,!niezale&nie!od!tego,!czy!wszystkie!powi#zane! 

z!nim!p$atno%ci!zosta$y!dokonane!przez!beneficjenta. 

7. Projekt realizowany na terenie 

województwa!opolskiego 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Sprawdza!si"!czy!projekt!jest!realizowany!na!terenie!województwa!

opolskiego oraz czy!Wnioskodawca!(Lider)!prowadzi/b"dzie!prowadzi$!

biuro!projektu!na!terenie!województwa!opolskiego. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

8. Partnerstwo w projekcie 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W sytuacji kiedy projekt realizowany jest w partnerstwie, 

Wnioskodawca!zobligowany!jest!spe$nia'!wymogi!utworzenia!

partnerstwa wskazane w art. 33 ustawy o zasadach realizacji 

programów!w!zakresie!polityki!spójno%ci!finansowanych!w!perspektywie!

2014-2020!na!etapie!z$o&enia!wniosku!o!dofinansowanie.!Spe$nienie!

przedmiotowego!kryterium!weryfikowane!b"dzie!w!oparciu!o!

o%wiadczenie!zawarte!w!formularzu!wniosku!o!dofinansowanie!

projektu. 

9. 

Podmiot!aplikuj#cy!o!

dofinansowanie!sk$ada!

dopuszczaln#!w!Regulaminie!

konkursu!liczb"!wniosków! 

o dofinansowanie projektu  

i/lub!zawiera!dopuszczaln#! 

w!Regulaminie!konkursu!liczb"!

partnerstw!(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!ramach!kryterium!weryfikuje!si"!liczb"!z$o&onych!przez!

Wnioskodawc"!wniosków!o!dofinansowanie!projektu i/lub zawartych 

przez niego partnerstw w innych wnioskach w przypadku, gdy Instytucja 

Organizuj#ca!Konkurs!okre%li!takie!wymogi!w!Regulaminie!konkursu. 

 

Komitet!Monitoruj#cy!upowa&nia!Instytucj"!Organizuj#c#!Konkurs!do!

ograniczenia!liczby!sk$adanych!wniosków!i/lub!zawartych!partnerstw! 

w innych wnioskach o dofinansowanie w ramach konkursu. 

 

Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!Wnioskodawców!(je%li! 

w!ich!wnioskach!wyst"puje!ten!sam!podmiot!jako!Wnioskodawca!lub!

Partner!ponad!limit!okre%lony!w!Regulaminie konkursu) do wycofania 

wniosków!o!dofinansowanie!projektów!w!liczbie!umo&liwiaj#cej!

spe$nienie!przedmiotowego!kryterium.!W!przypadku!gdy!Wnioskodawcy!
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

odmówi#!wycofania!wniosków!o!dofinansowanie!projektu,!kryterium!

zostaje!uznane!za!niespe$nione!co!oznacza!negatywn#!ocen"!wszystkich!

projektów,!w!których!ten!sam!podmiot!wyst"puje!jako!Wnioskodawca!

lub!Partner!ponad!limit!okre%lony!w!Regulaminie!konkursu. 

10. 
Warto%'!dofinansowania zgodna 

z Regulaminem konkursu (je&eli!

dotyczy) 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzgl"dny 

Warto%'!dofinansowania!zgodna!z!warto%ci#!okre%lon#!w!Regulaminie!

konkursu. Kryterium weryfikowane w oparciu o zapisy wniosku o 

dofinansowanie!projektu.!Komitet!Monitoruj#cy!RPO!WO!2014-2020 

upowa&nia!Instytucj"!Organizuj#c#!Konkurs!do!wskazania 

minimalnej/maksymalnej!warto%ci!dofinansowania projektu w ramach 

danego konkursu. Kryterium nie dotyczy procedury pozakonkursowej. 

Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do!

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

 

3Uwaga dotycz*ca wszystkich kryteriów: poj%cie �region� jest równoznaczne z województwem opolskim. 

 

 

Kryterium dodatkowe dla projektów, których realizacja rozpocz%)a si% przed dniem z)o-enia wniosku o dofinansowanie 

1. 

Projekt realizowany!prawid$owo,!

zgodnie!z!obowi#zuj#cymi!

przepisami prawa 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Weryfikacja!prawid$owo%ci!ponoszonych!wydatków!na!podstawie!

o%wiadczenia!Wnioskodawcy.   
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KRYTERIUM 5RODOWISKOWE  

DLA WSZYSTKICH DZIA!A" I PODDZIA!A" RPO WO 2014-2020  

(z wy)*czeniem dzia)a+/poddzia)a+ wdra-anych przez instrumenty finansowe. 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1.  Kryterium!%rodowiskowe 
Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!ramach!kryterium!bada!si"!czy!projekt!nie!wp$ywa!

znacz#co!negatywnie!na!%rodowisko.!Kryterium!

badane jest przez jednego eksperta w ramach 

dziedziny!ocena!oddzia$ywania!przedsi"wzi"cia!na!

%rodowisko. 

Kryterium!mo&e!by'!weryfikowane!na!ka&dym!etapie!i 

po!rozstrzygni"ciu!konkursu/ Procedury 

pozakonkursowej!na!podstawie!zapisów!wniosku!o!

dofinansowanie projektu  

i!za$#czników!do!wniosku. 

Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!skierowaniem do 

uzupe$nienia/poprawienia w zakresie i terminie 

zgodnie z zaleceniami ww. eksperta. Ww. termin na 

uzupe$nienie!dokumentacji!ekspert!ustala!

indywidualnie!w!odniesieniu!dla!ka&dej!dokumentacji!

projektowej.!W!zale&no%ci!od!charakteru!uzupe$nie*!

wynosi: 

- nie!mniej!ni&!7!dni!kalendarzowych  

(np. w przypadku Formularza w zakresie oceny 

oddzia ywania"na"%rodowisko); 

- nie!wi"cej!ni&!6!miesi"cy. 

Ww.!terminy!liczone!s#!zgodnie!z!zasadami!

dor"czania!i!obliczania!terminów,!wskazanymi! 

w Regulaminie konkursu/Procedurze 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

pozakonkursowej. Ekspert mo&e!ka&dorazowo!

wyznaczy'!nowy!termin!dostarczenia!dokumentacji!

jednak!sumarycznie,!okres!ten!nie!mo&e!przekroczy'!6!

miesi"cy.!Powy&sze!nie!wymaga!decyzji!Zarz#du!

Województwa!Opolskiego.!Uzyskanie!zgody!Zarz#du!

Województwa!Opolskiego!na!wyd$u&enie!terminu 

przed$o&enia!dokumentacji!jest!niezb"dne!w!

momencie,!w!którym!Wnioskodawca!przekroczy$!

maksymalny!sze%ciomiesi"czny!okres!na!dokonanie!

stosownych!uzupe$nie*!(dotyczy!uzasadnionych!

przypadków).!Wnioskodawca,!który!nie!ma!

mo&liwo%ci!dostarczenia!na!czas!wymaganych 

dokumentów,!zobligowany!jest!do!wystosowania!do!

IOK!pisma!z!pro%b#!o!wyra&enie!zgody!na!wyd$u&enie!

terminu!dostarczenia!dokumentów.!W!przypadku!

braku!mo&liwo%ci!!dotrzymania!przez!Wnioskodawc"!

wyznaczonego terminu w uzasadnionych przypadkach 

Zarz#d!Województwa!Opolskiego!mo&e!podj#'!

indywidualn#!decyzj"!o!wyd$u&eniu!terminu!

dostarczenia!uzupe$nie*. 

W przypadku stwierdzenia przez eksperta 

konieczno%ci!poprawy/uzupe$nienia!dokumentacji,!

projekt!mo&e!zosta'!warunkowo!wybrany!do!
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

dofinansowania. Warunkiem podpisania umowy  

o!dofinansowanie!projektu!jest!spe$nienie! 

ww. kryterium. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE - UNIWERSALNE 

 

DLA WSZYSTKICH DZIA!A" I PODDZIA!A" RPO WO 2014-2020 

(z wy)*czeniem dzia)a+/poddzia)a+ wdra-anych przez instrumenty finansowe. 
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Kryteria merytoryczne uniwersalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o 

informacji 

Charakter kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Za$o&enia!projektu!zgodne!z!

celami dzia$ania!/!poddzia$ania!

/ typem projektu  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny Sprawdza! si"! zgodno%'! za$o&e*! projektu! z! celami! dzia$ania! okre%lonymi! 

w Regionalnym! Programie! Operacyjnym!Województwa! Opolskiego! na! lata!

2014-2020 oraz!w!�Szczegó$owym!opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-

2020�. 

2. Wykonalno%'!!i!efektywno%'!

projektu  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny Bada!si"!wykonalno%'!projektu!wg: 

1. planowanego harmonogramu; 

2. zakresu!rzeczowego,!realno%ci!i!zasadno%ci!planowanych!wydatków!do!
realizacji projektu; 

3. z$o&ono%ci!procedur!przetargowych;  

4. innych!okoliczno%ci!warunkuj#cych!terminow#!realizacj"!projektu;  

5. wykonalno%'!instytucjonaln# (w tym bada!si",!czy!wnioskodawca!
posiada!zdolno%'!instytucjonaln#,!organizacyjn#!i!kadrow#!do!realizacji!
projektu,!gwarantuj#c#!stabilne!zarz#dzanie!projektem!(zgodnie!z!
przyj"tymi!celami)).  

Bada!si"!zgodno%'!za$o&e*!projektu!z: 

6. innymi regulacjami prawnymi; 

7. a!tak&e!Wytycznymi!ministra w$a%ciwego!ds.!rozwoju; 

8. zapisami!Szczegó$owego!opisu!osi!priorytetowych!RPO!WO!2014-2020. 

Ocena!projektu!mo&e!skutkowa'!skierowaniem!do!jednorazowego!
uzupe$nienia/poprawienia. 

3. Finansowa!wykonalno%'! 

i!efektywno%'!projektu 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 

Bezwzgl"dny Bada!si":! 
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1. zgodno%', poprawno%'!przedstawionych!analiz!finansowych!i!

ekonomicznych!(np.!w!zakresie!prawid$owo%ci!wyliczenia!luki!

finansowej, rekompensaty); 

2. efektywno%'!i!wykonalno%'!finansow#!projektu. 

 

Ocena! projektu! mo&e! skutkowa'! skierowaniem! do! jednorazowego!

uzupe$nienia/poprawienia. 

4, Kwalifikowalno%'!wydatków Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny Bada!si"!racjonalno%'!i!efektywno%'!wydatków!zaplanowanych/poniesionych!

w!ramach!projektu!z!uwzgl"dnieniem: 

1. zakresu! rzeczowego!projektu,! który!musi! spe$nia'!wymogi!okre%lone!w 

Wytycznych ministra!w$a%ciwego!ds.!rozwoju!w!zakresie!kwalifikowalno%ci!

wydatków! w! ramach! Europejskiego! Funduszu! Rozwoju! Regionalnego,!

Europejskiego! Funduszu! Spo$ecznego! oraz! Funduszu! Spójno%ci! na! lata!

2014-2020 oraz  

w przypadku!projektów!obj"tych!pomoc#!publiczn#!zgodnie!z!programem!

pomocy publicznej i odpowiednimi aktami normatywnymi; 

2. czy! wydatki! wskazane! w! projekcie! co! do! zasady! mo&na! uzna'! za!

kwalifikowalne!(m.in.!czy!koszty!wpisuj#!si"!w!typy!projektów!okre%lone!

w obowi#zuj#cym!Regulaminie!konkursu/procedurze!pozakonkursowej; 

3. niezb"dno%ci!do!realizacji!projektu. 

Ocena!projektu!mo&e!skutkowa'!skierowaniem!do!jednorazowego!
uzupe$nienia/poprawienia. 

5. Kwalifikowalno%'!wydatków!w!

zakresie finansowo-

ekonomicznym 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny Bada!si"!racjonalno%'!i!efektywno%'!wydatków!zaplanowanych/poniesionych!

w!ramach!projektu!z!uwzgl"dnieniem: 
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1. kwalifikowalno%ci! wydatków! zgodnie! z! Wytycznymi! ministra!

w$a%ciwego! ds.! rozwoju! w! zakresie! kwalifikowalno%ci! wydatków!w!

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego!Funduszu!Spo$ecznego!oraz!Funduszu!Spójno%ci!na lata 

2014-2020!oraz!w!przypadku!projektów!obj"tych!pomoc#!publiczn#!

zgodnie z programem pomocy publicznej i odpowiednimi aktami 

normatywnymi; 

2. czy!wydatki!nie!s#!zawy&one!w!stosunku!do!cen!rynkowych; 

3. prawid$owo%ci! wyliczenia! stawek! jednostkowych! lub!

rycza$towych/kwot!rycza$towych. 

Ocena! projektu! mo&e! skutkowa'! skierowaniem! do! jednorazowego!

uzupe$nienia/poprawienia. 

6. Projekt spe$nia!zasady!

udzielania pomocy publicznej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny Sprawdza! si"! m.in.! czy! prawid$owo! za$o&ono! wyst"powanie! pomocy!

publicznej,! kwalifikowalno%'! wydatków! zgodnie! z! odpowiednimi!

rozporz#dzeniami! w$a%ciwego! ministra oraz odpowiednimi przepisami 

okre%laj#cymi!zasady!udzielania!pomocy!publicznej.! 

Badana! jest! kompletno%'! dokumentacji! z$o&onej! przez! wnioskodawc"! dla!

potrzeb!weryfikacji!spe$niania!kryterium. 

Ocena! projektu! mo&e! skutkowa'! skierowaniem! do! jednorazowego!

uzupe$nienia/poprawienia. 

7. Instytucjonalna i organizacyjna 

trwa$o%'!projektu! 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny Bada!si"!trwa$o%'!projektu: 

1. instytucjonaln#, 
2. organizacyjn#. 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

334 

 

Kryteria merytoryczne uniwersalne (TAK/NIE) 

Badana!jest!kompletno%'!dokumentacji!z$o&onej!przez!wnioskodawc"!dla!

potrzeb!weryfikacji!spe$niania!kryterium. 

Ocena!projektu!mo&e!skutkowa'!skierowaniem!do!jednorazowego!

uzupe$nienia/poprawienia. 

8. Finansowa!trwa$o%'!projektu Wniosek wraz  

z za$#cznikami 

Bezwzgl"dny Bada!si"!finansow#!trwa$o%'!projektu. 

 

Badana jest kompletno%'!dokumentacji!z$o&onej!przez!wnioskodawc"!dla!

potrzeb!weryfikacji!spe$niania!kryterium. 

 

Ocena!projektu!mo&e!skutkowa'!skierowaniem!do!jednorazowego!

uzupe$nieni/poprawienia. 

9. Wp$yw!projektu!na!zasad"!

zrównowa&onego!rozwoju 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 

Bezwzgl"dny Wnioskodawca!wykaza$,!&e!projekt!b"dzie!mia$!pozytywny!wp$yw!na!zasad"!!

zrównowa&onego!rozwoju.!G$ównym!za$o&eniem!tej!zasady!jest!zachowanie!

zasobów!i!walorów!%rodowiska!w!stanie!zapewniaj#cym!trwa$e!i!nie!doznaj#ce!

uszczerbku!mo&liwo%ci!korzystania!z!nich!zarówno!przez!obecne,!jak!i!przysz$e!

pokolenia.!Dzia$ania! te!musz#! jednocze%nie! d#&y'! do! zachowania! trwa$o%ci!

procesów! przyrodniczych! oraz! naturalnej! ró&norodno%ci! biologicznej.! W!

praktyce! mo&e! to! oznacza'! podejmowanie! zaostrzonych! dzia$a*!

wykraczaj#cych! poza! obowi#zuj#ce! przepisy! prawa! krajowego! jak! i! UE! w!

zakresie! ochrony! %rodowiska,! dotyczy'! mo&e! tak&e! wdro&onych! w!

jednostkach!systemów!zarz#dzania!%rodowiskiem!oraz!stosowania!zielonych!

zamówie*! publicznych.! Pa*stwa! cz$onkowskie i! Komisja! zapewniaj#,! aby!

wymogi! ochrony! %rodowiska,! efektywnego! gospodarowania! zasobami,!

dostosowanie! do! zmian! klimatu! i! $agodzenia! jej! skutków,! ró&norodno%'!
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biologiczna,! odporno%'! na! kl"ski! &ywio$owe! oraz! zapobieganie! ryzyku! i!

zarz#dzanie! ryzykiem! by$y! promowane! podczas! przygotowania! i!wdra&ania!

umów!partnerstwa!i!programów. 

Dopuszcza! si"! w! uzasadnionych! przypadkach,! neutralny! wp$yw! produktów!

projektu!na!zasad"!zrównowa&onego!rozwoju.!Je&eli!Wnioskodawca!uznaje,!

&e!który%!z!produktów!projektu!ma!neutralny!wp$yw!na!realizacj"!tej!zasady,!

wówczas! taka! deklaracja!wraz! z! uzasadnieniem!powinna!by'! zamieszczona! 

w! tre%ci! wniosku! o! dofinansowanie.! Neutralno%'! produktu! projektu! musi!

wynika'!z!zapisów!wniosku!o!dofinansowanie.!W!takim!przypadku!kryterium!

uznaje si"!za!spe$nione. 

 

Ocena! projektu! mo&e! skutkowa'! skierowaniem! do! jednorazowego!
uzupe$nienia/poprawienia. 

10. Wp$yw!projektu!na!zasad"!

równo%ci!szans!m"&czyzn!i!

kobiet 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny Wnioskodawca!wykaza$,!&e!projekt!b"dzie!mia$!pozytywny!wp$yw!na!zasad"!

równo%ci!szans!m"&czyzn!i!kobiet.!Zasada!ta!ma!prowadzi'!do!podejmowania!

dzia$a*! na! rzecz! osi#gni"cia! stanu,! w! którym! kobietom! i! m"&czyznom!

przypisuje!si"!tak#!sam#!warto%'!spo$eczn#,!równe!prawa!i!równe!obowi#zki!

oraz!gdy!maj#!oni!równy!dost"p!do!zasobów!z!których!mog#!korzysta'.!Zasada!

ta! ma! gwarantowa'! mo&liwo%'! wyboru! drogi! &yciowej! bez! ogranicze*!

wynikaj#cych!ze!stereotypów!p$ci.!! 

Dopuszcza! si"!w!uzasadnionych!przypadkach,!neutralny!wp$yw!projektu!na!

zasad"! równo%ci! szans!m"&czyzn! i! kobiet.! Je&eli! Wnioskodawca! uznaje,! &e!!

projekt!ma!neutralny!wp$yw!na!realizacj"!tej!zasady,!wówczas!taka!deklaracja!

wraz! z! uzasadnieniem! powinna! by'! zamieszczona! w! tre%ci! wniosku! o!
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dofinansowanie. Neutralno%'! projektu! musi! wynika'! z! zapisów! wniosku! o!

dofinansowanie.!W!takim!przypadku!kryterium!uznaje!si"!za!spe$nione. 

 

Ocena! projektu! mo&e! skutkowa'! skierowaniem! do! jednorazowego!

uzupe$nienia/poprawienia. 

11. Wp$yw!projektu!na!zasad"!

niedyskryminacji w tym 

niedyskryminacji!ze!wzgl"du!

na!niepe$nosprawno%' 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny Wnioskodawca!wykaza$,!&e!projekt!b"dzie!mia$!pozytywny!wp$yw!na!zasad"!

niedyskryminacji,!w!tym!dost"pno%ci!dla!osób!z!niepe$noprawno%ciami.!Przez!

pozytywny!wp$yw!nale&y!rozumie':!zapewnienie!dost"pno%ci! infrastruktury,!

transportu,! towarów,! us$ug,! technologii! i! systemów! informacyjno-

komunikacyjnych! oraz! wszelkich! innych! produktów! projektów! (które! nie!

zosta$y! uznane! za! neutralne)! dla!wszystkich! ich! u&ytkowników,! zgodnie ze 

standardami!dost"pno%ci,!stanowi#cymi!za$#cznik!do!Wytycznych!w!zakresie!

realizacji! zasady! równo%ci! szans! i! niedyskryminacji,!w! tym! dost"pno%ci! dla!

osób!z!niepe$nosprawno%ciami!oraz!zasady!równo%ci!szans!kobiet!i!m"&czyzn!

w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Ponadto,! bada! si"! zgodno%'! projektu! z! koncepcj#! uniwersalnego!

projektowania! w! przypadku! stworzenia! nowych! produktów,! stosowania!

racjonalnych!usprawnie*,!o! ile!wymaga!tego!charakter!projektu.! !Sprawdza!

si",!czy!wytworzona!w!ramach!projektu! infrastruktura!zwi"ksza!dost"pno%' 

i! eliminuje! bariery! dla! osób! niepe$nosprawnych.! Bada! si",! czy! za$o&enia!

projektowe! uwzgl"dniaj#! równy! dost"p! dla! wszystkich,! 

z!uwzgl"dnieniem!potrzeb!tych!u&ytkowników,!których!funkcjonowanie! jest! 

w!jakim%!aspekcie!ograniczone. 

Dopuszcza! si"! w! uzasadnionych! przypadkach,! neutralny! wp$yw! produktów!

projektu!na! zasad"! niedyskryminacj"!w! tym!na! zasad"! niedyskryminacji! ze!
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wzgl"du! na! niepe$nosprawno%'.! Je&eli! Wnioskodawca! uznaje,! &e! który%! 

z!produktów!projektu!ma!neutralny!wp$yw!na!realizacj"!tej!zasady,!wówczas!

taka! deklaracja! wraz! z! uzasadnieniem! powinna! by'! zamieszczona!w! tre%ci!

wniosku! o! dofinansowanie.! Neutralno%'! produktu! projektu! musi! wynika'! 

z!zapisów!wniosku!o!dofinansowanie.!W!takim!przypadku!kryterium!uznaje!si"!

za!spe$nione. 

 

Ocena! projektu! mo&e! skutkowa'! skierowaniem! do! jednorazowego!

uzupe$nienia/poprawienia. 

12. Wk$ad!w!realizacj"!celu!

szczegó$owego!Priorytetu!

Inwestycyjnego 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny Bada! si"! zgodno%'! z! celem! okre%lonym! dla! danego! dzia$ania/poddzia$ania! 

w! Regionalnym! Programie! Operacyjnym!Województwa! Opolskiego! na! lata!

2014-2020.  

Ocena! projektu! mo&e! skutkowa'! skierowaniem! do! jednorazowego!

uzupe$nienia/poprawienia. 

13. Wybrane!wska+niki!s#!

adekwatne!do!okre%lonego!na!

poziomie projektu celu/ typu 

projektu. 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzgl"dny Sprawdza!si",!czy!wybrane!wska+niki!w!sposób!kompleksowy!opisuj#!zakres!

rzeczowy!i!charakter!projektu,!a!tak&e!czy!mierz#!za$o&one!w!nim!cele.! 

Ocena projektu! mo&e! skutkowa'! skierowaniem! do! jednorazowego!

uzupe$nienia/poprawienia. 

14. Za$o&one!warto%ci!docelowe!

wska+ników!wi"ksze!od!zera!

s#!realne!do!osi#gni"cia 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzgl"dny Sprawdza! si"! realno%'! przyj"tych! do! osi#gni"cia! warto%ci! docelowych!

wska+ników! w! odniesieniu! przede! wszystkim! do:! warto%ci! finansowej!

projektu, czasu i miejsca realizacji, kondycji finansowej wnioskodawcy oraz 

innych!czynników!istotnych!dla!realizacji!przedsi"wzi"cia. 

Ocena! projektu! mo&e! skutkowa'! skierowaniem do jednorazowego 

uzupe$nienia/poprawienia. 
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15 Termin realizacji projektu 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzgl"dny Termin!zako*czenia!finansowej!realizacji!projektu!nie!mo&e!wykracza'!poza!

24!miesi#ce!od!orientacyjnej!daty!rozstrzygni"cia!konkursu, jednak nie pó+niej!

ni&! do! 30! czerwca! 2023 roku. W uzasadnionych przypadkach na wniosek 

Beneficjenta IOK mo&e!wyrazi'!zgod"!na!wyd$u&enie!wskazanego!we!wniosku!

okresu realizacji projektu. Ocena!projektu!mo&e!skutkowa'!skierowaniem!do!

jednorazowego uzupe$nienia/poprawienia. 
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KRYTERIA FORMALNO-MERYTORYCZNE  

WYBORU PODMIOTU PE!NI$CEGO FUNKCJ# MENAD&ERA FUNDUSZU FUNDUSZY W RAMACH 

DZIA!A"/PODDZIA!A" RPO WO 20142020  

WDRA&ANYCH PRZEZ INSTRUMENTY FINANSOWE: 

 
- Dzia$anie 1.1"Innowacje"w"przedsi'biorstwach"w!zakresie!dla!projektów!wdra&anych!przez!instrumenty!finansowe 

- Poddzia$anie 2.1.1"Nowe"produkty"i"us ugi 

- Poddzia$anie 3.2.3"Efektywno%*"energetyczna"w"mieszkalnictwie 

- Dzia$anie 3.3"Odnawialne"#ród a"energii 

- Dzia$anie 3.4"Efektywno%*"energetyczna"w"MSP 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter  

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Poprawno%'!

z$o&enia!wniosku 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzgl"dny 

1. Wnioskodawca w ramach wezwania z$o&y$!jeden!wniosek. 

2. Wniosek!z$o&ono!w!odpowiedzi!na!w$a%ciwe!wezwanie. 

3. Wniosek! z$o&ono! w! terminie,! instytucji! i! w! miejscu! okre%lonym! 

w wezwaniu. 

4. Wniosek!z$o&ono!w!j"zyku!polskim. 

5. Wniosek!sporz#dzono!na!w$a%ciwym!i!obowi#zuj#cym!formularzu.! 

6. Wniosek i za$#czniki!do!wniosku!s#!kompletne. 

7. Wersja!papierowa!i!wersja!elektroniczna!wniosku!s#!to&same. 

8. Wniosek!zosta$!wype$niony!prawid$owo. 

9. Wyliczenia!zawarte!we!wniosku!s#!wykonane!prawid$owo. 

2. 
Prawid$owo%'!

warto%ci!projektu 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzgl"dny 

1. Warto%'! projektu! Wnioskodawcy! i! poziom! wk$adu! z! EFRR! zosta$y! okre%lone!

prawid$owo. 

2. Wnioskodawca!okre%li$!+ród$a!i!poziom!finansowania!wk$adu!krajowego!w!projekcie,!

zgodnie!z!wymogami!Programu!i!w$a%ciwymi!przepisami. 

3. 

Zgodno%'!z!

zasadami pomocy 

publicznej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny Wniosek!zosta$!wype$niony!poprawnie!w!zakresie!pomocy!publicznej!tj.!zaznaczono!brak!

pomocy publicznej na poziomie wnioskodawcy. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter  

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

4. 

Wnioskodawca 

wybra$!wszystkie!

wska+niki!

horyzontalne 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzgl"dny 

Wnioskodawca!wybiera!wszystkie!wska+niki!horyzontalne.!Dla!wska+ników,!których!

realizacj"!zak$ada!w!ramach!projektu!okre%la!warto%'!docelow#!wi"ksz#!od!zera.!Dla!

pozosta$ych!wpisuje!zero. 

5. 

Wnioskodawca 

okre%li$!warto%'!

docelow#!wi"ksz#!

od zera 

przynajmniej dla 

jednego!wska+nika!

w projekcie 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzgl"dny Wnioskodawca! okre%la! warto%'! docelow#! wi"ksz#! od! zera! przynajmniej! dla! jednego!

wska+nika!w!projekcie. 
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Kryteria merytoryczne (TAK/NIE) 

LP 
Nazwa 

kryterium 
'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Zgodno%'! 

z regulacjami 

prawnymi oraz  

z dokumentami 

strategicznymi 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!Wnioskodawcy!jest!zgodny!z!obowi#zuj#cymi!aktami!prawnymi na poziomie unijnym 

i!krajowym,!maj#cymi!zastosowanie!do!projektu. 

Ocena kryterium polega na weryfikacji czy projekt Wnioskodawcy odpowiada wymogom 

okre%lonym!w!regulacjach!w$a%ciwych!dla!projektów!obejmuj#cych!wdra&anie!instrumentów!

finansowych,! ze! %rodków! EFRR,! w! tym! w! szczególno%ci! wynikaj#cym! z! Rozporz#dzenia!

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., 

Rozporz#dzenia!delegowanego!Komisji!(UE)!nr!480/2014!z!dnia!3!marca!2014!r.!oraz!ustawy!

o! zasadach! realizacji! programów! w! zakresie! polityki! spójno%ci! finansowanych! 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217). 

Projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym. 

Ponadto!w!ramach!kryterium!bada!si"!czy: 

1. Wnioskodawca! posiada! odpowiednie! uprawnienia! do! pe$nienia! funkcji! podmiotu!

wdra&aj#cego!fundusz!funduszy,!zgodnie!z!w$a%ciwymi!przepisami!na!poziomie!unijnym!

i! krajowym.! Ocena! kryterium! polega! na! weryfikacji! czy! spe$nione! s#! odpowiednie!

wymogi! wynikaj#ce! z! tre%ci! art.! 7! Rozporz#dzenia! delegowanego! Komisji! (UE)! nr!

480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

2. Wnioskodawca! spe$nia!wymogi,! warunki! i! przes$anki! niezb"dne! do! powierzenia!mu!

funkcji!podmiotu!wdra&aj#cego!fundusz!funduszy. 

2. Kwalifikowalno%'!

projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

1. Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem kwalifikowalno%ci. 
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Kryteria merytoryczne (TAK/NIE) 

LP 
Nazwa 

kryterium 
'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

2. Wnioskodawca! zak$ada! kwalifikowalno%'! wydatków! w! ramach! projektu! zgodnie! 

z!w$a%ciwymi!przepisami. 

3. 

Zgodno%'!!ze!

Strategi#!

Inwestycyjn#!

wdra&ania!

instrumentów!

finansowych  

w ramach RPO 

WO 2014-2020 

(Strategia 

Inwestycyjna) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

1. Projekt!Wnioskodawcy! jest! zgodny! ze! Strategi#! Inwestycyjn#! opart#! o!wyniki! Analizy! 

ex-ante. 

2. Projekt! zak$ada! przyj"cie! okre%lonego! w! Strategii! Inwestycyjnej! modelu! wdra&ania!

instrumentów!finansowych. 

3. Projekt!zak$ada!wdra&anie!produktów!finansowych!na!rzecz!ostatecznych!odbiorców!na!

zasadach! i! warunkach! okre%lonych! w! Strategii! Inwestycyjnej! oraz! zapewnienie!

odpowiedniej!polityki!cenowej!produktów!na!rzecz!ostatecznych!odbiorców. 

4. Projekt!zak$ada!osi#gni"cie!wska+ników!okre%lonych w Strategii Inwestycyjnej. 

4. 

Zdolno%'!do!

dzia$alno%ci! 

w!województwie!

opolskim  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wnioskodawca! posiada! zdolno%'! do! aktywnego! dzia$ania! w! regionie! i! realizacji! projektu! 

w!województwie!opolskim!tj.!posiada!oddzia$/biuro!regionalne!w!województwie!opolskim. 

5. 
Zdolno%'!

ekonomiczna  

i finansowa 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wnioskodawca! wykazuje! odpowiedni! potencja$! finansowy! oraz! odpowiedni#! stabilno%'!

ekonomiczn#!do!pe$nienia!funkcji!podmiotu!wdra&aj#cego!fundusz!funduszy. 
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Kryteria merytoryczne (TAK/NIE) 

LP 
Nazwa 

kryterium 
'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

6. 

Zdolno%'!

operacyjna  

i!potencja$!

organizacyjny 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

1. Wnioskodawca! wykazuje! odpowiedni#! zdolno%'! operacyjn#! do! wdra&ania! projektu,! 

w! tym! posiada! w$a%ciw#! struktur"! organizacyjn#! do! pe$nienia funkcji podmiotu 

wdra&aj#cego!fundusz!funduszy!i!odpowiednie!zaplecze!techniczne. 

2. Wnioskodawca! posiada! ramy! zarz#dzania! umo&liwiaj#ce! mu! prawid$owe! wype$nianie!

zada*! podmiotu! wdra&aj#cego! fundusz! funduszy! i! zapewnienie! dla! IOK! niezb"dnej!

wiarygodno%ci! (uwzgl"dniaj#ce! adekwatne! procedury! w! zakresie! funduszu! funduszy!

dotycz#ce! planowania,! ustanawiania,! komunikacji,! monitoringu,! zarz#dzania! ryzykiem! 

i!kontroli!wewn"trznych). 

3. Wnioskodawca! posiada! system!wewn"trznej! kontroli,! który! dzia$a!w! sposób! sprawny! 

i skuteczny! oraz! umo&liwia! Wnioskodawcy! przestrzeganie! odpowiednich! procedur! 

w zakresie ryzyka. 

4. Wnioskodawca! wykorzystuje! system! ksi"gowy! zapewniaj#cy! rzetelne,! kompletne! 

i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie. 

5. Wnioskodawca! posiada! do%wiadczenie! w! realizacji! podobnych! projektów! i! pe$nieniu!

podobnych! funkcji,! a! tak&e!wiedz"!na! temat!rynków!finansowych! ! i!przygotowanie!do!

oceny!biznesplanów!sk$adanych!przez!potencjalnych!po%redników!finansowych. 

6. Wnioskodawca! dysponuje! zespo$em! o! odpowiedniej! wiedzy,! do%wiadczeniu! 

i!kwalifikacjach!do!pe$nienia!funkcji!podmiotu!wdra&aj#cego!fundusz!funduszy. 

7. Wnioskodawca! wyra&a! zgod"! na! poddanie! si"! audytowi! przeprowadzanemu! przez!

krajowe! instytucje! uprawnione! do! kontroli! i! audytu,! Komisj"! Europejsk#! i! Europejski!

Trybuna$!Obrachunkowy. 
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Kryteria merytoryczne (TAK/NIE) 

LP 
Nazwa 

kryterium 
'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

7. 

Metodyka 

wyboru 

po%redników!

finansowych 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzgl"dny 

Wnioskodawca! dysponuje! solidn#! i! wiarygodn#! metodyk#! identyfikacji! 

i! oceny! po%redników! finansowych,! zgodn#! z! w$a%ciwymi! przepisami,! zak$adaj#c#! wybór!

po%redników!zdolnych!do!aktywnego!dzia$ania!w!regionie. 

8. 
Mechanizm 

wynagradzania 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzgl"dny 

Wnioskodawca! zapewnia! efektywn#! ekonomicznie! realizacj"! projektu.! Proponowane!

wynagrodzenie!jest!zgodne!z!metodologi#!opart#!na!wynikach, uzasadnione i zaplanowane  

w!odpowiedniej!wysoko%ci,!a!jego!poziom!nie!przekroczy!progów!okre%lonych!we!w$a%ciwych!

przepisach. 

Ocena! kryterium! polega! na!weryfikacji! czy! spe$nione! s#! odpowiednie!wymogi!wynikaj#ce! 

z!tre%ci!art.!7!Rozporz#dzenia!delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. 

9. 

Dotychczasowa  

i dodatkowa 

dzia$alno%'!

Wnioskodawcy 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzgl"dny 

Wnioskodawca! potwierdza,! &e! realizacja! projektu! nie! zast#pi! jego! dotychczasowej!

dzia$alno%ci. 

Ocena! kryterium! polega! na!weryfikacji! czy! spe$nione! s#! odpowiednie!wymogi!wynikaj#ce! 

z!tre%ci!art.!7!Rozporz#dzenia!delegowanego!Komisji!(UE)!nr!480/2014!z!dnia!3!marca!2014!r. 
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Kryteria merytoryczne (TAK/NIE) 

LP 
Nazwa 

kryterium 
'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

10. 

Wp$yw!projektu!

na!zasad"!

zrównowa&oneg

o rozwoju 

Wniosek o 

dofinansowanie 
Bezwzgl"dny 

Wnioskodawca! wykaza$,! &e! projekt! b"dzie! mia$! pozytywny! wp$yw! na! zasad"!!

zrównowa&onego! rozwoju.! G$ównym! za$o&eniem! tej! zasady! jest! zachowanie! zasobów! i!

walorów!%rodowiska!w!stanie!zapewniaj#cym!trwa$e!i!nie!doznaj#ce!uszczerbku!mo&liwo%ci!

korzystania! z! nich! zarówno! przez! obecne,! jak! i! przysz$e! pokolenia.! Dzia$ania! te! musz#!

jednocze%nie! d#&y'! do! zachowania! trwa$o%ci! procesów! przyrodniczych! oraz! naturalnej!

ró&norodno%ci! biologicznej.! W! praktyce! mo&e! to! oznacza'! podejmowanie! zaostrzonych!

dzia$a*!wykraczaj#cych! poza! obowi#zuj#ce! przepisy! prawa! krajowego! jak! i! UE!w! zakresie!

ochrony!%rodowiska,!dotyczy'!mo&e!tak&e!wdro&onych!w!jednostkach!systemów!zarz#dzania!

%rodowiskiem! oraz! stosowania! zielonych! zamówie*! publicznych.! Pa*stwa! cz$onkowskie! 

i Komisja zapewniaj#,! aby! wymogi! ochrony! %rodowiska,! efektywnego! gospodarowania!

zasobami,! dostosowanie! do! zmian! klimatu! i! $agodzenia! jej! skutków,! ró&norodno%'!

biologiczna,!odporno%'!na!kl"ski!&ywio$owe!oraz!zapobieganie!ryzyku!i!zarz#dzanie!ryzykiem!

by$y!promowane!podczas!przygotowania!i!wdra&ania!umów!partnerstwa!i!programów. 

Dopuszcza!si"!w!uzasadnionych!przypadkach,!neutralny!wp$yw!produktów!projektu!na!zasad"!

zrównowa&onego!rozwoju.!Je&eli!Wnioskodawca!uznaje,!&e!który%!z!produktów!projektu!ma!

neutralny!wp$yw! na! realizacj"! tej! zasady,!wówczas! taka! deklaracja!wraz! z! uzasadnieniem!

powinna! by'! zamieszczona! w! tre%ci! wniosku! o! dofinansowanie.! Neutralno%'! produktu!

projektu!musi!wynika'!z!zapisów!wniosku!o!dofinansowanie.!W!takim!przypadku!kryterium!

uznaje!si"!za!spe$nione. 
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Kryteria merytoryczne (TAK/NIE) 

LP 
Nazwa 

kryterium 
'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Ocena! projektu! mo&e! skutkowa'! skierowaniem! do! jednorazowego!

uzupe$nienia/poprawienia. 

11. Wp$yw!projektu!

na!zasad"!

równo%ci!szans!

m"&czyzn!i!

kobiet 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny Wnioskodawca!wykaza$,!&e!projekt!b"dzie!mia$!pozytywny!wp$yw!na!zasad"!równo%ci!szans!

m"&czyzn! i!kobiet.!Zasada!ta!ma!prowadzi'!do!podejmowania!dzia$a*!na!rzecz!osi#gni"cia!

stanu,!w!którym!kobietom!i!m"&czyznom!przypisuje!si"!tak#!sam#!warto%'!spo$eczn#,!równe!

prawa! i! równe! obowi#zki! oraz! gdy! maj#! oni! równy! dost"p! do! zasobów! z! których! mog#!

korzysta'.! Zasada! ta! ma! gwarantowa'! mo&liwo%'! wyboru! drogi! &yciowej! bez! ogranicze*!

wynikaj#cych!ze!stereotypów!p$ci.!! 

Dopuszcza!si"!w!uzasadnionych!przypadkach,!neutralny!wp$yw!projektu!na!zasad"!równo%ci!

szans!m"&czyzn! i! kobiet.! Je&eli!Wnioskodawca! uznaje,! &e! projekt!ma! neutralny!wp$yw! na!

realizacj"! tej! zasady,! wówczas! taka! deklaracja! wraz! z! uzasadnieniem! powinna! by'!

zamieszczona! w! tre%ci! wniosku! o! dofinansowanie.! Neutralno%'! projektu! musi! wynika'! z!

zapisów!wniosku!o!dofinansowanie.!W!takim!przypadku!kryterium!uznaje!si"!za!spe$nione. 

 

Ocena! projektu! mo&e! skutkowa'! skierowaniem! do! jednorazowego! uzupe$nienia/ 

poprawienia. 
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Kryteria merytoryczne (TAK/NIE) 

LP 
Nazwa 

kryterium 
'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

12. Wp$yw!projektu!

na!zasad"!

niedyskryminacji  

w tym 

niedyskryminacji  

ze!wzgl"du!na!

niepe$nosprawno

%' 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny Wnioskodawca!wykaza$,!&e!projekt!b"dzie!mia$!pozytywny!wp$yw!na!zasad"!niedyskryminacji,!

w! tym! dost"pno%ci! dla! osób! z! niepe$noprawno%ciami.! Przez! pozytywny! wp$yw! nale&y!

rozumie':!zapewnienie!dost"pno%ci!infrastruktury,!transportu,!towarów,!us$ug,!technologii!i!

systemów!informacyjno-komunikacyjnych!oraz!wszelkich!innych!produktów!projektów!(które!

nie!zosta$y!uznane!za!neutralne)!dla!wszystkich!ich!u&ytkowników, zgodnie ze standardami 

dost"pno%ci,! stanowi#cymi! za$#cznik! do!Wytycznych!w! zakresie! realizacji! zasady! równo%ci!

szans!i!niedyskryminacji,!w!tym!dost"pno%ci!dla!osób!z!niepe$nosprawno%ciami!oraz!zasady!

równo%ci!szans!kobiet!i!m"&czyzn!w!ramach!funduszy!unijnych na lata 2014-2020. 

Ponadto,!bada!si"!zgodno%'!projektu!z!koncepcj#!uniwersalnego!projektowania!w!przypadku!

stworzenia! nowych! produktów,! stosowania! racjonalnych! usprawnie*,! o! ile! wymaga! tego!

charakter projektu.  Sprawdza!si", czy wytworzona w ramach projektu!infrastruktura!zwi"ksza!

dost"pno%'! eliminuje! bariery! dla! osób! niepe$nosprawnych.! Bada! si", czy! za$o&enia!

projektowe! uwzgl"dniaj#! równy! dost"p! dla! wszystkich,! z! uwzgl"dnieniem! potrzeb! tych!

u&ytkowników,!których!funkcjonowanie!jest!w!jakim%!aspekcie!ograniczone. 

Dopuszcza!si"!w!uzasadnionych!przypadkach,!neutralny!wp$yw!produktów!projektu!na!zasad"!

niedyskryminacj"!w!tym!na!zasad"!niedyskryminacji!ze!wzgl"du!na!niepe$nosprawno%'.!Je&eli!

Wnioskodawca!uznaje,!&e!który%!z!produktów!projektu!ma!neutralny!wp$yw!na!realizacj"!tej!

zasady,!wówczas!taka!deklaracja!wraz!z!uzasadnieniem!powinna!by'!zamieszczona!w!tre%ci!

wniosku!o!dofinansowanie.!Neutralno%'!produktu!projektu!musi!wynika'!z!zapisów!wniosku!

o!dofinansowanie.!W!takim!przypadku!kryterium!uznaje!si"!za!spe$nione. 
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Kryteria merytoryczne (TAK/NIE) 

LP 
Nazwa 

kryterium 
'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

Ocena! projektu! mo&e! skutkowa'! skierowaniem! do! jednorazowego! uzupe$nienia/ 

poprawienia. 

13. 

Wybrane 

wska+niki!s#!

adekwatne do 

okre%lonego!na!

poziomie 

projektu celu/ 

typu projektu 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzgl"dny 

Sprawdza! si",! czy! wybrane! wska+niki! w! sposób! kompleksowy! opisuj#! zakres! rzeczowy! 

i!charakter!projektu,!a!tak&e!czy!mierz#!za$o&one!w!nim!cele.! 

14. 

Za$o&one!

warto%ci!

docelowe 

wska+ników!

wi"ksze!od!zera!

s#!realne!do!

osi#gni"cia 

Wniosek  

o dofinansowanie 
Bezwzgl"dny 

Sprawdza! si"! realno%'! przyj"tych! do! osi#gni"cia! warto%ci! docelowych! wska+ników! 

w!odniesieniu!przede!wszystkim!do:!warto%ci!finansowej!projektu,!czasu!i!miejsca!realizacji,!

kondycji! finansowej! wnioskodawcy! oraz! innych! czynników! istotnych! dla! realizacji 

przedsi"wzi"cia. 
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O6 priorytetowa  I INNOWACJE W GOSPODARCE  

Dzia)anie 171 Innowacje w przedsi%biorstwach  

Dotacje 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Projekt!spe$nia!kryteria!inwestycji!

pocz#tkowej. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zgodnie! z! zapisami! Rozporz#dzenia! Ministra! Infrastruktury! i! Rozwoju! z dnia! 3! wrze%nia!

2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020. 

Kryterium!dotyczy!jedynie!projektów!obj"tych!Regionaln#!Pomoc#!Inwestycyjn#. 

2. 

Projekt dotyczy wsparcia w obszarze 

Regionalnych Specjalizacji 

Inteligentnych. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Weryfikacji! podlega,! czy! rozwi#zanie!b"d#ce!przedmiotem!projektu!wpisuje! si"!w! zapisy!

dokumentu! Regionalna! Strategia! Innowacji! Województwa! Opolskiego! do! roku! 2020! 

w odniesieniu!do!zidentyfikowanych!specjalizacji!inteligentnych!w!województwie!opolskim.!

Dokumentem pomocnym przy weryfikacji niniejszego kryterium jest opracowanie  

�Specjalizacje!inteligentne!województwa opolskiego z!wyszczególnieniem�.! 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

3. 

W!przypadku!du&ych!przedsi"biorstw!

Wnioskodawca zapewnia 

rozpowszechnianie!wyników!bada*!i!

rozwoju w gospodarce regionalnej 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 

 

Bezwzgl"dny 

 

Za!zapewnienie!przez!Wnioskodawc"!rozpowszechnienia!wyników!prac!B<R!w!gospodarce!
regionalnej!uznaje!si"!sytuacj"!gdy!wyniki!prac:  
 

- zostan#! zaprezentowane! na! co! najmniej! 3! konferencjach! naukowych! i! technicznych,! 
w tym co najmniej!1!o!randze!ogólnokrajowej!lub; 
- zostan#! opublikowane! w! co! najmniej! 2! czasopismach! naukowych! lub! technicznych!
zawartych w Wykazie czasopism naukowych i! recenzowanych!materia$ach! z! konferencji!
mi"dzynarodowych opracowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa!Wy&szego!(wykaz!!
zosta$!zamieszczony!na!stronie!internetowej!IP)!lub!; 
- zostan#! udost"pnione! w! powszechnie! dost"pnych! bazach! danych! zapewniaj#cych!
swobodny!dost"p!do!uzyskanych!wyników!bada*!(surowych!danych!badawczych),!lub; 
- zostan#!w!ca$o%ci!rozpowszechnione!za!po%rednictwem!oprogramowania!bezp$atnego!lub!
oprogramowania!z!licencj#!otwartego!dost"pu.! 
Przeprowadzenie!ww.!dzia$a*!upowszechniaj#cych!b"dzie!przedmiotem!monitorowania!lub!
kontroli! przedsi"wzi"cia! prowadzonej! w! ramach! kontroli! trwa$o%ci! przez! Instytucj"!
Po%rednicz#c#.! 
Rozpowszechnianie! wyników! prac! B<R! w! gospodarce! regionalnej! musi!

nast#pi'!w!okresie!trwa$o%ci!projektu.! 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

4. 

Wnioskodawca posiada plany 

dotycz#ce!prac!B<R! 

w!przedsi"biorstwie 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zgodnie! z! zapisami! Regionalnego! Programu! Operacyjnego! Województwa! Opolskiego! 

na lata 2014 � 2020. 

Plan!dotycz#cy!prac!B<R!w!przedsi"biorstwie!powinien!zawiera':  

- cele! prac! B<R! (ko*cowe! i! po%rednie)! oraz! po&#dane! stany! rzeczy! do! których!
przedsi"biorstwo!zmierza; 

- metody!realizacji!tych!celów; 

- niezb"dne! zasoby! (osobowe,! rzeczowe,! finansowe,! informacyjne),! a! tak&e! sposoby! ich!
pozyskania,!dzia$ania!(operacje,!czynno%ci);! 

- czas i miejsce ich wykonywania; 

- opis prac!B<R!!realizowanych!w!ramach!przedsi"wzi"cia; 

- uzasadnienie! zgodno%ci! z! zapisami Regionalnej Strategii Innowacji w zakresie 

Inteligentnych Specjalizacji Regionalnych; 

- uzasadnienie potrzeb realizacji projektu. 

Nale&y! co! najmniej! szczegó$owo! opisa'! powy&sze! w! ramach!

odpowiednich sekcji Biznesplanu. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

5. 

Zaplanowane!prace!B<R!s#!adekwatne! 

i!niezb"dne!do!osi#gni"cia!celu!

projektu,!a!ryzyka!!z!nim!zwi#zane!

zosta$y!zdefiniowane 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy:  

- w! kontek%cie! wskazanej! potrzeby! spo$ecznej/gospodarczej/rynkowej! problem!
technologiczny! zosta$! poprawnie! zidentyfikowany! w! odniesieniu! do! celu! i! przedmiotu!
projektu;  

- wskazany problem technologiczny jest!precyzyjnie!okre%lony;! 
- zaplanowane!prace!B<R!s#!niezb"dne!do!osi#gni"cia!celu!projektu/rozwi#zania!problemu!
technologicznego;  

- w!kontek%cie!wskazanego!celu!projektu/problemu!technologicznego!zaplanowane!prace!
B<R!s#!adekwatne;! 
- planowane prace B<R! zosta$y! podzielone! na! jasno! sprecyzowane! i! uk$adaj#ce! si"! 
w!logiczn#!ca$o%'!-etapy;  

- precyzyjnie!okre%lono!efekt!ko*cowy/kamie*!milowy!ka&dego!z!etapów!oraz!wp$yw!braku!
jego!osi#gni"cia!na!zasadno%'!kontynuacji!projektu;! 
- zak$adane! rezultaty! prac! B<R! s#! mo&liwe! do! osi#gni"cia! w! kontek%cie! zak$adanego!
harmonogramu!!i!bud&etu;! 
- zidentyfikowano!i!precyzyjnie!opisano!ewentualne!ryzyka!zwi#zane!z!pracami!B<R;! 
- uwzgl"dniono! (je%li! dotyczy)! inne! ni&! technologiczne! ewentualne! ryzyka/!
zagro&enia/wymogi prawno-administracyjne.  

Kryterium!uznaje!si"!za!spe$nione!w!sytuacji,!gdy!zosta$y!spe$nione!wszystkie!

ww. warunki. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

6. Potencja$!Wnioskodawcy 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy:  

 

- kluczowy!personel!zaanga&owany!w!realizacj"!projektu!posiada!adekwatne!do!zakresu! 
i!rodzaju!tych!prac!do%wiadczenie,!w!tym!w!realizacji!projektów!obejmuj#cych!prace!B<R!
nad!innowacyjnymi!rozwi#zaniami,!których!efektem!by$y!wdro&enia!wyników!prac!B<R!
do!dzia$alno%ci!gospodarczej,!uzyskane!patenty!czy!prawa!ochronne!na!wzory!u&ytkowe!
lub inne!zastosowania!wyników!prac!B<R;! 
 

- liczba!osób!zaanga&owanych!(planowanych!do!zaanga&owania)!w!realizacj"!prac!B<R!jest!
adekwatna! do! zakresu! i! rodzaju! zaplanowanych! prac! B<R! i! zapewnia! terminow#!
realizacj"!projektu;! 

 

- wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami technicznymi (lub planuje  

je!pozyska'),!w!tym! infrastruktur#!naukowo!� badawcz#! (pomieszczeniami,!aparatur#!
naukowo � badawcz#! oraz! innym! wyposa&eniem! niezb"dnym! do! realizacji! prac! B<R! 
w! projekcie),! zapewniaj#cymi! terminow#! realizacj"! projektu! zgodnie  

z zaplanowanym zakresem rzeczowym.  

 

Kryterium!uznaje!si"!za!spe$nione!w!sytuacji,!gdy!zosta$y!spe$nione!wszystkie!ww.!warunki. 
  

Wnioskodawca!nie!musi!posiada'!wszystkich!zasobów!ju&!w!momencie!sk$adania!wniosku!o!
dofinansowanie.! Cz"%'! z! nich! mo&e! pozyska'! w! trakcie! realizacji! projektu,! 
co! zobowi#zany! jest! opisa'! w! projekcie! wraz! z! okre%leniem! warunków/wymogów!
stawianych!podmiotowi/podmiotom,!które!zaanga&owane!zostan#!do!udzia$u!w!projekcie,!
w! szczególno%ci! Wnioskodawca! mo&e! powierzy'! realizacj" cz"%ci! prac! B<R! w! projekcie!
podwykonawcy!(max.!do!wysoko%ci!50=!kosztów!kwalifikowanych).! 
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W!takim!przypadku!weryfikacji!podlega,!czy!wnioskodawca:!wskaza$!podwykonawc"!oraz!

opisa$! jego!potencja$!kadrowy!i!techniczny!(analogicznie! jak!w!przypadku!wnioskodawcy) 

lub! prawid$owo! okre%li$! wymagania! dotycz#ce! potencja$u! kadrowego! i! technicznego!

stawiane! potencjalnemu! podwykonawcy,! któremu! zostanie! powierzona! realizacja! cz"%ci!

prac B+R w projekcie. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

7. 

Projekt obejmuje badania 

przemys$owe!i!prace!rozwojowe!albo!

prace rozwojowe 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy: 

- projekt!ma! charakter! projektu! badawczego,! w! którym! przewidziano! realizacj"! bada*!
przemys$owych!i!prac!rozwojowych!albo!prac!rozwojowych;! 

- zadania! planowane! do! realizacji! w! ramach! projektu! zosta$y! prawid$owo! przypisane! 
do!kategorii:!bada*!przemys$owych!albo prac rozwojowych.  

 

Przez! badania! przemys$owe! i! prace! rozwojowe! nale&y! rozumie'! badania! przemys$owe! 
i! prace! rozwojowe,! o! których! mowa! w! art.! 2! pkt! 85! i! 86! rozporz#dzenia! Komisji! (UE)! 
nr 651/2014: 

 

�badania przemys)owe� - oznaczaj#!badania!planowane!lub!badania!krytyczne!maj#ce!na!
celu! zdobycie! nowej! wiedzy! oraz! umiej"tno%ci! celem! opracowania! nowych! produktów,!
procesów!lub!us$ug!lub!te&!wprowadzenia!znacz#cych!ulepsze*!do!istniej#cych!produktów,!
procesów! lub! us$ug.! Uwzgl"dniaj#! one! tworzenie! elementów! sk$adowych! systemów!
z$o&onych! i! mog#! obejmowa'! budow"! prototypów! w! %rodowisku! laboratoryjnym! lub!
%rodowisku!interfejsu!symuluj#cego!istniej#ce!systemy,!a!tak&e!linii!pilota&owych,!kiedy!s#!
one! konieczne! do! bada*! przemys$owych,! a! zw$aszcza! uzyskania! dowodu! w! przypadku!
technologii generycznych;  
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Prace rozwojowe mog#!obejmowa'!opracowanie!prototypów,!demonstracje,!opracowanie!
projektów! pilota&owych,! testowanie! i! walidacj"! nowych! lub! ulepszonych! produktów,!
procesów! lub! us$ug! w! otoczeniu! stanowi#cym! model! warunków! rzeczywistego!
funkcjonowania,!których!g$ównym!celem!jest!dalsze!udoskonalenie!techniczne!produktów,!
procesów!lub!us$ug,!których!ostateczny!kszta$t!zasadniczo!nie!jest!jeszcze!okre%lony.!Mog#!
obejmowa'!opracowanie!prototypów!i!projektów!pilota&owych,!które!mo&na!wykorzysta'!
do!celów!komercyjnych,!w!przypadku!gdy!prototyp! lub!projekt!pilota&owy!z!konieczno%ci!
jest!produktem!ko*cowym!do!wykorzystania!do!celów!komercyjnych,!a!jego!produkcja!jest!
zbyt!kosztowna,!aby!s$u&y$!on!jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace 

rozwojowe!nie!obejmuj#!rutynowych!i!okresowych!zmian!wprowadzanych!do!istniej#cych!
produktów,!linii!produkcyjnych,!procesów!wytwórczych,!us$ug!oraz!innych!operacji!w!toku,!
nawet!je%li!takie!zmiany maj#!charakter!ulepsze*.! 

Przyk$ady!czynno%ci,!które!nie!s#!pracami!B<R:! 

- tworzenie! aplikacji! biznesowych! i! systemów! informatycznych! na! podstawie! znanych!
metod!i!istniej#cych!narz"dzi!informatycznych;! 

- czynno%ci! rutynowe! zwi#zane! z! oprogramowaniem,! niepoci#gaj#ce! za! sob#! post"pu!
naukowego! czy! technicznego! ani! wyeliminowania! niepewno%ci! o! charakterze!
technicznym; 

- obs$uga!istniej#cych!systemów;! 

- konwersja!oraz/lub!t$umaczenie!j"zyków!komputerowych;! 

- dodawanie!funkcjonalno%ci!dla!u&ytkownika!w!programach!u&ytkowych;! 

- usuwanie!b$"dów!z!systemów!(debugging);! 

- adaptacja!istniej#cego!oprogramowania;! 

- przygotowywanie!dokumentacji!dla!u&ytkownika. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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8. 
Projekt dotyczy innowacji 

produktowej lub procesowej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Ocenie podlega, czy projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej.  

 

W!konkursie!nie! jest!mo&liwe!dofinansowanie!projektów,!których!efektem!jest!wy$#cznie!
powstanie!rozwi#zania!stanowi#cego!innowacj"!marketingow#!lub!organizacyjn#.! 
 

Do! oceny! kryterium! przyjmuje! si"! definicj"! innowacji! okre%lon#! w! podr"czniku! OECD!
Podr'cznik Oslo, zgodnie! z! któr#! przez! innowacj% nale&y! rozumie'! wprowadzenie! 
do! praktyki! w! gospodarce! nowego! lub! znacz#co! ulepszonego! rozwi#zania! 
w!odniesieniu!do!produktu!(towaru!lub!us$ugi),!procesu,!marketingu!lub!organizacji.! 
 

Zgodnie!z!ww.!definicj#!mo&na!rozró&ni':! 
 

- innowacj% produktow* - oznaczaj#c#! wprowadzenie! na! rynek! przez! dane!
przedsi"biorstwo! nowego towaru! lub! us$ugi! lub! znacz*ce ulepszenie oferowanych 

uprzednio!towarów!i!us$ug!w!odniesieniu!do!ich!charakterystyk!lub!przeznaczenia;! 
 

- innowacj% procesow* - oznaczaj#c#! wprowadzenie! do! praktyki! w! przedsi"biorstwie!
nowych!lub!znacz#co!ulepszonych!metod!produkcji!lub!dostawy;! 

 

- innowacj% marketingow* - oznaczaj#c#! zastosowanie! nowej! metody! marketingowej!
obejmuj#cej!znacz#ce!zmiany!w!wygl#dzie!produktu,!jego!opakowaniu,!pozycjonowaniu,!
promocji,! polityce! cenowej! lub! modelu! biznesowym,! wynikaj#cej! 
z!nowej!strategii!marketingowej!przedsi"biorstwa;! 

 

- innowacj% organizacyjn* - polegaj#c#! na! zastosowaniu! w! przedsi"biorstwie! nowej!
metody! organizacji! jego! dzia$alno%ci! biznesowej,! nowej! organizacji! miejsc! pracy! lub!
nowej!organizacji!relacji!zewn"trznych. 

 
Dofinansowanie mo-e otrzyma8 wy)*cznie projekt, który przewiduje powstanie innowacji 
produktowej lub innowacji procesowej.  
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Dodatkowym!efektem!projektu!mo&e!by'!wprowadzenie!nowych!rozwi#za*!organizacyjnych!
lub! nowych! rozwi#za*! marketingowych! prowadz#cych! do! poprawy! produktywno%ci! i!
efektywno%ci!przedsi"biorcy,!jednak!inne!rodzaje!innowacji,!b"d#ce!dodatkowym!efektem!
projektu!wymienione!we!wniosku!o!dofinansowanie!nie!podlegaj#!ocenie. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

9. 

Skala!innowacyjno%ci!

produktów/us$ug/technologii 

b"d#cych!rezultatem!projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Produkty/us$ugi/technologie! b"d#ce! rezultatem! projektu! s#! innowacyjne! co! najmniej! 
w!skali!regionu!(województwo). 
 

W tym kryterium oceniaj#cy! opiera!  si"! na! opinii! wystawionej! przez! niezale&nego! i! nie!

zwi#zanego! z! Wnioskodawc#! eksperta! (naukowca/badacza)! z! danej! dziedziny! nauki,!

potwierdzonej przez przedstawiciela Sektora B+R.  

Sektor B+R: 

System!szkolnictwa!wy&szego!i!nauki,!tj.: 

1) uczelnie;  

2)!federacje!podmiotów!systemu!szkolnictwa!wy&szego!i!nauki,!zwane!dalej!�federacjami�;! 

3)!Polska!Akademia!Nauk,!dzia$aj#ca!na!podstawie!ustawy!z!dnia!30!kwietnia!2010!r.!o!

Polskiej!Akademii!Nauk!(Dz.!U.!z!2018!r.!poz.!1475),!zwana!dalej!�PAN�;  

4)!instytuty!naukowe!PAN,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy,!o!której!mowa!w!pkt!3,!zwane!

dalej!�instytutami!PAN�;! 

5)!instytuty!badawcze,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy!z!dnia!30!kwietnia!2010!r.!o!

instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);  
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6)!mi"dzynarodowe!instytuty!naukowe!utworzone!na!podstawie!odr"bnych!ustaw!

dzia$aj#ce!na!terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej,!zwane!dalej!�instytutami!

mi"dzynarodowymi�;! 

6a)!Centrum!>ukasiewicz,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy!z!dnia!21!lutego!2019!r.!o!Sieci 

Badawczej!>ukasiewicz!(Dz.!U.!poz.!534);! 

6b)!instytuty!dzia$aj#ce!w!ramach!Sieci!Badawczej!>ukasiewicz,!zwane!dalej!�instytutami!

Sieci!>ukasiewicz�;! 

7)!Polska!Akademia!Umiej"tno%ci,!zwana!dalej!�PAU�;! 

8)!inne!podmioty!prowadz#ce!g$ównie!dzia$alno%' naukow#!w!sposób!samodzielny!i!

ci#g$y?. 

?Jednocze%nie! w! przypadku! tych! podmiotów! konieczna! jest! ich! zako*czona! pozytywna!

ewaluacja!w!oparciu!o!szczegó$owe!kryteria!okre%lone!w!rozporz#dzeniu!Ministra!Nauki! i!

Szkolnictwa!Wy&szego. 

Wzór!opinii!stanowi!za$#cznik do Regulaminu Konkursu. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt 

realizowany we 

wspó$pracy! 

z sektorem B+R. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
4 0 � 1 pkt 

 

Punktowanie!wspó$pracy!Wnioskodawcy!z!sektorem!B<R!w!zakresie!prac!B<R!w!ramach!projektu.! 

Zakres!wspó$pracy!wynika!z!dokumentacji!projektowej  w zakresie planowanej inwestycji.  

0 pkt � brak!wspó$pracy;! 
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1 pkt � wspó$praca!z!sektorem!B<R 

Sektor B+R: 

System!szkolnictwa!wy&szego!i!nauki,!tj.: 

1) uczelnie;  

2)!federacje!podmiotów!systemu!szkolnictwa!wy&szego!i!nauki,!zwane!dalej!�federacjami�;! 

3)!Polska!Akademia!Nauk,!dzia$aj#ca!na!podstawie!ustawy!z!dnia!30!kwietnia!2010!r.!o!Polskiej!Akademii!

Nauk (Dz.!U.!z!2018!r.!poz.!1475),!zwana!dalej!�PAN�;! 

4)!instytuty!naukowe!PAN,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy,!o!której!mowa!w!pkt!3,!zwane!dalej!

�instytutami!PAN�;! 

5)!instytuty!badawcze,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy!z!dnia!30!kwietnia!2010!r.!o!instytutach!

badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);  

6)!mi"dzynarodowe!instytuty!naukowe!utworzone!na!podstawie!odr"bnych!ustaw!dzia$aj#ce!na!

terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej,!zwane!dalej!�instytutami!mi"dzynarodowymi�;! 

6a)!Centrum!>ukasiewicz,!dzia$aj#ce!na!podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej 

>ukasiewicz!(Dz.!U.!poz.!534);! 

6b)!instytuty!dzia$aj#ce!w!ramach!Sieci!Badawczej!>ukasiewicz,!zwane!dalej!�instytutami!Sieci!

>ukasiewicz�;! 

7)!Polska!Akademia!Umiej"tno%ci,!zwana!dalej!�PAU�;! 

8) inne podmioty!prowadz#ce!g$ównie!dzia$alno%'!naukow#!w!sposób!samodzielny!i!ci#g$y?. 

?Jednocze%nie! w! przypadku! tych! podmiotów! konieczna! jest! ich! zako*czona! pozytywna! ewaluacja! w!

oparciu!o!szczegó$owe!kryteria!okre%lone!w!rozporz#dzeniu!Ministra!Nauki!i!Szkolnictwa!Wy&szego. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2. 

Innowacyjno%'!

produktów/us$ug!

/technologii 

b"d#cych!

rezultatem 

projektu. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
4 0, 2 lub 4 pkt 

0 pkt - produkty/us$ugi/technologie! b"d#ce! rezultatem! projektu! b"d#! innowacyjne! w! skali! regionu!

(województwo); 

2 pkt  � produkty/us$ugi/technologie!b"d#ce!rezultatem!projektu!b"d#!innowacyjne!w!skali!kraju; 

4 pkt � produkty/us$ugi/technologie!b"d#ce rezultatem!projektu!b"d#!innowacyjne!w!skali!%wiata; 

W tym kryterium oceniaj#cy!  opiera! si"! na! opinii! wystawionej! przez! niezale&nego! i! nie! zwi#zanego! 

z! Wnioskodawc#! eksperta! (naukowca/badacza)! z! danej! dziedziny! nauki,! potwierdzonej! przez!

przedstawiciela Sektora B+R.  

Sektor B+R: 

System!szkolnictwa!wy&szego!i!nauki,!tj.: 

1) uczelnie;  

2)!federacje!podmiotów!systemu!szkolnictwa!wy&szego!i!nauki,!zwane!dalej!�federacjami�;! 

3)!Polska!Akademia!Nauk,!dzia$aj#ca!na!podstawie!ustawy!z!dnia!30!kwietnia!2010!r.!o!Polskiej Akademii 

Nauk!(Dz.!U.!z!2018!r.!poz.!1475),!zwana!dalej!�PAN�;! 

4)!instytuty!naukowe!PAN,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy,!o!której!mowa!w!pkt!3,!zwane!dalej!

�instytutami!PAN�;! 

5)!instytuty!badawcze,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy!z!dnia!30!kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);  
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6)!mi"dzynarodowe!instytuty!naukowe!utworzone!na!podstawie!odr"bnych!ustaw!dzia$aj#ce!na!

terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej,!zwane!dalej!�instytutami!mi"dzynarodowymi�;! 

6a)!Centrum!>ukasiewicz,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy!z!dnia!21!lutego!2019!r.!o!Sieci!Badawczej!

>ukasiewicz!(Dz.!U.!poz.!534);! 

6b)!instytuty!dzia$aj#ce!w!ramach!Sieci!Badawczej!>ukasiewicz,!zwane!dalej!�instytutami!Sieci!

>ukasiewicz�;! 

7)!Polska!Akademia!Umiej"tno%ci,!zwana!dalej!�PAU�;! 

8)!inne!podmioty!prowadz#ce!g$ównie!dzia$alno%'!naukow#!w!sposób!samodzielny!i!ci#g$y?. 

?Jednocze%nie!w!przypadku!tych!podmiotów!konieczna!jest!ich!zako*czona!pozytywna!ewaluacja!w!

oparciu!o!szczegó$owe!kryteria!okre%lone!w!rozporz#dzeniu!Ministra!Nauki!i!Szkolnictwa!Wy&szego. 

Wzór!opinii!stanowi!za$#cznik!do!Regulaminu!Konkursu. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Do%wiadczenie!

we!wspó$pracy! 

z sektorem B+R 

lub posiadanie 

w$asnej!jednostki!

B+R. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 � 4 pkt 

0 pkt. � brak!wspó$pracy/!brak!w$asnej!jednostki!B<R; 

1 pkt - wspó$praca!trwa!krócej!ni&!6!m-cy/!w$asna!jednostka!B<R!funkcjonuje!krócej!ni&!6!miesi"cy; 

2 pkt - wspó$praca! trwa! co! najmniej! 6!m-cy,! ale! krócej! ni&! 1! rok/!w$asna! jednostka! B<R! funkcjonuje! 

co najmniej 6 m-cy,!ale!krócej!ni&!1!rok; 

3 pkt - wspó$praca! trwa! co! najmniej! 1! rok,! ale! krócej! ni&! 2! lata/! w$asna! jednostka! B<R! funkcjonuje! 

co najmniej 1 rok,!ale!krócej!ni&!2!lata; 

4 pkt - wspó$praca!trwa!co!najmniej!2!lata/!w$asna!jednostka!B<R!funkcjonuje co najmniej 2 lata. 
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D$ugo%'!wspó$pracy!i!funkcjonowania!w$asnej!jednostki!B<R!oceniana!jest!na!moment!z$o&enia!wniosku. 

Wspó$praca!Wnioskodawcy!z!sektorem!B<R!potwierdzona!jest!dokumentami!np.!umowa,!zlecenie!bada*,!

wyniki!bada*,!inne!opracowania!i!dokumenty!potwierdzaj#ce!wspó$prac". 

Przed$o&enie! jedynie! umowy! podpisanej! pomi"dzy! wnioskodawc#! a! sektorem! B<R! nie! stanowi! 

o!wspó$pracy!i!nie!jest!podstaw#!do!nadania!punktów!w!przedmiotowym!kryterium. 

 

Sektor B+R : 

System!szkolnictwa!wy&szego!i!nauki,!tj.: 

1) uczelnie;  

2)!federacje!podmiotów!systemu!szkolnictwa!wy&szego!i!nauki,!zwane!dalej!�federacjami�;! 

3)!Polska!Akademia!Nauk,!dzia$aj#ca!na!podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 

Nauk!(Dz.!U.!z!2018!r.!poz.!1475),!zwana!dalej!�PAN�;! 

4)!instytuty!naukowe!PAN,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy,!o!której!mowa!w!pkt!3,!zwane!dalej!

�instytutami!PAN�;! 

5)!instytuty!badawcze,!dzia$aj#ce na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);  

6)!mi"dzynarodowe!instytuty!naukowe!utworzone!na!podstawie!odr"bnych!ustaw!dzia$aj#ce!na!

terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej,!zwane!dalej!�instytutami mi"dzynarodowymi�;! 

6a)!Centrum!>ukasiewicz,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy!z!dnia!21!lutego!2019!r.!o!Sieci!Badawczej!

>ukasiewicz!(Dz.!U.!poz.!534);! 

6b)!instytuty!dzia$aj#ce!w!ramach!Sieci!Badawczej!>ukasiewicz,!zwane!dalej!�instytutami!Sieci!

>ukasiewicz�;! 

7)!Polska!Akademia!Umiej"tno%ci,!zwana!dalej!�PAU�;! 

8)!inne!podmioty!prowadz#ce!g$ównie!dzia$alno%'!naukow#!w!sposób!samodzielny!i!ci#g$y?. 
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*Jednocze%nie!w!przypadku!tych!podmiotów!konieczna!jest!ich!zako*czona!pozytywna!ewaluacja!w!

oparciu!o!szczegó$owe!kryteria!okre%lone!w!rozporz#dzeniu!Ministra!Nauki!i!Szkolnictwa!Wy&szego. 

 

W$asna!jednostka!B<R!rozumiana!jest!jako!dzia$!badawczo-rozwojowy, laboratorium!badawcze,!dzia$!

technologiczno-konstrukcyjny!lub!pracownicy,!stanowi#cy!kadr"!przedsi"biorstwa!i!prowadz#cy!w!jego!

ramach prace B+R.  

Ocena!kryterium!w!odniesieniu!do!w$asnej!jednostki!B<R!opiera'!si"!b"dzie!na!przed$o&onych!

dokumentach,!z!których wynika'!b"dzie!do%wiadczenie!w!zakresie!realizacji!projektów!badawczych.!

Powy&sze!b"dzie!udokumentowane!m.in.!poprzez!dokumenty!CV!personelu,!zakresy!czynno%ci!

pracowników,!dokumenty!potwierdzaj#ce!realizacje!prac!B<R!(m.in.!opracowania,!ekspertyzy,!publikacje, 

wyniki!bada*!i!dokumentacja!dotycz#ca!nowych!lub!ulepszonych!produktów/procesów/us$ug),!ewidencj"!

prac!B<R,!ewidencj"!WNiP,!sprawozdania!GUS,!PNT-01, sprawozdania finansowe, zg$oszenia!patentowe!

i/lub!uzyskane!patenty,!wzory!przemys$owe!i!u&ytkowe. 

Z!za$#czonych!dokumentów!powinien!wynika'!okres!prowadzenia!prac!B<R!w!przedsi"biorstwie.! 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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4. 

Wzrost liczby 

etatów!

badawczych 

b"d#cych!

rezultatem 

projektu. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0 � 3 pkt 

0 pkt � Wnioskodawca!nie!tworzy!etatów!badawczych; 

1 pkt � Wnioskodawca tworzy co najmniej jeden etat badawczy b"d#cy!rezultatem!projektu; 

2 pkt � Wnioskodawca tworzy co najmniej dwa etaty badawcze b"d#ce rezultatem projektu; 

3 pkt � Wnioskodawca tworzy co najmniej trzy!lub!wi"cej!etatów!badawczych b"d#cych rezultatem 

projektu. 

 

Praca!w!niepe$nym!wymiarze!godzin!powinna!zosta'!przeliczona!na!odpowiedni#!cz"%'!EPC!(np.!praca!

ca$oroczna!w!wymiarze!pó$!etatu!0,5!etatu!@!0,5!EPC) 

 

Definicja etatu badawczego � etaty dotycz#!pracowników!naukowo-badawczych,!tj.!specjalistów!

zajmuj#cych!si"!prac#!koncepcyjn#!i!tworzeniem!nowej!wiedzy,!wyrobów,!us$ug,!procesów,!metod!i!

systemów,!a!tak&e!kierowaniem!(zarz#dzaniem)!projektami!badawczymi,!zwi#zanymi!z!realizacj#!tych!

zada*. 

Pod!uwag"!brane!s#!etaty!tworzone!na!podstawie!umowy!o!prac". 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5. 

Gotowo%'!

projektu do 

realizacji 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0 lub 4 pkt 

 

 

 

 W!ramach!kryterium!b"dzie!sprawdzane!na!jakim!etapie!przygotowania!znajduje!si"!projekt: 
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· Projekt!wymaga!uzyskania!okre%lonych!prawem!decyzji!budowlanych,!decyzji!%rodowiskowych,!

pozwole*,!licencji,!uzgodnie*,!ale!jeszcze!ich!nie!uzyska$!� 0 pkt 

· Projekt!wymaga!uzyskania!okre%lonych!prawem!decyzji!budowlanych,!decyzji!%rodowiskowych,!

pozwole*,!licencji,!uzgodnie*!i!posiada!wszystkie!ostateczne!wymagane!prawem!decyzje 

budowlane,!decyzje!%rodowiskowe,!pozwolenia,!licencje,!uzgodnienia!dla!ca$ego!zakresu!inwestycji!

� 4 pkt 

· Projekt!nie!wymaga!uzyskania!okre%lonych!prawem!decyzji!budowlanych,!decyzji!%rodowiskowych,!

pozwole*,!licencji,!uzgodnie*!� 4 pkt 

Punkty w ramach kryterium!zostan#!przyznane!je&eli!ostateczna!decyzja!budowlana,!decyzja!

%rodowiskowa,!pozwolenie,!licencja,!uzgodnienie!zostanie!do$#czone!do!rozpocz"cia!etapu!oceny!

merytorycznej. 

 

 

Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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1. 

Projekt dotyczy 

dzia$a*!

ograniczaj#cych!

presje na 

%rodowisko,! 

w tym m.in. 

ograniczaj#cych!

emisj"!substancji!

do!%rodowiska. 

 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
2 

 

0 � 3 pkt 

 

0 pkt � Wnioskodawca! nie! jest! przedsi"biorstwem! ekologicznym! /wniosek nie dotyczy inwestycji 

ekologicznych; 

 

Przyznaje!si"!po!1!pkt!za!spe$nienie!ka&dego!z!poni&szych!warunków: 
 

Wnioskodawca jest przedsi%biorstwem ekologicznym, tzn. ma!certyfikat!ISO!9001,!bran&owe!certyfikaty!
potwierdzaj#ce!proekologiczny!charakter,! lub!wykorzystuje! +ród$a!energii!odnawialnej! zapewniaj#ce!co!
najmniej!1/5!zapotrzebowania!na!energi",!lub!jego!dzia$alno%'!produkcyjna!albo!us$ugowa!odbywa!si"!na!
rzecz!ochrony!%rodowiska,!w!tym!recyklingu!odpadów,!oczyszczania!wody!i!powietrza,!remediacji!gruntów,!
wytwarzania!OZE,!zmniejszania!ha$asu!i!promieniowania!niejonizujacego;  
 

Przedmiotem dzia)alno6ci przedsi%biorstwa jest ekoinnowacyjno68: stosowanie technologii produkcji i 

us$ug!opracowanych!ze!szczególnym!uwzgl"dnieniem!wymogów!ochrony!%rodowiska!(co!powinno!by'!
potwierdzone!bran&owymi!nagrodami!lub!certyfikatami),!lub!wytwarzanie!produktów!ekoinnowacyjnych!
(co!powinno!by'!potwierdzone!nagrodami!bran&owymi!lub!certyfikatami),!lub!których!ekoinnowacyjno%'!
pochodzi!z!w$asnego!know-how � pro%rodowiskowego udoskonalenia procesu produkcyjnego lub 

us$ugowego (know-how!jest!opisane!lub!utrwalone!w!taki!sposób,!aby!mo&liwe!by$o!sprawdzenie,!&e!
spe$nia!ono!kryterium!poufno%ci!i!istotno%ci);  
 

Realizacja projektu przyczyni si% do znacz*cego: ograniczenia!zu&ycia!nieodnawialnych!surowców!� o co 

najmniej!1/5,!zmniejszenia!emisji!gazowych!i!py$owych,!%cieków,!ha$asu,!promieniowania!niejonizuj#cego!

o!co!najmniej!1/5!w!które%!z!ww.!emisji,!ograniczenia!powstawania!odpadów!o!co!najmniej!1/5!,!wzrostu 

OZE!w!bilansie!energetycznym!firmy!o!co!najmniej!1/5!ca$kowitego!zapotrzebowania!na!energi". 

 

 

 

Kryteria dodatkowe 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2. 

Projekt 

realizowany w 

partnerstwie 

przez 

przedsi"biorstwa 

z sektora MSP 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
2 0 lub 1 pkt 

0 pkt � projekt nie realizowany!w!partnerstwie!przez!przedsi"biorstwa!z!sektora!MSP  

1 pkt � projekt!realizowany!w!partnerstwie!przez!przedsi"biorstwa!z!sektora!MSP 

Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

 

Projekt 

realizowany przez 

du&e!

przedsi"biorstwo!

we!wspó$pracy! 

z MSP i/lub 

organizacjami 

pozarz#dowymi! 

i instytucjami 

badawczymi. 

 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
1 0 lub 1 pkt 

 

 

Kryterium dotyczy!Wnioskodawcy,!który!jest!du&ym!przedsi"biorstwem!zgodnie!z!definicj#!w!za$#czniku!nr!

1!do!Rozporz#dzenia!Komisji!(UE)!nr!651/2014. 

0 pkt � Projekt!nie!realizowany!we!wspó$pracy!z!MSP!i/lub!organizacjami!pozarz#dowymi i instytucjami 

badawczymi 

1 pkt - Projekt! ! realizowany! we! wspó$pracy! z! MSP! i/lub! organizacjami! pozarz#dowymi i instytucjami 

badawczymi. 

Wspó$praca!musi!dotyczy'!merytorycznego zakresu projektu. 
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Przez!instytucje!badawcze!rozumie!si" Sektor B+R.  

Sektor B+R: 

 

System!szkolnictwa!wy&szego!i nauki, tj.: 

1) uczelnie;  

2)!federacje!podmiotów!systemu!szkolnictwa!wy&szego!i!nauki,!zwane!dalej!�federacjami�;! 

3)!Polska!Akademia!Nauk,!dzia$aj#ca!na!podstawie!ustawy!z!dnia!30!kwietnia!2010!r.!o!Polskiej!Akademii!

Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), zwana!dalej!�PAN�;! 

4)!instytuty!naukowe!PAN,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy,!o!której!mowa!w!pkt!3,!zwane!dalej!

�instytutami!PAN�;! 

5)!instytuty!badawcze,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy!z!dnia!30!kwietnia!2010!r.!o!instytutach!

badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);  

6)!mi"dzynarodowe!instytuty!naukowe!utworzone!na!podstawie!odr"bnych!ustaw!dzia$aj#ce!na!

terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej,!zwane!dalej!�instytutami!mi"dzynarodowymi�;! 

6a)!Centrum!>ukasiewicz,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy!z!dnia!21!lutego!2019!r.!o!Sieci!Badawczej!

>ukasiewicz!(Dz.!U.!poz.!534);! 

6b)!instytuty!dzia$aj#ce!w!ramach!Sieci!Badawczej!>ukasiewicz,!zwane!dalej!�instytutami!Sieci!

>ukasiewicz�;! 

7) Polska Akademia!Umiej"tno%ci,!zwana!dalej!�PAU�;! 

8)!inne!podmioty!prowadz#ce!g$ównie!dzia$alno%'!naukow#!w!sposób!samodzielny!i!ci#g$y?. 

?Jednocze%nie!w!przypadku!tych!podmiotów!konieczna!jest!ich!zako*czona!pozytywna!ewaluacja!w!

oparciu!o!szczegó$owe!kryteria!okre%lone!w!rozporz#dzeniu!Ministra!Nauki!i!Szkolnictwa!Wy&szego. 
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Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 

 

Projekt 

realizowany przez 

przedsi"biorstwo!

z sektora MSP 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
1 0 lub 1 pkt 

0 pkt - projekt nie realizowany!przez!przedsi"biorstwo!z!sektora!MSP 

1 pkt � projekt!realizowany!przez!przedsi"biorstwo!z!sektora!MSP 

 

 

 

 

O6 priorytetowa  
I Innowacje w gospodarce 
 

Dzia)anie 
171 Innowacje w przedsi%biorstwach 

 

 Identyfikacja specjalizacji regionalnych województwa opolskiego, w tym nowych inteligentnych specjalizacji, jako element procesu eksperymentowania i poszukiwania 
nisz rozwojowych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
         Definicja 

1 2 3 4       5 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

372 

 

1. 
Zdolno%'!operacyjna! 

i!potencja$!organizacyjny 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

1. Wnioskodawca! wykazuje! odpowiedni#! zdolno%'! operacyjn#! do!

wdra&ania!projektu,!w!tym!posiada!w$a%ciw#!struktur"!organizacyjn#!do!

pe$nienia! funkcji! podmiotu! wdra&aj#cego! projekt! i! odpowiednie!

zaplecze techniczne. 

2. Wnioskodawca! posiada! do%wiadczenie! w! realizacji! podobnych!

projektów!i!pe$nieniu!podobnych!funkcji. 

3. Wnioskodawca! dysponuje! zespo$em! o! odpowiedniej! wiedzy, 

do%wiadczeniu!i!kwalifikacjach. 

 

2.  
Do%wiadczenie!we!wspó$pracy! 

z sektorem B+R  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

Wnioskodawca!posiada!do%wiadczenie!we!wspó$pracy!z!sektorem!B<R.! 

Wspó$praca! Wnioskodawcy! z! sektorem! B<R! potwierdzona! jest!

dokumentami!np.!umowa,!zlecenie!bada*,!wyniki!bada*,!inne!opracowania!

i!dokumenty!potwierdzaj#ce!wspó$prac". 

Przed$o&enie!jedynie!umowy!lub!listu!intencyjnego!podpisanego!pomi"dzy!

wnioskodawc#! 

a!sektorem!B<R!nie!stanowi!o!wspó$pracy!i!nie!jest!podstaw#!do spe$nienia!

kryterium. 

Sektor B+R : 

Jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o! zasadach! finansowania! nauki! prowadz#ce! w! sposób! ci#g$y! badania!

naukowe lub prace rozwojowe tj.: 

a)!!podstawowe!jednostki!organizacyjne!uczelni!w!rozumieniu!statutów!tych!

uczelni,  

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 

30!kwietnia!2010!r.!o!Polskiej!Akademii!Nauk!(Dz.!U.!Nr!96,!poz.!619,!z!pó+n.!

zm.),  
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c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o!instytutach!badawczych!(Dz.!U.!Nr!96,!poz.!618,!z!pó+n.!zm.),! 

d)!mi"dzynarodowe!instytuty!naukowe!utworzone!na!podstawie!odr"bnych!

przepisów,!dzia$aj#ce!na!terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej,! 

e)  Polska!Akademia!Umiej"tno%ci. 

 

3. 

Do%wiadczenie!w!zakresie!organizacji!

i koordynowania procesu aktualizacji 

Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa!Opolskiego 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

Wnioskodawca! posiada! do%wiadczenie! w! zakresie! organizacji  

i koordynowania procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa!Opolskiego. 

4. 

Do%wiadczenie!w!zakresie!

wspó$pracy!z!przedsi"biorstwami!w!

obszarach inteligentnych specjalizacji 

województwa!opolskiego 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

Wnioskodawca! posiada! do%wiadczenie! w! zakresie! wspó$pracy! 

z!przedsi"biorstwami!w!obszarach!inteligentnych!specjalizacji!województwa!

opolskiego.  
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5. 

Do%wiadczenie!w!zakresie!

wspó$pracy!z!instytucjami!otoczenia!

biznesu na rzecz rozwijania oferty 

us$ugowej!dla!przedsi"biorstw 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

Wnioskodawca!posiada!do%wiadczenie!w!zakresie!wspó$pracy!z!instytucjami!

otoczenia!biznesu!na!rzecz!rozwijania!oferty!us$ugowej!dla!przedsi"biorstw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O6 priorytetowa  I INNOWACJE W GOSPODARCE  

Dzia)anie 1.2 Infrastruktura B+R  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 
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LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Realizowany projekt 

wykazuje!pe$n#!zgodno%'! 

z Umow#!Partnerstwa. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zgodno%'!projektu!z!Umow#!Partnerstwa!tj.: 

- Przedsi"wzi"cie! w! zakresie! infrastruktury! B<R! wpisuje! si"! w! regionaln#! strategi"! inteligentnej!
specjalizacji; 

- Przedsi"wzi"cie! w! zakresie! infrastruktury! B<R! charakteryzuje! mo&liwie! wysoki! stopie*!
wspó$finansowania!ze!+róde$!prywatnych; 

- Nowe! przedsi"wzi"cie! w! zakresie! infrastruktury B+R w szko$ach! wy&szych/jednostkach naukowych 

mo&e!otrzyma'!wsparcie!jedynie!gdy!stanowi!element!dope$niaj#cy!istniej#ce!zasoby,!w!tym!powsta$e!
w ramach wsparcia udzielonego w ramach perspektywy 2007-2013; 

- Przedsi"wzi"cie!w!zakresie!infrastruktury!B<R!s$u&y!realizacji!wskazanych!w!projekcie!bada*!(konieczne!
jest!przedstawienie!opisu!prac!B<R,!których!realizacji!b"dzie!s$u&y$a!dofinansowywana infrastruktura 

oraz opisu ich zastosowania w gospodarce); 

- Powsta$a!w!wyniku!przedsi"wzi"cia! infrastruktura!B<R!b"dzie!dost"pna!dla!podmiotów/osób!spoza!
jednostki!otrzymuj#cej!wsparcie. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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2. 

Projekt!!s$u&y!realizacji!

agendy!badawczej,!która!

wpisuje!si"!w!inteligentne!

specjalizacje regionalne 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Weryfikacji!podlega,!czy!rozwi#zanie!b"d#ce!przedmiotem!projektu!wpisuje!si"!w!zapisy!dokumentu!

Regionalna! Strategia! Innowacji! Województwa! Opolskiego! do! roku! 2020! 

w!odniesieniu!do!jednej!z!zidentyfikowanych!specjalizacji!inteligentnych!w!województwie!opolskim 

oraz!wspiera!jej!rozwój.!Tym!samym!zostanie!sprawdzone!czy!projekt!b"dzie!s$u&y$!badaniom!oraz!

czy!planowane!badania!(i!tym!samym!infrastruktura)!wpisuj#!si"!w!RSIWO2020. 

3. 

Planowana infrastruktura nie 

powiela!istniej#cych!

zasobów!i!stanowi!

dope$nienie!wcze%niej!

wytworzonej infrastruktury  

B + R 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W! ramach! kryterium! weryfikacji! podlega'! b"dzie,! czy! wykazano:! powi#zanie! planowanej!

infrastruktury!B!<!R!z!ju&!istniej#c#,!a!tak&e,!&e!nie!b"dzie!ona!powiela'!infrastruktury,!która!zosta$a!

dofinansowana w perspektywie 2007-2013. 

4. 

Projekt dotyczy 

przedsi"wzi"cia!! 

uzgodnionego w Kontrakcie 

Terytorialnym, nie 

wynikaj#cego!z!Polskiej!

Mapy Drogowej 

Infrastruktury Badawczej. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Przedsi"wzi"cie!!uzgodnione!w!Kontrakcie!Terytorialnym,!które!ma!kluczowe!znaczenie!dla!realizacji!

regionalnych inteligentnych specjalizacji. 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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5. 

Projekt realizowany  

w oparciu o mechanizm 

podzia$u!projektu!na!cz"%'!

gospodarcz# 

 i!niegospodarcz#!spe$nia!

okre%lone!warunki!zgodnie! 

z!SZOOP,!karta!dzia$ania!1.2. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

 

Bezwzgl"dny 

 

Warunki! dla! projektu! realizowanego! z! zastosowaniem! mechanizmu! podzia$u! na! cz"%'! gospodarcz#! 

i!niegospodarcz#: 

- Udzia$!wk$adu!w$asnego!w!cz"%ci!gospodarczej!projektu! stanowi!minimum!50=!warto%ci!wydatków 

kwalifikowanych projektu w tej cz"%ci; 

- Wydatki kwalifikowalne! na! infrastruktur"! w! cz"%ci projektu przeznaczonej do wykorzystania 

gospodarczego i! tym!samym!obj"tej pomoc#!publiczn#/pomoc#!de!minimis s#!nie mniejsze ni&!30=!
warto%ci!ca$kowitych!wydatków kwalifikowanych na!infrastruktur"; 

- Bud&et! projektu! przewiduje,! &e! wk$ad! w$asny! wnioskodawcy! w! cz"%ci! gospodarczej! projektu!
wspó$finansowany!jest!ze!%rodków!pochodz#cych!od!szko$y!wy&szej/jednostki naukowej; 

- Dzia$alno%'!gospodarcza!i!niegospodarcza!s#!wyodr"bnione!ksi"gowo; 

Cz"%'! niegospodarcza! projektu!mo&e! stanowi'! nie! wi"cej! ni&! 70=!warto%ci! wydatków 

kwalifikowanych na!infrastruktur". 

6. 

Wsparcie nie obejmuje 

wydatków!zwi#zanych! 

z!obs$ug#!techniczn#!oraz!

utrzymywaniem!obiektów!

infrastruktury. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Weryfikacji!podlegaj#!planowane!do!poniesienia!wydatki.!W!ramach!wydatków kwalifikowanych nie jest 

dopuszczalne!uj"cie!wydatków!dotycz#cych!obs$ugi!technicznej!oraz!utrzymania!obiektów!infrastruktury,!

które! powinny! by'! finansowane! 

w!ramach!%rodków!w$asnych!wnioskodawcy. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 
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1 2 3 4 5 

7. 

Wnioskodawca posiada  

biznes!plan!przedsi"wzi"cia,!

dotycz#cy!wykorzystania!

infrastruktury B+R 

wskazuj#cy!m.in.,! 

i&!wspierana!infrastruktura!

b"dzie!wykorzystywana!

przez i na rzecz 

przedsi"biorstw! 

w okresie co najmniej 5 lat 

po!zako*czeniu!projektu. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Weryfikacja! prowadzona! jest! na! podstawie! oceny! ! biznes! planu! przedsi"wzi"cia! ! zawieraj#cego!

informacj"!nt.!przysz$ego!wykorzystania!infrastruktury!B<R!w!jednostce.!!Minimalny!zakres!biznes!planu!

zawiera: 

  

- przejrzyst#!analiz"!popytu!sektora!biznesu!na!podstawie!planowanego!programu!badawczego,!dla!
którego!realizacja!projektu!jest!niezb"dna;! 

- wskazanie!dzia$a*!maj#cych!na!celu!ograniczenie!ryzyka!braku!popytu; 
- aktywne! dzia$ania! w! celu! przyci#gni"cia! nowych! klientów! spo%ród! przedsi"biorstw! � zarówno! 

z!regionu,!jak!i!z!zewn#trz; 
- rzetelny! plan! finansowy,! który! przewiduje! znaczny! wzrost! udzia$u! przychodów! jednostki! B<R!

realizuj#cej!projekt; 
- wykazanie! dodatkowego! charakteru! infrastruktury! w! porównaniu! do! infrastruktury!

wybudowanej/zmodernizowanej w latach 2007-2013; 

- wysoki!poziom!wk$adu!sektora!biznesowego!w!koszty!inwestycyjne;! 
- dotychczasowe!do%wiadczenie!zwi#zane!z!udzia$em!przychodów!z!us$ug!komercyjnych! w!ogólnych!

przychodach!jednostek!B<R!realizuj#cych!projekt!oraz!udzia$em!w!projektach!B<R!realizowanych!we!
wspó$pracy! z! sektorem! biznesowym! i! liczb#! kontraktów! lub! umów! o! wspó$pracy! podpisanych! 
z sektorem biznesowym; 

-  wskazanie!wszystkich!+róde$!finansowania!kosztów!utrzymania!infrastruktury,!w!tym!bezwzgl"dnie!
%rodków! innych! ni&! dotacja! celowa! lub! dotacja! podmiotowa! z! bud&etu! pa*stwa! oraz! za$o&enia!
faktyczne,!b"d#ce!podstaw#!oszacowa*!wykorzystanych!w!planie. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 
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1 2 3 4 5 

8. Potencja$!Wnioskodawcy. 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W ramach kryterium dokonana zostanie ocena, czy: 

 

- zespó$! wyznaczony! przez!Wnioskodawc"! do! zarz#dzania! etapem budowy infrastruktury i etapem 

dzia$alno%ci!operacyjnej!infrastruktury!zbudowanej!w!projekcie!zapewnia!osi#gni"cie!celów!projektu!
i!stabilne!zarz#dzanie!projektem; 
 

- zespó$! projektowy,! który! odpowiada'! b"dzie! za! realizacj"! poszczególnych! zada*! przewidzianych  

w!projekcie!posiada!niezb"dne!do%wiadczenie!i!kwalifikacje!umo&liwiaj#ce!jego!prawid$ow#!realizacj"!
(kwalifikacje! b"d#! oceniane! osobno! dla! etapu! budowy! i! dla! etapu! dzia$alno%ci! operacyjnej!
infrastruktury); 

 

- Wnioskodawca! posiada! zdolno%'! instytucjonaln#! i! techniczn#! adekwatn#! do! realizacji! etapów!
budowy!i!dzia$alno%ci!operacyjnej!infrastruktury,!zgodnie!z!przyj"tymi!celami; 
 

- Wnioskodawca!wykaza$!zdolno%'!do!sfinansowania!wk$adu!w$asnego. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 
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LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

9. 
Projekt obejmuje wsparcie 

dla infrastruktury badawczej. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt dotyczy dofinansowania infrastruktury badawczej  

w! rozumieniu! przepisów! UE! dotycz#cych! pomocy! publicznej.! Zgodnie! z! tre%ci#! Komunikatu! Komisji!

Zasady!ramowe!dotycz#ce!pomocy!pa*stwa!na!dzia$alno%'!badawcz#,!rozwojow#!i!innowacyjn#!(2014/C!

198/01)!oraz!art.!2!pkt!91!rozporz#dzenia!Komisji!(UE)!nr!651/2014!z!dnia!17!czerwca!2014!r.!uznaj#ce!

go!niektóre!rodzaje!pomocy!za!zgodne!z!rynkiem!wewn"trznym!w!zastosowaniu!art.!107!i!108!Traktatu:!

�infrastruktura! badawcza� oznacza! obiekty,! zasoby! i! powi#zane! z! nimi! us$ugi,! które! 

s#!wykorzystywane!przez!%rodowisko!naukowe!do!prowadzenia!bada*!naukowych!w!swoich!dziedzinach,!

i! obejmuje!wyposa&enie! naukowe! lub! zestaw!przyrz#dów,! zasoby!oparte! na!wiedzy,! takie! jak! zbiory,!

archiwa!lub!uporz#dkowane!informacje!naukowe,!infrastruktur"!opart#!na!technologiach!informacyjno!

- komunikacyjnych,! tak#! jak! sie',! infrastruktur"! komputerow#,! oprogramowanie! 

i! infrastruktur"! $#czno%ci! lub! wszelki! inny! podmiot! o! wyj#tkowym! charakterze! niezb"dny  

do! prowadzenia! bada*! naukowych.! Takie! ró&ne! rodzaje! infrastruktury! badawczej! mog#! by'!

zlokalizowane!w!jednej!placówce!lub!�rozproszone�!(zorganizowana!sie'!zasobów)!zgodnie!z!art.!2!lit.!a)!

rozporz#dzenia! Rady! (WE)! nr! 723/2009! z! dnia! 25! czerwca! 2009 r. w! sprawie! wspólnotowych! ram!

prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC). 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 
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LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

10. 

W!ramach!wk$adu!w$asnego!

wk$ad!finansowy szkó$!

wy&szych/ jednostek 

naukowych wynosi minimum 

2,5% wydatków 

kwalifikowalnych projektu 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny W!ramach!kryterium!b"dzie!badane,!czy!wk$ad!finansowy!wynosi!minimum!2,5=!wydatków 

kwalifikowalnych!projektu!w!ramach!wk$adu!w$asnego. 

11. 

Ocena!przed$o&onej!agendy!

badawczej (planowanych do 

realizacji!projektów!B!<!R)! 

w stosunku do aktualnego 

stanu wiedzy i techniki 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W ramach kryterium ocenie podlega!przedstawiona!we!wniosku!agenda!badawcza!(plan!bada*),!któr#!
wnioskodawca!planuje!realizowa'!przy!u&yciu!infrastruktury!B!<!R!w!ramach!projektu.!Dokonuj#c!oceny!
eksperci!maj#!na!wzgl"dzie,!i&!priorytetem!jest!wspieranie!infrastruktury,!która!przyczyni!si"!do!rozwoju!
technologii!perspektywistycznych!pod!wzgl"dem!mo&liwo%ci!rynkowych!zastosowa*!i!jej!komercyjnego!
wykorzystania. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Wspó$finansowanie!projektu!

ze!%rodków,!pochodz#cych!z!

bud&etu!przedsi"biorcy. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0 lub 2 pkt 

 

W!ramach!kryterium!oceniany!b"dzie!wk$ad!w$asny!!przedsi"biorców. 
  

0 pkt. � wk$ad!w$asny!!&adnego!przedsi"biorcy!nie!osi#gn#$!wielko%ci!10=!wydatków 

              kwalifikowalnych na!infrastruktur"! w!cz"%ci!gospodarczej,  

2 pkt. � wk$ad!w$asny!co!najmniej!jednego!przedsi"biorcy wynosi!10=!(b#d+!wi"cej)! 

wydatków kwalifikowalnych na!infrastruktur"!w!cz"%ci!gospodarczej. 

 

 

2. 
Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!

minimalnego. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 � 4 pkt 

 

 

 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
 

 H!!!5!p.p.!- 0  pkt; 

Q!!!5!p.p.!H!10!p.p.!- 1 pkt; 

Q!10!p.p.!H!15!p.p.!- 2 pkt; 

Q!15!p.p.!H!20!p.p.!- 3 pkt; 

  > 20 p.p. - 4 pkt. 

 

p.p. � punkt procentowy 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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3. 

Udzia$!wydatków!

kwalifikowalnych na 

infrastruktur"!w!cz"%ci!

gospodarczej  

w!ca$kowitych!wydatkach 

kwalifikowalnych na 

infrastruktur". 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-7 pkt 

W! ramach! kryterium! oceniane! b"dzie,! czy! udzia$! wydatków! kwalifikowalnych! na!

infrastruktur"! w! cz"%ci! gospodarczej! projektu! przekracza! 30= ca$kowitych! wydatków!

kwalifikowalnych!na!infrastruktur".  

 

Za!zwi"kszenie!udzia$u wydatków!kwalifikowalnych!na!infrastruktur" w cz"%ci!gospodarczej!w!

ca$kowitych! wydatkach kwalifikowanych na! infrastruktur", o minimum 1 p.p. ponad 

minimalny!udzia$, Wnioskodawca otrzymuje pkt liczone wg wzoru: Liczba uzyskanych pkt = 

(udzia$! wydatków! kwalifikowalnych! na! infrastruktur"! w! cz"%ci! gospodarczej! projektu! w!

ca$kowitych!wydatkach kwalifikowanych na!infrastruktur"  liczony w pkt procentowych � 30 

p.p.) x 0,1. Punktacja jest przyznawana w skali od 0 do 7 pkt. Powy&szy!udzia$!liczony!w!p.p.!

jest!zaokr#glany!do!pe$nych!p.p.!(je&eli!na!miejscu!cz"%ci!dziesi"tnych!znajduje!si"!cyfra!5!lub!

wi"ksza!� zaokr#glamy!w!gór"!np.!4,5X5). 

 

p.p. � punkt procentowy 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

4. 

Ocena planu wykorzystania 

infrastruktury badawczej 

powsta$ej!w!ramach!

projektu. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0-2 pkt 

W ramach kryterium ocenie podlega opis sposobu wykorzystania powsta$ej! infrastruktury!

badawczej, w! szczególno%ci! przysz$ych! u&ytkowników! infrastruktury! badawczej! oraz!

przewidywanego! okresu! jej! u&ytkowania.! Punkty! w! ramach! kryterium! mo&e! uzyska'!

Wnioskodawca,!który!wska&e!w!szczególno%ci: 

- podmioty,!które!b"d#!wykorzystywa'!projektowan#!infrastruktur"!B<R!wraz!z!opisem!ich!
potencja$u!i!do%wiadczenia!w!zakresie!prowadzenia!projektów!B<R.!Potrzeb!badawczych!
zwi#zanych!z!tworzon#!w!ramach!projektu!infrastruktur#!oraz!czy!s#!to!podmioty,!które!
maj#!zdolno%'!do!wykorzystania!wyników!prac!B<R!w!dzia$alno%ci!gospodarczej, 

- w!jakim!okresie!czasu!powsta$a!infrastruktura!b"dzie!wykorzystywana!w!dzia$alno%ci!B<R. 
Oceniana! b"dzie! realno%'! planu,! a! w! szczególno%ci! prawdopodobie*stwo! zrealizowania 

za$o&e*!dotycz#cych!stopnia wykorzystywania infrastruktury na!rzecz!przedsi"biorców. 

0 pkt �  brak!realnych,!mo&liwych!do!zrealizowania!za$o&e*!dotycz#cych!wykorzystania!

powsta$ej!infrastruktury!na!rzecz!przedsi"biorców, 

1 pkt �  za$o&enia!dotycz#ce!wykorzystania!powsta$ej!infrastruktury!na!rzecz 

przedsi"biorców!s#!wiarygodne!i!realne, 

2 pkt -   za$o&enia!dotycz#ce!wykorzystania!powsta$ej!infrastruktury na rzecz 

przedsi"biorców!poparte!s#!umowami/porozumieniami!o!wspó$pracy!z!sektorem!

MSP. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 
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LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5. 
Ilo%'!planowanych!do!

realizacji prac B+R  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1-5 pkt. 

W!ramach!kryterium!ocenie!podlega'!b"dzie! ilo%'!przedstawionych w agendzie badawczej 

prac! B<R! planowanych! do! realizacji! w! ramach! projektu,! wpisuj#cych! si"! w! regionalne!

inteligentne specjalizacje. 

Punktacja: 

1 praca � 1 pkt. 

2 prace � 2 pkt. 

3 prace � 3 pkt. 

4 prace � 4 pkt. 

5!prac!i!wi"cej!� 5 pkt. 

6. 

Zespó$!badawczy!

wnioskodawcy 

 i!partnerów!zapewnia!

prawid$ow#!realizacj"!

zaplanowanych w projekcie 

prac B+R 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 -5 pkt. 

 

Ocenie! podlega'! b"dzie! ! ilo%'! projektów! obejmuj#cych! prace! B<R! nad! innowacyjnymi!

rozwi#zaniami,! których! efektem by$o! wdro&enie! prac! B<R! do! dzia$alno%ci! gospodarczej,  

w!których!uczestniczy$!zespó$!badawczy!wnioskodawcy/partnerów. 

Punktacja: 

10!i!wi"cej!prac!-5 pkt. 

8-9 prac � 4 pkt. 
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6-7 prac � 3 pkt. 

4-5 prac � 2 pkt. 

1-3 prac � 1 pkt. 

0 prac � 0 pkt. 

Uwaga: Je&eli!co!najmniej!po$owa!z!wykazanych!prac!zako*czona!zosta$a!publikacj#!naukow#!

o! zasi"gu! co! najmniej! ogólnopolskim,! uzyskaniem! patentu,! praw! ochronnych! lub! wzoru!

u&ytkowego,!przyznaje!si"!punkty!z!przedzia$u!o!1!wy&szego. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7. 

Wp$yw!projektu!na!rozwój!

spo$eczno!!- gospodarczy 

regionu 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
4 0-3 pkt. 

Oceniany! b"dzie! wp$yw! efektów! realizacji! projektu! na! rozwój gospodarczy! i! spo$eczny 

regionu,! przy! uwzgl"dnieniu! zrównowa&onego! rozwoju! w! wymiarze! regionalnym. Ocenie  

w! ramach! projektu! podlega'! b"dzie! bilans! zysków! i! strat! spo$ecznych! i gospodarczych,  

z!uwzgl"dnieniem!specyfiki!obszaru wsparcia. Ocena w ramach kryterium!obejmowa'!b"dzie!

w!szczególno%ci!takie!czynniki!jak: 

1 pkt - rozwój!potencja$u!badawczo-rozwojowego na rzecz regionalnej gospodarki 

1 pkt - wzmocnienie!powi#za*!pomi"dzy!gospodark#, nauk#!oraz!regionalnymi instytucjami 

            otoczenia  biznesu 

1 pkt - wsparcie!rozwoju!przedsi"biorstw  i  nowoczesnego!rzemios$a. 
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Uzyskane!punkty!s#!sumowane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O5 PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 
 

KONKURENCYJNA GOSPODARKA 
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓ!OWE 
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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 
zwi*zanych z zapobieganiem, przeciwdzia)aniem i zwalczaniem koronawirusa wywo)uj*cego 

chorob% COVID � 19 
 

w ramach poddzia)ania  
2.1.1 Nowe!produkty!i!us"ugi  

W RAMACH  RPO WO 2014-2020 
Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

 
 

Kryteria formalne i merytoryczne wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym zwi*zanego ze 
wsparciem utrzymania dzia)alno6ci w sytuacji nag)ego niedoboru lub braku p)ynno6ci mikro i 

ma)ych przedsi%biorstw w zwi*zku z zapobieganiem i przeciwdzia)aniem skutkom 
wyst*pienia COVID -19 � WYBÓR OPERATORA 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Kwalifikowalno%'!

wnioskodawcy 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzgl"dny 

Ocenie!w!ramach!kryterium!podlega,!czy!Wnioskodawca!znajduje!si"!w!

katalogu!typów!Beneficjentów!w!-Szczegó$owym!opisie!osi!

priorytetowych RPO WO 2014-2020" oraz w Procedurze wyboru projektu 

w trybie nadzwyczajnym. 

Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do 

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

2. 

Niepodleganie 

wykluczeniu!z!!mo&liwo%ci!

ubiegania!si"!o!

dofinansowanie ze 

%rodków!UE!na!podstawie!

odr"bnych!przepisów 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wnioskodawca : 

a. nie!zosta$!wykluczony!z!mo&liwo%ci!otrzymania!dofinansowania!na!

podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o!finansach!publicznych!(t.j.!Dz.U.!z!2019!r.!poz.!869!z!pó+n.!zm.); 

b. nie!jest!obj"ty!!zakazem!dost"pu!do!%rodków,!o!których!mowa! 

w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach!publicznych!(t.j.!Dz.U.!z!2019!r.!poz.!869,!z!pó+n.!zm.)!na!

podstawie z art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywaj#cym!wbrew!przepisom!na!terytorium!Rzeczypospolitej!

Polskiej (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 769) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy  
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z!dnia!28!pa+dziernika!2002!r.!o!odpowiedzialno%ci!podmiotów!

zbiorowych za czyny zabronione pod gro+b#!kary!(t.j.!Dz.U.!2019!r.!

poz.!628!z!pó+n.!zm.). 

 

Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do!

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

3. 

Projekt realizowany na 

terenie!województwa!

opolskiego 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Sprawdza!si"!czy!projekt!jest!realizowany!na!terenie!województwa!

opolskiego!oraz!czy!Wnioskodawca!prowadzi/b"dzie!prowadzi$!biuro!

projektu!na!terenie!województwa!opolskiego. 

 

Dzia$ania!podejmowane!w!ramach!projektów!przyczyniaj#!si"!do!

rozwi#zywania!problemów!regionalnych.!Zastosowanie!w/w!kryterium!

zwi"kszy!efektywno%'!wykorzystania!pomocy!w województwie!opolskim. 
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1.  Kwalifikowalno%'!projektu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

1. projekt!wpisuje!si"!w!typy!projektów!wskazane!dla!danego!

dzia$ania!/!poddzia$ania,!zgodnie!ze!Szczegó$owym!opisem!osi!

priorytetowych RPO WO 2014-2020; 

2. projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e)  

i!f)!Rozporz#dzenia!Parlamentu!Europejskiego!i!Rady!(UE)!nr!

1303/2013!z!dn.!17!grudnia!2013!r.!tj.!Wnioskodawca!z$o&y$!

o%wiadczenie,!&e:! 

Y projekt!nie!zosta$!zako*czony!w!rozumieniu!art.!65!ust.!6,! 

Y projekt!nie!obejmuje!przedsi"wzi"'!b"d#cych!cz"%ci#!operacji,!

które!zosta$y!obj"te!lub!powinny!by$y!zosta'!obj"te!procedur#!

odzyskiwania!zgodnie!z!art.!71!(trwa$o%'!operacji)!w!nast"pstwie!

przeniesienia!dzia$alno%ci!produkcyjnej!poza!obszar!obj"ty!

programem, 

3. projekt!(lub!jego!cz"%')!nie!otrzyma$!dofinansowania!z!innych!

%rodków!publicznych. 

Ocena!w!pkt.!od!2!do!3!odbywa!si"!w!oparciu!o!o%wiadczenie!

przedstawione!przez!Wnioskodawc". 
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Ocena kryterium mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do!

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

2. Kwalifikowalno%'!wydatków 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Ocenie podlega czy wydatki: 

- zostan#!poniesione!w!okresie!kwalifikowalno%ci!wydatków!

okre%lonym!w!ramach!czasowych!wskazanych!przez!ministra!

w$a%ciwego!do!spraw!rozwoju!regionalnego!w!Wytycznych!w!!

zakresie!!kwalifikowalno%ci!wydatków!w!ramach!Europejskiego!

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Spo$ecznego!oraz!Funduszu!Spójno%ci!na!lata!2014-2020, Funduszu 

Rozwoju!Regionalnego,!Europejskiego!Funduszu!Spo$ecznego!oraz!

Funduszu!Spójno%ci!na!lata!2014-2020; 

- ich!poniesienie!jest!zgodne!z!zasadami!okre%lonymi!w!ww.!

Wytycznych!w!zakresie!kwalifikowalno%ci!wydatków!oraz!zapisami 

dotycz#cymi!kwalifikowalno%ci!wydatków!okre%lonymi!w!Procedurze 

wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym; 

- przeznaczone!na!zarz#dzanie!projektem!- zosta$y!odpowiednio!

skalkulowane i uzasadnione; 

- zosta$y!uwzgl"dnione!w!bud&ecie!projektu; 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

395 

 

Kryteria merytoryczne  (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

- s#!niezb"dne!do!realizacji!celów!projektu!i!zostan#!poniesione! 

w!zwi#zku!z!realizacj#!projektu. 

 

Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do!

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

3. 

Kwalifikowalno%'!

wnioskodawcy jako 

grantodawcy 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Ocenie w ramach kryterium podlega czy Wnioskodawca :  

- przedstawi$!regulamin,!w!którym!zawarte!zosta$y!wszystkie!

niezb"dne!informacje!dotycz#ce!organizacji!i!przeprowadzenia!

procesu!zwi#zanego!z!przyznawaniem!grantów!(to!jest!w!

szczególno%ci!oceny!wniosków!o!przyznanie!grantu,!udzielania!

grantów,!monitorowania  

i!sprawozdawczo%ci!w!ramach!projektu); 

- przedstawi$!zobowi#zanie!do!przedstawienia!do!zatwierdzenia!przez!

Instytucj"!Zarz#dzaj#c#!RPO!WO!procedur!dotycz#cych!wyboru!

wniosku!o!przyznanie!grantu,!jako!warunku!koniecznego!do!podj"cia!

uchwa$y!o!dofinansowaniu projektu;   

- przedstawi$!zobowi#zanie,!&e!wybór!grantobiorców!!

(przedsi"biorców)!uprawnionych!do!otrzymania!wsparcia!w!postaci!

grantu!zostanie!przeprowadzony!zgodnie!z!�Kryteriami wyboru 
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przedsi'biorców"uprawnionych"do"otrzymania"grantu"na"pokrycie"

kosztów"wsparcia"utrzymania"dzia alno%ci"w"sytuacji"nag ego"

niedoboru"lub"braku"p ynno%ci"mikro"i"ma ych"przedsi'biorstw" 

w ramach RPO WO 2014-2020�!stanowi#cymi!za$#cznik!do!

Procedury wyboru projektu w trybie nadzwyczajnym, dotycz#cej!

wy$onienia!grantodawcy; 

- przedstawi$!zobowi#zanie,!&e!wysoko%'!i!sposób!wyliczenia!

wysoko%ci!wsparcia!udzielanego!grantobiorcom!(przedsi"biorcom)!

jak!równie&!rozliczenie!tego!wsparcia!b"d#!zgodne!z!�Metodologi!"

wyliczenia stawek jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia 

utrzymania"dzia alno%ci"w"sytuacji"nag ego"niedoboru"lub"braku"

p ynno%ci"mikro,"ma ych"i"%rednich"przedsi'biorstw"w"ramach"

programów"operacyjnych"na"lata"2014-2020�; 

- zapewni$!utrzymanie!wykonalno%ci!finansowej!projektu!oraz!

udokumentowa$!zdolno%'!do!efektywnego!przeprowadzenia!procesu!

udzielania!grantów;! 

- przedstawi$!zobowi#zanie,!&e!wsparcie!udzielane!w!projekcie! 

w!postaci!grantów!dla!przedsi"biorców!b"dzie!zgodne! 

z!rozporz#dzeniem!Ministra!Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 

kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub 
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pomocy!zwrotnej!w!ramach!programów!operacyjnych!na!lata!2014-

2020!w!celu!wspierania!polskiej!gospodarki!w!zwi#zku!z!

wyst#pieniem!pandemii!COVID-19 (Dz. U. poz 773, program 

pomocowy SA. 57015). 

 

Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do!

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

4. Wska+niki! 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Ocenie w ramach kryterium podlega: 

1.!!formalna!poprawno%'!przyj"tych!wska+ników: 

a) czy!Wnioskodawca!dokona$!wyboru!obligatoryjnych!wska+ników!

dla!danego!dzia$ania!/!poddzia$ania, 

b) czy!Wnioskodawca!wybra$!wszystkie!wska+niki!adekwatne!ze!

wzgl"du!na!zakres!projektu. 

2. czy wnioskodawca przedstawi$!informacj"!o!sposobie,!w!jaki!zosta$a!

oszacowana!liczba!przedsi"biorców!którzy!uzyskaj#!wsparcie!w!postaci!

grantu.  
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Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do!

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

5. 
Wp$yw!na!zasad"!równo%ci!

szans!kobiet!i!m"&czyzn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwzgl"dny 

 

Ocenie!w!ramach!kryterium!podlega!wp$yw!projektu!na zasad% 

równo6ci szans kobiet i m%-czyzn7  

Kryterium zostanie uznane za spe)nione w przypadku stwierdzenia 

pozytywnego lub neutralnego wp)ywu projektu na zasad% równo6ci 

szans kobiet i m%-czyzn7 

Ocena w ramach kryterium zostanie oparta o uzasadnienie 

przedstawione!przez!Wnioskodawc"!we!wniosku,!w!którym!powinno!

zosta'!wskazane!w!jaki!sposób!projekt spe$nia!zasad"!równo%ci!szans!

kobiet!i!m"&czyzn!lub!jest!w stosunku do niej neutralny. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wp)ywu na badan* polityk% 

horyzontaln*, nale-y za-*da8 od Wnioskodawcy wyja6nie+7 Brak 

odpowiednich wyja6nie+ lub podtrzymanie w ich efekcie oceny 

wskazuj*cej na negatywny wp)yw projektu na t% polityk% horyzontaln* 

skutkuje negatywn* ocen* projektu. 
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Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do!

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

 

6. 

 

Wp$yw!na!zasad"!równo%ci!

szans i niedyskryminacji, w 

tym!dost"pno%ci!dla!osób!z!

niepe$nosprawno%ciami 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

 

Bezwzgl"dny 

 

Ocenie!w!ramach!kryterium!podlega!zgodno%'!projektu!z!zasad* 

równo6ci szans i niedyskryminacji, w tym dost%pno6ci dla osób z 

niepe)nosprawno6ciami. Dost"pno%'!oznacza,!&e!wszystkie!produkty!

projektu!(na!przyk$ad!strona!lub!aplikacja!internetowa,!materia$y!

szkoleniowe, konferencja, wybudowane lub modernizowane  obiekty, 

zakupione!%rodki!transportu)!mog#!by'!wykorzystywane!(u&ywane)!

przez!osoby!z!niepe$nosprawno%ciami.! 

Kryterium!zostanie!uznane!za!spe$nione!gdy!Wnioskodawca!wyka&e,!&e!

projekt!realizuje!!zasad"!równo%ci!szans!i!niedyskryminacji, w tym 

dost"pno%ci!dla!osób!z!niepe$noprawno%ciami,!tj.!przedstawi!opis!

dzia$a*,!planowanych!do!podj"cia!w!ramach!realizacji!projektu,!które!

maj#!na!celu!zapewnienie!dost"pno%ci!poszczególnych!produktów!

projektu!dla!u&ytkowników!o!ró&nych!potrzebach!wynikaj#cych!z!

poszczególnych!rodzajów!niepe$nosprawno%ci!z!uwzgl"dnieniem,!&e: 
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a) weryfikowana!b"dzie!zgodno%'!danego!produktu!z!koncepcj#!

uniwersalnego projektowania, co oznacza zastosowanie co najmniej 

standardów!dost"pno%ci,!stanowi#cych!za$#cznik!do!wytycznych!

ministra!w$a%ciwego!ds.!rozwoju!regionalnego!w!zakresie!realizacji!

zasady!równo%ci!szans!i!niedyskryminacji,!w!tym!dost"pno%ci!dla!

osób!z!niepe$nosprawno%ciami!oraz!zasady!równo%ci!szans!kobiet!i!

m"&czyzn!w!ramach!funduszy!unijnych!na!lata!2014-2020, w wersji 

aktualnej!na!dzie*!og$oszenia!konkursu!/!wystosowania!wezwania!do!

z$o&enia!wniosku!o!dofinansowanie, 

b) w!uzasadnionych!przypadkach,!zgodnie!z!podrozdzia$em!5.2!pkt.!3!i!4!

wytycznych,!o!których!mowa!w!ppkt!a),!gdy!Wnioskodawca!wyka&e!

brak!mo&liwo%ci!zapewnienia!zgodno%ci!produktów!projektu!ze!

standardami!dost"pno%ci,!o!których mowa w ppkt a) oraz w 

przypadku!projektów!(w!tym!ich!produktów)!nieobj"tych!zakresem!

standardów!dost"pno%ci,!o!których!mowa!w!ppkt!a)!� weryfikowany 

b"dzie!opis!dzia$a*!zmierzaj#cych!do!realizacji!projektu!w!sposób!

dost"pny!dla!osób!z!ró&nymi!rodzajami!niepe$nosprawno%ci!oraz!

zapewnienia!dost"pno%ci!produktów!projektu, 

c) uznanie!neutralno%ci!produktu!projektu!jest!dopuszczalne!pod!

warunkiem!wykazania!przez!wnioskodawc",!&e!dost"pno%'!nie!
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dotyczy!danego!produktu!na!przyk$ad!z!uwagi!na!brak!jego!

bezpo%rednich!u&ytkowników. 

Ocena!projektu!mo&e!skutkowa'!skierowaniem!do!jednorazowego!

uzupe$nienia/poprawienia. 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

Wp$yw!na!zrównowa&ony!

rozwój!oraz!ochron"!i!

popraw"!jako%ci!%rodowiska!

naturalnego 

 

 

 

 

 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

 

 

 

 

 

 

Bezwzgl"dny 

Ocenie!w!ramach!kryterium!podlega!wp$yw!projektu!na!zasad"!

zrównowa&onego!rozwoju!oraz!ochron"!i!popraw"!jako%ci!%rodowiska!

naturalnego. 

Projekt!uzyska!pozytywn#!ocen",!w!przypadku!stwierdzenia!co!najmniej!

neutralnego (tj. neutralnego lub pozytywnego) wp$ywu!na!zasad"!

zrównowa&onego!rozwoju!oraz!ochron"!i!popraw"!jako%ci!%rodowiska!

naturalnego. 

W!przypadku!stwierdzenia!negatywnego!wp$ywu!na!badan#!polityk"!

horyzontaln#,!nale&y!za&#da'!od!Wnioskodawcy!wyja%nie*.!Brak!

odpowiednich!wyja%nie*!lub podtrzymanie w ich efekcie oceny 

wskazuj#cej!na!negatywny!wp$yw!projektu!na!t"!polityk"!horyzontaln#!

skutkuje!negatywn#!ocen#!projektu. 
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Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do!

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

 

8. Potencja$!Wnioskodawcy 

 

 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

 

 

 

Bezwzgl"dny 

Bada!si",!czy!Wnioskodawca!posiada!zdolno%'!instytucjonaln#,!

organizacyjn#,!finansow#,!techniczn#!i!kadrow#!do!realizacji!projektu!

wykraczaj#c#!poza!wymogi!formalne,!gwarantuj#c#!stabilne!zarz#dzanie!

projektem!(zgodnie!z!przyj"tymi!celami). 

 

Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do!

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

 

9. 

Do%wiadczenie!

Wnioskodawcy z 

uwzgl"dnieniem!

dotychczasowej!dzia$alno%ci: 

- w obszarze 

merytorycznym wsparcia 

 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

 

 

Bezwzgl"dny 

Sprawdza!si",!czy!Wnioskodawca!posiada!do%wiadczenie!z!

uwzgl"dnieniem!dotychczasowej!dzia$alno%ci!w!obszarze!

merytorycznym wsparcia projektu, na rzecz grupy docelowej oraz na 

obszarze!terytorialnym,!na!którym!b"dzie!realizowany!projekt. 
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projektu (zakres 

tematyczny), 

- na rzecz grupy docelowej, 

na!okre%lonym!obszarze!

terytorialnym,!na!!którym!

b"dzie!realizowany!projekt. 

Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem do 

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 
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Kryteria wyboru przedsi%biorców uprawnionych do otrzymania grantu na pokrycie kosztów  
wsparcia utrzymania dzia)alno6ci w sytuacji nag)ego niedoboru lub braku p)ynno6ci dla mikro 

i ma)ych przedsi%biorstw w ramach RPO WO 2014-2020 
 

w ramach poddzia)ania  
2.1.1 Nowe!produkty!i!us"ugi  

RPO WO 2014-2020 
Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Kwalifikowalno68 

przedsi%biorcy  

Weryfikacja podmiotowa 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

wraz 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

Przedsi"biorca!(wnioskodawca): 

a. posiada odpowiednio status mikro1 lub!ma$ego!przedsi"biorcy2; 

b. nie!znajdowa$!si"!w!trudnej!sytuacji!w!rozumieniu!art.!2!pkt!18!

rozporz#dzenia!nr!651/2014!w!dniu!31!grudnia!2019!r.3; 

c. nie!znajduje!si"!lub!nie!znajdowa$!si"!w!trudnej!sytuacji!w!

rozumieniu!art.!2!pkt!18!rozporz#dzenia!nr!651/2014 w dniu 31 

grudnia!2019!r.,!ale!po!tym!dniu!znalaz$!si"!w!trudnej!sytuacji!z!

powodu!wyst#pienia!pandemii!COVID-194; 

d. w!zwi#zku!wyst#pieniem!pandemii!COVID-19!znalaz$!si"!w!sytuacji!

nag$ego!niedoboru!lub!nawet!braku!p$ynno%ci!finansowej5; 

                                                           
1 Z uwzgl!dnieniem samozatrudnionych - osób fizycznych prowadz"cych dzia#alno$% na w#asny rachunek. 
2 Informacje we wniosku o przyznanie grantu oraz w za#"cznikach. 
3 Informacje w za#"cznikach m.in. w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu si! o pomoc rekompensuj"c" negatywne 

konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 
4 Z mo&liwo$ci udzielenia pomocy wy#"czeni s" wszyscy przedsi!biorcy, którzy znajdowali si! w trudnej sytuacji przed dniem 1 

stycznia 2020 r., albo znale'li si! w trudnej sytuacji po tym dniu z przyczyn innych ni& wyst"pienie pandemii COVID-19; Informacje 
dotycz"ce sytuacji przedsi!biorcy na dzie( 31 grudnia 2019 roku oraz informacje dotycz"ce sytuacji przedsi!biorcy po 31 grudnia 
2019 r. przedstawiane s" we wniosku o przyznanie grantu oraz w za#"cznikach m.in. w formularzu informacji przedstawianych przy 
ubieganiu si! o pomoc rekompensuj"c" negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. 
5 Nale&y wskaza% zwi"zek pogorszenia sytuacji z COVID-19- informacje przedstawiane s" we wniosku o przyznanie grantu oraz w 

za#"cznikach.  



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

406 

 

Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

e. prowadzi$!dzia$alno%'!gospodarcz#!wed$ug!stanu!na!dzie*!31!

grudnia 2019; 

f. wed$ug!stanu!na!dzie*!sk$adania!wniosku!prowadzi!dzia$alno%'!

gospodarcz#!nie!otworzy$!likwidacji!na!podstawie!KS[!oraz!na!

dzie*!z$o&enia!wniosku!nie!zosta$o!wobec!niego!otwarte!

post"powanie!upad$o%ciowe!na!podstawie!Ustawy!Prawo!

upad$o%ciowe!albo!post"powanie!restrukturyzacyjne!na!podstawie!

Ustawy Prawo restrukturyzacyjne; 

g. posiada!siedzib"!/!oddzia$!/miejsce!prowadzenia!dzia$alno%ci!

gospodarczej!na!terenie!woj.!opolskiego!i!prowadzi!dzia$alno%'!na 

terenie woj. opolskiego6. 

co!na!etapie!sk$adania!wniosku!o!przyznanie!grantu!przedsi"biorca!

potwierdza!stosownym!o%wiadczeniem!(stosownymi!

o%wiadczeniami)i/za$#cznikami.! 

Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do!

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

Brak!spe$nienia!kryterium!skutkuje!negatywn#!ocen# projektu. 

                                                           
6 Dane przedstawiane we wniosku o przyznanie grantu. Prowadzenie dzia#alno$ci na terenie województwa opolskiego oznacza, &e 

na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada g#ówn" siedzib! lub oddzia# lub miejsce prowadzenia dzia#alno$ci.  
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 
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W/B 
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1 2 3 4 5 

2. 

Weryfikacja sytuacji 

finansowej 

przedsi%biorcy w zwi*zku 

z COVID-19 � 

kwalifikowalno68 

wsparcia 

 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

wraz 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

Przedsi"biorca!(wnioskodawca): 

a. odnotowa$!spadek!obrotów!gospodarczych!(przychodów!ze!

sprzeda&y)!o!co!najmniej!30=!w!okresie!wybranego!jednego!miesi#ca!

w!2020!roku!pocz#wszy!od!1!marca!20207  roku!w!porównaniu!do!

poprzedniego!miesi#ca!lub!w!porównaniu!do!analogicznego!miesi#ca!

ubieg$ego!roku!w!zwi#zku!z!zak$óceniami!gospodarki!na!skutek!COVID-

198;  

b. na!dzie*!31!grudnia!2019!r.!lub!na!dzie*!z$o&enia!wniosku!o!

przyznanie!grantu!przedsi"biorca!nie!zalega$!z!p$atno%ciami!podatków!

i!sk$adek!na!ubezpieczenia!spo$eczne,!przy!czym:!(i)!roz$o&enie!

p$atno%ci!na!raty!lub!jej!odroczenie,!lub!(ii)!zaleganie!z!p$atno%ciami!

                                                           
7 Inaczej w dowolnym miesi"cu po 1 lutego 2020 r. 
8 We!wniosku!o!grant!przedsi"biorca!przedstawia!informacje!finansowe!z!dokumentów!ksi"gowych!prowadzonych!zgodnie!z!przepisami!

w$a%ciwymi!dotycz#cymi!rachunkowo%ci!tego!podmiotu,!to!jest: 

- informacje!sporz#dzone!na!podstawie!danych!z!ewidencji!dla!celów!podatkowych!oraz!dokumenty!potwierdzaj#ce!spadek!obrotów!(!ksi"gi!

rachunkowe,!ksi"ga!przychodów!i!rozchodów,!ewidencja!przychodów!pod!rycza$t!ewidencjonowany),!lub! 

- dla!podmiotów!rozliczaj#cych!si"!w!oparciu!o!kart"!podatkow#!- rachunki i faktury, dowody zakupu!towarów!i!us$ug!wykazane!na!podstawie!

kas!rejestruj#cych!(paragony!fiskalne), oraz!o%wiadcza,!&e!w!przypadku!konieczno%ci!weryfikacji!tych!danych!ich!kopie!b"d#!dostarczone.! 
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podatków!i!sk$adek!na!ubezpieczenia!spo$eczne!nieprzekraczaj#ce!

trzykrotno%ci!warto%ci!op$aty!pobieranej!przez!operatora!

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo!pocztowe!za!traktowanie!przesy$ki!listowej!jako!przesy$ki!

poleconej!(aktualnie!8,70),!nie!jest!uznawane!za!zaleg$o%'. 

 

co!na!etapie!sk$adania!wniosku!o!przyznanie!grantu!przedsi"biorca!

potwierdza stosownym o%wiadczeniem!(stosownymi!

o%wiadczeniami)i/za$#cznikami.! 

 

Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do!

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

Brak!spe$nienia!kryterium!skutkuje!negatywn#!ocen# projektu. 

3. 

Niepodleganie 

wykluczeniu z  

mo-liwo6ci ubiegania si% 

o dofinansowanie ze 

6rodków UE na 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

wraz 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

1. Przedsi"biorca!(wnioskodawca): 

c. nie!zosta$!wykluczony!z!mo&liwo%ci!otrzymania!wsparcia na 

podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach!publicznych!(t.j.!Dz.U.!z!2019!r.!poz.!869!z!pó+n.!zm.); 

d. nie!jest!obj"ty!!zakazem!dost"pu!do!%rodków,!o!których!mowa!w!

art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
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podstawie odr%bnych 

przepisów 

publicznych!(t.j.!Dz.U.!z!2019!r.!poz.!869,!z!pó+n.!zm.)!na!podstawie!

z art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania!wykonywania!pracy!cudzoziemcom!przebywaj#cym!

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 

2012 r., poz. 769) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z 

dnia!28!pa+dziernika!2002!r.!o!odpowiedzialno%ci!podmiotów!

zbiorowych!za!czyny!zabronione!pod!gro+b#!kary!(t.j.!Dz.U.!2019!r.!

poz.!628!z!pó+n.!zm.). 

 

co!na!etapie!sk$adania!wniosku!o!przyznanie!grantu!przedsi"biorca!

potwierdza!stosownym!o%wiadczeniem!(stosownymi!

o%wiadczeniami)i/za$#cznikami.! 

 

2.!Przedsi"biorca!(wnioskodawca)!nie!prowadzi!dzia$alno%ci!w!zakresie: 

a. produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów!alkoholowych; 

b. produkcji!lub!wprowadzania!do!obrotu!tre%ci!pornograficznych; 

c. obrotu!materia$ami!wybuchowymi,!broni#!i!amunicj#!oraz!ich!

produkcji;   

d. gier!losowych,!zak$adów!wzajemnych,!gier!na!automatach!i!gier!na!

automatach o niskich wygranych; 
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e. produkcji!lub!wprowadzania!do!obrotu!%rodków!odurzaj#cych,!

substancji!psychotropowych!lub!prekursorów; 

f. prowadzenia!dzia$alno%ci!jako!instytucja!finansowa,!bankowa!oraz!

z!sektora!kas!spó$dzielczych. 

 

co!na!etapie!sk$adania!wniosku!o!przyznanie!grantu!przedsi"biorca!

potwierdza!stosownym!o%wiadczeniem!(stosownymi!

o%wiadczeniami)i/za$#cznikami.! 

 

3. Wsparcie!nie!mo&e!by'!udzielone: 

a. osobie!fizycznej,!je%li!zosta$a!skazana!prawomocnym!wyrokiem!za!

przest"pstwo!sk$adania!fa$szywych!zezna*,!przekupstwa,!przeciwko!

mieniu,!wiarygodno%ci!dokumentów,!obrotowi!pieni"dzmi!i!

papierami!warto%ciowymi,!obrotowi!gospodarczemu,!systemowi!

bankowemu, karno-skarbowe!albo!inne!zwi#zane!z!wykonywaniem!

dzia$alno%ci!gospodarczej!lub!pope$nione!w!celu!osi#gni"cia!korzy%ci!

maj#tkowych;!! 

b. innemu!podmiotowi!ni&!wskazany!w!pkt.!1),!je&eli!cz$onek!jego!

organów!zarz#dzaj#cych!b#d+!wspólnik!spó$ki!osobowej!zosta$!

skazany!prawomocnym!wyrokiem!za!przest"pstwo!sk$adania!
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fa$szywych!zezna*,!przekupstwa,!przeciwko!mieniu,!wiarygodno%ci!

dokumentów,!obrotowi!pieni"dzmi!i!papierami!warto%ciowymi,!

obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe 

albo!inne!zwi#zane!z wykonywaniem!dzia$alno%ci!gospodarczej!lub!

pope$nione!w!celu!osi#gni"cia!korzy%ci!maj#tkowych;! 

c. podmiotowi!zbiorowemu,!wobec!którego!s#d!orzek$!zakaz!

korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia 

finansowego!%rodkami!publicznymi.! 

 

Niepodleganie!powy&szym!wykluczeniom!z!mo&liwo%ci!otrzymania!

wsparcia na!etapie!sk$adania!wniosku!o!przyznanie!grantu!przedsi"biorca!

potwierdza!stosownym!o%wiadczeniem/!stosownymi!o%wiadczeniami 

 

Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do!

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

Brak!spe$nienia!kryterium!skutkuje!negatywn#!ocen# projektu. 

4. 
Kwalifikowalno68 

wsparcia 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

Bezwzgl"dny 

Ocenie w ramach kryterium podlega, czy: 

4. Pomoc,!o!któr#!ubiega!si"!przedsi"biorca!zostanie!przeznaczona!na!

utrzymanie!dzia$alno%ci!przedsi"biorstwa,!które,!w!zwi#zku!
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wraz 

za$#cznikami 

wyst#pieniem!pandemii!COVID-19,!znalaz$o!si"!w!sytuacji!nag$ego!

niedoboru!lub!braku!p$ynno%ci!finansowej,!poprzez!!finansowania!

kapita$u!obrotowego,!to!jest: 

� przedsi"wzi"cie!dotyczy!finansowania!kapita$u!obrotowego!w!

formie!wsparcia!rozliczanego!za!pomoc#!stawki!jednostkowej!

zgodnie!z!przyj"tymi!za$o&eniami! 

 � przedsi"wzi"cie!wpisuje!si"!w!zakres!wsparcia!wskazany!dla!

danego!dzia$ania!/!poddzia$ania,!zgodnie!ze!Szczegó$owym!Opisem!

Osi Priorytetowych RPO WO 2014 - 2020;     

2. Przedsi"biorca!(wnioskodawca)!zapewnia,!&e: 

1) Przedmiot!przedsi"wzi"cia!nie!dotyczy!rodzajów!dzia$alno%ci!

wykluczonych!z!mo&liwo%ci!uzyskania!wsparcia,!o!których!mowa!w!

art.!3!ust!3!rozporz#dzenia!Parlamentu!Europejskiego!i!Rady!(UE)!

Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego 

Funduszu!Rozwoju!Regionalnego!i!przepisów!szczególnych!

dotycz#cych!celu!-Inwestycje!na!rzecz!wzrostu!i!zatrudnienia-!oraz!

w!sprawie!uchylenia!rozporz#dzenia!(WE)!nr!1080/2006!(Dz.!Urz.!L!

347 z 20.12.2013 r., str. 289), to jest: 

a. likwidacji!ani!budowy!elektrowni!j#drowych; 
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Definicja 

1 2 3 4 5 

b. inwestycji na rzecz redukcji emisji!gazów!cieplarnianych!

pochodz#cych!z!listy!dzia$a*!wymienionych!w!za$#czniku!I!

do dyrektywy 2003/87/WE; 

c. wytwarzania,!przetwórstwa!i!wprowadzania!do!obrotu!

tytoniu!i!wyrobów!tytoniowych;! 

d. przedsi"biorstw!w!trudnej!sytuacji!w!rozumieniu!unijnych!

przepisów dotycz#cych!pomocy!pa*stwa;!przedsi"biorstw!

otrzymuj#cych!wsparcie!zgodne!z!tymczasowymi!ramami!

%rodków!pomocy!pa*stwa9 lub!rozporz#dzeniami!Komisji!

(UE) nr 1407/201310, (UE) nr 1408/201311 oraz (UE) nr 

717/201412 nie!uznaje!si"!za!przedsi"biorstwa!w!trudnej!

sytuacji na potrzeby niniejszej litery;  

                                                           
9 Dz.U. C 91 I z 20.3.2020, s. 1. 
10 Rozporz"dzenie Komisji )UE* nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1). 
11 Rozporz"dzenie Komisji )UE* nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 9). 
12 Rozporz"dzenie Komisji )UE* nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 

funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybo#ówstwa i akwakultury )Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 45*. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

e. inwestycji!w!infrastruktur"!portów!lotniczych,!chyba!&e!s#!

one!zwi#zane!z!ochron#!%rodowiska!lub!towarzysz#!im!

inwestycje!niezb"dne!do!$agodzenia!lub!ograniczenia!ich!

negatywnego!oddzia$ywania!na!%rodowisko. 

2) Przedmiot!przedsi"wzi"cia!nie!dotyczy!rodzajów!dzia$alno%ci!

wykluczonych!z!mo&liwo%ci!uzyskania!dofinansowania,!o!których!

mowa!w!§!4!ust.2!rozporz#dzenia!Ministra!Funduszy!i!Polityki!

Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania 

pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach 

programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 w celu wspierania 

polskiej!gospodarki!w!zwi#zku!z!wyst#pieniem!pandemii!Covid-19, 

to jest: 

a. wsparcia!udzielanego!przedsi"biorcom!prowadz#cym 

dzia$alno%'!w!zakresie!przetwarzania!i!wprowadzania!do!

obrotu!produktów!rolnych,!je&eli!wsparcie!jest!

uwarunkowane!jego!przeniesieniem!w!cz"%ci!lub!w!ca$o%ci!

na!producentów!surowców!lub!jest!ustalane!na!podstawie!

ceny!lub!ilo%ci!produktów!zakupionych!od!producentów!

surowców!lub!wprowadzonych!na!rynek!przez!

zainteresowanych!przedsi"biorców;! 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

b. wsparcia udzielanego w sektorze produkcji podstawowej 

produktów!rolnych,!w!rozumieniu!art.!2!pkt!9!

rozporz#dzenia!651/2014,!którego!warto%'!jest!ustalana!na!

podstawie!ceny!lub!ilo%ci!produktów!wprowadzanych!na!

rynek;  

c. wsparcia!udzielanego!w!sektorze!rybo$ówstwa!lub!

akwakultury,!obj"tym!rozporz#dzeniem!nr!1379/2013,!

które!dotyczy!którejkolwiek!z!kategorii!wskazanych!w!art.!1!

lit. a�k!rozporz#dzenia!Komisji!(UE)!nr!717/2014 z dnia 27 

czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de 

minimis!w!sektorze!rybo$ówstwa!i!akwakultury!(Dz.!Urz.!UE!

L 190 z 28.06.2014, str. 45), zwanego dalej 

�rozporz#dzeniem!nr!717/2014�. 

3) wydatki!!obj"te!!wsparciem!nie!by$y!i!nie!b"d#!finansowane!z!

innych!%rodków!publicznych. 

4) przedsi"wzi"cie!dotyczy!utrzymania!dzia$alno%ci!przedsi"biorstwa!

przez!okres!co!najmniej!3!miesi"cy!kalendarzowych!licz#c!od!

miesi#ca!nast"puj#cego!po!miesi#cu,!w!którym!z$o&ono!wniosek!o!

wsparcie. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

 

co!na!etapie!sk$adania!wniosku!o!przyznanie!grantu!przedsi"biorca!

potwierdza!stosownym!o%wiadczeniem!(stosownymi!

o%wiadczeniami)i/za$#cznikami.! 

 

Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do!

uzupe$nienia/poprawienia!projektu w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

Brak!spe$nienia!kryterium!skutkuje!negatywn#!ocen# projektu. 

5. 

Pomoc publiczna i 

warunki kumulacji 

pomocy 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

wraz 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

 

Przedsi"biorca!otrzyma!wsparcie!zgodne!z!rozporz#dzeniem!Ministra!

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 

udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach 

programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 w celu wspierania polskiej 

gospodarki!w!zwi#zku!z!wyst#pieniem!pandemii!COVID-19 (Dz. U. poz 

773, program pomocowy SA. 57015).  

Weryfikacji!podlega,!czy!przedsi"biorca!z$o&y$: 

1. o%wiadczenie,!czy!i!w!jakim!zakresie!ubiega!si"!o!wsparcie!

udzielane na podstawie sekcji 3.1 Komunikatu KE oraz czy 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

wnioskowane wsparcie nie powoduje przekroczenia limitu 

wsparcia (800 000 EUR); 

2. wype$niony!formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu 

si'"o"pomoc"rekompensuj!c!"negatywne"konsekwencje"

ekonomiczne z powodu COVID-19. 

co na etapie sk$adania!wniosku!o!przyznanie!grantu!przedsi"biorca!

potwierdza!stosownym!o%wiadczeniem!(stosownymi!

o%wiadczeniami)i/za$#cznikami.! 

 

Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do!

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

Brak!spe$nienia!kryterium!skutkuje!negatywn#!ocen# projektu. 

6. 

Poprawno68 wyliczenia  

wysoko6ci  

wnioskowanego 

wsparcia 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

wraz 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

1. Warto%'!wsparcia!udzielanego!w!formie!grantu!nie!przekracza!

maksymalnego limitu!wsparcia!dla!jednego!przedsi"biorcy!udzielanej!

w formie grantu, to jest 200 000 EUR lub kwoty maksymalnej 

okre%lonej!w!regulaminie!wsparcia!o!ile!pozostaje!zgodna!z!ww.!

kwot#. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

2. Weryfikacji!podlega,!czy!przedsi"biorca!prawid$owo!dokona$!

wyliczenia wysoko%ci!wsparcia,!zgodnie!z!regulaminem!naboru!

wniosków!o!wsparcie13,  to jest: 

a. zastosowa$!wysoko%'!stawki!w$a%ciw#!dla!deklarowanej!

wielko%ci!(statusu)!przedsi"biorstwa; 

b. z$o&y$!o%wiadczenie!o!zatrudnieniu!w!firmie!w!przeliczeniu!

na!pe$ne!etaty!(FTE)!i!zgodnie!z!tym!o%wiadczeniem!

zastosowa$!deklarowan#!warto%'!FTE!do!wyliczenia!

miesi"cznej!stawki!jednostkowej!wsparcia; 

c. maksymalna!wysoko%'!wsparcia!nie!przekracza!trzykrotno%ci!

miesi"cznej!stawki!jednostkowej!wyliczonej!zgodnie!z!

przyj"t#!metodologi#. 

3. Przedsi"biorca!z$o&y$!jeden!wniosek!o!udzielenie!wsparcia.! 

 

co!na!etapie!sk$adania!wniosku!o!przyznanie!grantu!przedsi"biorca!

potwierdza!stosownym!o%wiadczeniem!(stosownymi!

o%wiadczeniami)i/za$#cznikami.! 

                                                           
13 Przy czym sposób ustalenia sposobu obliczania wsparcia wskazany w regulaminie jest zgodny z metodologi" wyliczenia stawek 
jednostkowych w projektach w zakresie wsparcia utrzymania dzia#alno$ci w sytuacji nag#ego niedoboru lub braku p#ynno$ci mikro, 
ma#ych i $rednich przedsi!biorstw w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

 

Ocena!kryterium!mo&e!skutkowa'!wezwaniem!do!

uzupe$nienia/poprawienia!projektu!w!cz"%ci!dotycz#cej!spe$nienia!tego!

kryterium. 

Brak!spe$nienia!kryterium!skutkuje!negatywn#!ocen# projektu. 

7. 

Pozosta)e wymogi 

niezb%dne do uzyskania 

wsparcia 

Wniosek  

o 

dofinansowanie 

wraz 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

Przedsi"biorca!przed$o&y$!wraz!z!wnioskiem!wszystkie!wymagane!

za$#czniki. 

 

Brak!spe$nienia!kryterium!skutkuje!negatywn#!ocen# projektu. 
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O6 priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Dzia)anie 271  Nowe produkty i us)ugi w MSP 

Poddzia)anie 2.1.2  Wsparcie TIK w przedsi%biorstwach 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Projekt!spe$nia!kryteria!

inwestycji!pocz#tkowej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zgodnie z zapisami! Rozporz#dzenia! Ministra! Infrastruktury! i! Rozwoju! z! dnia! 3! wrze%nia!
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020. 

 

Kryterium!dotyczy!projektów!obj"tych!Regionaln#!Pomoc#!Inwestycyjn#. 

2. 

 

Bezpiecze*stwo! 

przetwarzania danych 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

 

W! ramach! kryterium! Wnioskodawca! powinien! wykaza',! &e! wszystkie! systemy!
teleinformatyczne!wdro&one!w!projekcie!b"d#!zapewnia$y!bezpiecze*stwo!przetwarzania!
danych osobowych zgodnie z zasadami przetwarzania danych wskazanymi w Ustawie 

 z dnia  10 maja 2018 r. o  ochronie danych osobowych. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt!wpisuje!si"! 

w obszar specjalizacji 

regionalnych 

wskazanych  

w RSIWO2020 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
2 0  lub 2 pkt 

 

 

 

0 pkt � projekt nie dotyczy inteligentnych specjalizacji  

            wskazanych w RSIWO2020; 

2 pkt - projekt dotyczy inteligentnych specjalizacji  wskazanych w RSIWO2020. 

 

 

 

2. 
Rodzaj stosowanych 

rozwi#za*/technologii! 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 - 3 pkt 

 

Przyznaje!si"!po!!1!pkt.!!za!ka&dy! 
z!wymienionych!poni&ej!rodzajów!stosowanych!technologii/rozwi#za*. 
Je&eli!suma!punktów!przekracza!3,!przyznaje!si"!3!punkty. 

· przetwarzanie w chmurze obliczeniowej,  

· dost"p!mobilny!do!danych!i!aplikacji, 

· oprogramowanie!jako!us$uga!(SaaS)!i/lub!platforma!jako!us$uga!(PaaS),! 

· automatyzacja!przep$ywu!pracy!(workflow)!i/lub!automatyzacja!procesów!
biznesowych (BPM), 

· otwarte standardy, opublikowane API  
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

 

Obszar biznesowy 

implementacji projektu  

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 - 4 pkt 

 

0 pkt. � projekt!obejmuje!dowolny!!z!wymienionych!poni&ej!obszarów: 

· dzia$ania!marketingowe!(E-Marketing);  

· Public Relations (E-PR); 

· automatyzacja prac biurowych (OA - Office Automation); 

· przygotowanie publikacji (DTP - Desktop Publishing). 

· wykorzystanie!elektronicznych!narz"dzi!komunikacji!� poczta elektroniczna, komunikatory 

internetowe, telekonferencje itp. (E-Communication);  

 

1 pkt. � projekt!obejmuje!co!najmniej!jeden!z!wymienionych!poni&ej!obszarów: 

· zarz#dzanie relacjami z klientami (E-CRM);  

· zarz#dzanie!dokumentami!(EDM!- Document Management); 

· wspomaganie!zarz#dzania!wiedz#!(EKM!� Konowledge Management);  

· wspomaganie!kszta$cenia!i!podnoszenia!kwalifikacji!(E-Learning);  

· wsparcie i automatyzacja pracy grupowej (EGA - Groupware Automation);  

· zdalne!us$ugi!dostarczania!oprogramowania,!platform!teleinformatycznych!(ASP!- 
Application Service Providing, PSP - Platform Service Providing).  

 

2 pkt. � projekt obejmuje co najmniej jeden!z!wymienionych!poni&ej!obszarów: 

· elektroniczna!integracja!i!zarz#dzanie!dzia$aniami!zwi#zanymi!z!procesem!zamówie* 

       i zaopatrzenia (E-Procurement):  

                 - automatyzacja!procesu!zakupowego!obejmuje!ca$y!proces!zaopatrzeniowy 

                   w!ca$ej!organizacji!i!na!wszystkich!jej!poziomach;! 
                   (obieg!dokumentów,!wykorzystywanie!e-podpisu, e-faktura - odbywa!si"! 
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                   drog#!elektroniczn#),! 
                 - kontrola!zakupów!(prowadzenie!centralnej!koordynacji planowania,   

                   bud&etowania!oraz!monitorowania!procesu!zakupów),! 
                -  standaryzacja asortymentu i E-SCM!(zarz#dzanie!$a*cuchem!dostaw) 

�!!!!!zarz#dzanie!projektami!(EPM!- Project Management); 

�!!!!!zarz#dzanie!zasobami ludzkimi (EHR). 

 

3 pkt. � projekt!obejmuje!co!najmniej!jeden!z!wymienionych!poni&ej!obszarów: 
�!!!!!procesy!wymiany!produktów!i!us$ug!pomi"dzy!dostawcami!a!odbiorcami,!sprzeda& 

 i!kupowanie!towarów!i!us$ug,!przyjmowanie!i!potwierdzanie!zamówie*!oraz!obs$uga!  
p$atno%ci!bezgotówkowych!(E-Commerce); 

�!!!!!elektroniczna!wymiana!danych,!informacji,!dokumentów!(EDI!- Electronic Data 

       Interchange); 

�!!!!!komputerowo wspomagane projektowanie i produkcja (CAD/CAM/CAE � Computer Aided 

       Design/Manufacturing/Engineering). 

 

4 pkt. � projekt!obejmuje!co!najmniej!jeden!z!wymienionych!poni&ej!obszarów: 
�!!!!!systemy!informacji!analizy!zarz#dczej!(BI!- Business Intelligence);  

�!!!!!zintegrowane!zarz#dzanie!zasobami!przedsi"biorstwa!� materia$owymi,!finansowymi,! 
       produkcyjnymi, ludzkimi (ERP - Enterprise Resource Planning); 

�!!!!!komputerowo zintegrowane wytwarzanie (CIM - Computer Integrated Manufacturing); 

�!!!!!systemy nadzoruj#ce!przebieg!procesu!technologicznego!lub!produkcyjnego!(SCADA!�  

       Supervisory Control And Data Acquisition).  

 

Punkty!przyznaje!si"!!wy$#cznie!za!najwy&ej!punktowany!obszar!implementacji,!w!który!
wpisuje!si"!projekt. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 

Poziom 

przedsi"biorczo%ci!na!

obszarze,!na!którym!

planowana jest 

realizacja projektu14 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami! 
1 1 - 4 pkt 

Ranking tworzony jest w oparciu!o!wyniki!przeprowadzonych!oblicze*!zgodnie!z!porz#dkiem!
rosn#cym.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!
w! wyniku! ww.! oblicze*.! Rozpi"to%'! ! przedzia$ów! zale&y! od! ilo%ci! ocenianych! projektów,! a!
zakwalifikowanie! do! konkretnego! przedzia$u! uzale&nione! jest! od!wyniku! przeprowadzonych!
oblicze*. 
Priorytetowo!b"d#!traktowane!projekty!z!obszarów!o!najni&szym!!poziomie!!przedsi"biorczo%ci. 
 

5. 

Wnioskodawca jest 

przedsi"biorstwem!

ekologicznym lub 

wniosek dotyczy 

inwestycji 

ekologicznych 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
1 0 - 3 pkt 

 

0 pkt � Wnioskodawca!nie!jest!przedsi"biorstwem!ekologicznym!lub!wniosek 

             nie dotyczy inwestycji ekologicznych. 

 

Przyznaje!si"!po!1!pkt!za!spe$nienie!ka&dego!z!poni&szych!warunków: 
 

Wnioskodawca jest przedsi%biorstwem ekologicznym, tzn. wykorzystuje alternatywne paliwa, 

+ród$a!energii!odnawialnej,!stosuje!technologie!proekologiczne! 
 

Przedmiotem  dzia)alno6ci  przedsi%biorstwa jest ekoinnowacyjno68:! ! recykling! odpadów,!
oczyszczanie! zu&ytej! wody! i! %cieków,! filtracja! i! kontrola! emisji! ! lub! wytwarzanie!
ekoinnowacyjnych!produktów!. 
 

                                                           
14 Poziom przedsi!biorczo$ci obliczany jest dla ka&dej gminy na obszarze której planowana jest realizacja projektu jako iloraz liczby podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON i liczby 
ludno$ci w wieku produkcyjnym pomno&ony przez 10 000. Do oblicze( nale&y wykorzysta% aktualne dane WUS w Opolu z Dzia#u IV i XVI 
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Realizacja projektu  przyczyni si% do: ograniczenia! zu&ycia! nieodnawialnych! surowców,!
zmniejszenia! zanieczyszcze*!wód,!powietrza! lub!gleby,!poprawy!gospodarowania odpadami, 

upowszechnienia!wykorzystywania!odnawialnych!+róde$!energii!itp.!! 
 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

6.  

Wp$yw!na!

modernizacj"!

procesów!biznesowych 

w!przedsi"biorstwie 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
2 0 - 4 pkt 

Poprzez!modernizacj"!procesów!biznesowych!w!przedsi"biorstwie!nale&y!rozumie'!
wprowadzenie!zmian!w!poni&szych!obszarach!funkcjonalnych!przedsi"biorstwa: 
- marketing!i!sprzeda& 
- produkcja!i!gospodarka!materia$owa 

- prawo,!ksi"gowo%'!i!finanse 

- zasoby ludzkie 

 0 pkt  -   projekt!nie!zak$ada!modernizacji!procesów!biznesowych!w!przedsi"biorstwie!. 

1-4 pkt - przyznaje!si"!po!jednym!punkcie!za!wprowadzenie!zmian!w!ka&dym!ze!wskazanych  

                obszarów!funkcjonalnych!przedsi"biorstwa. 

Ocena!kryterium!nast#pi!na!podstawie!przedstawionej!analizy!procesów!biznesowych!z!
uwzgl"dnieniem!stanu!aktualnego!i!docelowego.!Analiza!musi!uwzgl"dnia'!map"!procesów!
biznesowych, zakres planowanych!zmian!w!procesach!biznesowych,!w$a%cicieli!procesów!
biznesowych,!uzasadnienie!konieczno%ci!zaplanowanych!do!wprowadzenia!zmian. 

7. 

Wp$yw!na!

innowacyjno%'!

oferowanych 

produktów/us$ug 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
2 0 � 2 pkt 

 

Wnioskodawca!powinien!wykaza',!na!czym!polega!nowatorskie!podej%cie!w!ramach!
zaproponowanego!projektu!w!kontek%cie!oferowanych!produktów/us$ug.! 
Nale&y!przedstawi'!co!stanowi!warto%'!dodan#!projektu!oraz!kompleksowo%' 
 i!interdyscyplinarno%'!planowanych!dzia$a*!(w!jaki!sposób!zostan#!uzyskane!lepsze!rezultaty 

 i!wy&sza!efektywno%'!w!porównaniu!z!dotychczas!stosowanymi!praktykami).! 
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0 pkt - projekt!nie!wp$ywa!na!innowacyjno%'!oferowanych!produktów/us$ug 

1 pkt -  projekt!wp$ywa!na!innowacyjno%'!oferowanych!produktów/us$ug!na!poziomie 

             przedsi"biorstwa 

2 pkt - projekt!wp$ywa!na!innowacyjno%'!oferowanych!produktów/us$ug!na!poziomie 

            co najmniej regionu. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Wk$ad!w$asny!wy&szy!

od minimalnego 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
1 0 � 4 pkt 

 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
H5!p.p.!-  0  pkt 

Q5!H!10!p.p.!- 1 pkt 

Q10!H!15!p.p.!- 2 pkt 

Q15!H!20!p.p.!- 3 pkt 

> 20 p.p. - 4 pkt 

p.p. � punkt procentowy 

9. Wzrost!liczby!etatów! 

 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
1 0 - 3 pkt 

 

0 pkt � Wnioskodawca!nie!tworzy!nowych!etatów; 
 

1 pkt � Wnioskodawca tworzy  od 0,5 do 1  nowego etatu; 

 

2 pkt � Wnioskodawca!tworzy!od!1,5!do!2!nowych!etatów; 
 

3 pkt � Wnioskodawca!tworzy!!2,5!lub!wi"cej!nowych!etatów. 
 

Praca!w!niepe$nym!wymiarze!godzin!powinna!zosta'!przeliczona!na!odpowiedni#!cz"%'!EPC!
(np.!praca!ca$oroczna!w!wymiarze!pó$!etatu!!0,5!etatu!@!0,5!EPC) 
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Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Wnioskodawca jest 

przedsi"biorstwem!we!

wczesnej fazie rozwoju 

lub!przedsi"biorstwem!

nowoza$o&onym 

 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
1 1 pkt 

1 pkt - Przedsi"biorstwo!jest!we!wczesnej!fazie!rozwoju!(przedsi"biorstwo,!którego!okres 
            funkcjonowania!wynosi!Q!3!miesi#ce!H!24!miesi#ce). 
1 pkt - Przedsi"biorstwo!nowoza$o&one!(!przedsi"biorstwo,!którego!okres!funkcjonowania 

            na!rynku!jest!H!3!miesi#ce). 
Przy!ocenie!spe$nienia!kryterium brany!jest!pod!uwag"!stan!na!dzie*!z$o&enia!wniosku. 
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O6 priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka  

Dzia)anie 271 Nowe produkty i us)ugi w MSP 

Poddzia)anie 27179 Nowe produkty i us)ugi w MSP na obszarach przygranicznych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Projekt!spe$nia!kryteria!inwestycji!

pocz#tkowej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

 

Zgodnie!z!zapisami!Rozporz#dzenia!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju! 

z!dnia!3!wrze%nia!2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej!w!ramach!regionalnych!programów!operacyjnych!na!lata!2014-

2020. 

Kryterium!dotyczy!projektów!obj"tych!Regionaln#!Pomoc#!Inwestycyjn#. 
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2. Lokalizacja projektu Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt realizowany jest na terenach przygranicznych, tj. w powiecie nyskim, 

prudnickim!lub!g$ubczyckim,!zgodnie!z!zapisami!Regionalnego!Programu!

Operacyjnego Województwa!Opolskiego!na!lata!2014!� 2020. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt realizowany 

jest na obszarze  

specjalizacji 

regionalnych 

wskazanych w 

RSIWO2020 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
3 0 � 2 pkt  

 

0 pkt � projekt nie dotyczy inteligentnych specjalizacji  wskazanych w 

RSIWO2020 (Dokument!przyj"ty!przez!Zarz#d!Województwa!Opolskiego!
uchwa$#!nr!36/2017!z!dnia!10!kwietnia!2017!r.); 

 

2 pkt - projekt dotyczy inteligentnych specjalizacji  wskazanych  

w RSIWO2020 (Dokument!przyj"ty!przez!Zarz#d!Województwa!Opolskiego!

uchwa$#!nr!36/2017!z!dnia!10!kwietnia!2017!r.). 
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2. 

Wdro&enie!innowacji!

wypracowanych  

w ramach Osi 

Priorytetowej I (OP I) 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
1 0  lub 2  

 

0 pkt � przedmiotem!projektu!nie!jest!wdra&anie!innowacji!produktowych,!
procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, wypracowanych  

w ramach OP I. 

 

2 pkt  �  przedmiotem!projektu!jest!wdra&anie!innowacji!produktowych,!

procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, wypracowanych  

w ramach OP I 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Wnioskodawca jest 

przedsi"biorstwem!

ekologicznym lub 

wniosek dotyczy 

inwestycji 

ekologicznych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 - 3 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

0 pkt � wnioskodawca!nie!jest!przedsi"biorstwem!ekologicznym!/wniosek!nie!
dotyczy inwestycji ekologicznych; 

Przyznaje!si"!po!1!pkt!za!spe$nienie!ka&dego!z!poni&szych!warunków: 
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Wnioskodawca jest przedsi%biorstwem ekologicznym, tzn. wykorzystuje 

alternatywne!paliwa,!+ród$a!energii!odnawialnej,!stosuje!technologie!
proekologiczne;  

Przedmiotem dzia)alno6ci przedsi%biorstwa jest ekoinnowacyjno68: recykling 

odpadów,!oczyszczanie!zu&ytej!wody!i!%cieków,!filtracja!i!kontrola!emisji!lub!
wytwarzanie!ekoinnowacyjnych!produktów;! 
Realizacja projektu przyczyni si% do: ograniczenia!zu&ycia!nieodnawialnych!

surowców,!zmniejszenia!zanieczyszcze*!wód,!powietrza!lub!gleby,!,!

upowszechnienia!wykorzystywania!odnawialnych!+róde$!energii!itp. 

 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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4. 

 

 

Wnioskodawca jest 

przedsi"biorstwem!we!

wczesnej fazie rozwoju 

lub przedsi"biorstwem!

nowoza$o&onym 

 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

1 lub 2 2 pkt 

 

 

 

 

1 pkt  �  przedsi"biorstwo!jest we wczesnej fazie rozwoju � przedsi"biorstwo,!
którego!okres!funkcjonowania!wynosi!Q!3!miesi#ce!H!24!miesi#ce. 
 

2 pkt  �   przedsi"biorstwo!jest nowoza)o-one � przedsi"biorstwo,!którego!

okres!funkcjonowania!na!rynku!jest!H!3!miesi#ce 

Przy!ocenie!spe$nienia!kryterium!brany!jest!pod!uwag"!stan!na!dzie*!z$o&enia!

wniosku. 

 

 

5. 
Miejsce realizacji 

projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 lub 1 pkt 

 

 

0 pkt � pozosta$e!obszary; 
 

1 pkt � obszar!rozumiany!jako!miejscowo%'!poni&ej!5!ty%.!mieszka*ców!lub 

gmina o!najni&szym!poziomie!wska+nika!przedsi"biorczo%ci. 
 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

6. 

Innowacyjno%'!
produktów/us$ug!
/technologii 

b"d#cych!rezultatem!

projektu 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
2 0,1, 2 lub 4 pkt 

 

0 pkt - produkty/us$ugi/technologie!b"d#ce!rezultatem!projektu!b"d#!
innowacyjne w skali przedsi"biorstwa; 

 

1 pkt  � produkty/us$ugi/technologie!b"d#ce!rezultatem!projektu!b"d#!
innowacyjne w skali powiatu; 

 

2 pkt � produkty/us$ugi/technologie!b"d#ce!rezultatem!projektu!b"d#!
innowacyjne w skali regionu!(województwo); 

 

4 pkt � produkty/us$ugi/technologie! b"d#ce! rezultatem! projektu! b"d#!
innowacyjne co najmniej w skali kraju. 

 

W! tym! kryterium! wnioskodawca! powinien! opiera'! si"! na! opinii! wystawionej!
przez! niezale&nego! i! nie! zwi#zanego! z! Wnioskodawc#! eksperta!
(naukowca/badacza) z danej dziedziny nauki, potwierdzonej przez 

przedstawiciela Sektora B+R.  

Sektor B+R: 

 

System!szkolnictwa!wy&szego!i!nauki,!tj.: 
1) uczelnie;  

2)! federacje! podmiotów! systemu! szkolnictwa! wy&szego! i! nauki,! zwane! dalej!
�federacjami�;! 
3)! Polska! Akademia!Nauk,! dzia$aj#ca! na! podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010!r.!o!Polskiej!Akademii!Nauk!(Dz.!U.!z!2018!r.!poz.!1475),!zwana!dalej!�PAN�;! 
4)!instytuty!naukowe!PAN,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy,!o!której!mowa!w!pkt!
3,!zwane!dalej!�instytutami!PAN�;! 
5)!instytuty!badawcze,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy!z!dnia!30!kwietnia!2010!r.!
o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);  
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6)! mi"dzynarodowe! instytuty! naukowe! utworzone! na! podstawie! odr"bnych!
ustaw! dzia$aj#ce! na! terytorium! Rzeczypospolitej! Polskiej, zwane dalej 

�instytutami!mi"dzynarodowymi�;! 
6a)!Centrum!>ukasiewicz,!dzia$aj#ce!na!podstawie!ustawy!z!dnia!21!lutego!2019!
r.!o!Sieci!Badawczej!>ukasiewicz!(Dz.!U.!poz.!534);! 
6b)! instytuty! dzia$aj#ce! w! ramach! Sieci! Badawczej! >ukasiewicz,! zwane! dalej 

�instytutami!Sieci!>ukasiewicz�;! 
7)!Polska!Akademia!Umiej"tno%ci,!zwana!dalej!�PAU�;! 
8)! inne! podmioty! prowadz#ce! g$ównie! dzia$alno%'! naukow#! w! sposób!
samodzielny!i!ci#g$y?. 
* Jednocze%nie!w!przypadku!tych!podmiotów!konieczna!jest!ich!zako*czona!
pozytywna!ewaluacja!do!etapu!rozpocz"cia!oceny!merytorycznej!projektu,!w!
oparciu!o!szczegó$owe!kryteria!okre%lone!w!rozporz#dzeniu!Ministra!Nauki!i!
Szkolnictwa!Wy&szego!z!dnia!22!lutego!2019!r.!w!sprawie!ewaluacji!jako%ci!
dzia$alno%ci!naukowej. 
 

Wzór!opinii!stanowi!za$#cznik!do!Regulaminu!Konkursu. 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7. 

Udzia$!w!klastrach,!

stowarzyszeniach 

bran&owych,!izbie!

gospodarczej 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
1 0, 1 lub 2 pkt 

 

0 pkt � brak udokumentowanej  

wspó$pracy!w!podanym!zakresie 
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 1 pkt  � w!przypadku!posiadania!udokumentowanej!wspó$pracy!w!podanym!
zakresie,!przez!min.!12!miesi"cy,!licz#c!do!dnia!og$oszenia!konkursu! 
 

2 pkt � w!przypadku!posiadania!udokumentowanej!wspó$pracy! 
w podanym zakresie, przez min. 2 lata, licz#c!do!dnia!og$oszenia!konkursu. 

Zakres!wspó$pracy!musi!by'!zgodny!z!przedmiotem!projektu. 

8. 
 Wzrost!liczby!etatów 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 

 

0 � 4 pkt 

 

 

 

 

 

 

H!0,5!nowego!etatu!� 0 pkt 

Q!0,5!H!1,5!!nowego!etatu!� 1 pkt 

Q!1,5!H!2,5!nowych!etatów!� 2 pkt 

Q!2,5!nowych!etatów!� 3 pkt 

Dodatkowo Wnioskodawca otrzymuje dodatkowy 1 punkt za stworzenie 

miejsc/miejsca!pracy!na!obszarze!wiejskim!i/lub!o!najni&szym!poziomie  

wska+nika!przedsi"biorczo%ci!- niezale&nie!od!ilo%ci!utworzonych!miejsc!na!ww.!

obszarach!dodatkowo!mo&na!uzyska'!maksymalnie!1!pkt. 

 

Praca!w!niepe$nym!wymiarze!godzin!powinna!zosta'!przeliczona!na!
odpowiedni#!cz"%'!EPC!(np.!praca!ca$oroczna!w!wymiarze!pó$!etatu! 
0,5 etatu = 0,5 EPC) 
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9 Gotowo%'!projektu!do!
realizacji 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 

 

 

 

 

 

 

0 lub 4 pkt 

W ramach kryterium b"dzie!sprawdzane!na!jakim!etapie!przygotowania!znajduje!

si"!projekt: 

· Projekt! wymaga! uzyskania! okre%lonych! prawem! decyzji! budowlanych,!

decyzji!%rodowiskowych,!pozwole*,! licencji,!uzgodnie*,!ale! jeszcze! ich!nie!

uzyska$!� 0 pkt 

· Projekt! wymaga! uzyskania! okre%lonych prawem decyzji budowlanych, 

decyzji!%rodowiskowych,!pozwole*,!licencji,!uzgodnie*!i!posiada!wszystkie!

ostateczne!wymagane!prawem!decyzje!budowlane,!decyzje!%rodowiskowe,!

pozwolenia,!licencje,!uzgodnienia!dla!ca$ego!zakresu!inwestycji!� 4 pkt 

· Projekt nie!wymaga!uzyskania!okre%lonych!prawem!decyzji!budowlanych,!

decyzji!%rodowiskowych,!pozwole*,!licencji,!uzgodnie*!� 4 pkt 

Punkty! w! ramach! kryterium! zostan#! przyznane! je&eli! ostateczna! decyzja!
budowlana,! decyzja! %rodowiskowa,! pozwolenie,! licencja,! uzgodnienie zostanie 

do$#czone!do!rozpocz"cia!etapu!oceny!merytorycznej. 

Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Wk$ad!w$asny!wy&szy!
od minimalnego 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
         1 

     0 � 4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
H5!p.p.!-  0  pkt 

 

Q5!H!10!p.p.!- 1 pkt 
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Q10!H!15!p.p.!- 2 pkt 

 

Q15!H!20!p.p.!- 3 pkt 

 

> 20 p.p. - 4 pkt 

 

p.p. � punkt procentowy 
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O6 priorytetowa  
II Konkurencyjna gospodarka 
 

Dzia)anie 
2.1  Nowe produkty i us)ugi w MSP 

 

Poddzia)anie 
27174  Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Spo)ecznej 
 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
         Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Projekt!spe$nia!kryteria!inwestycji 

pocz#tkowej 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

Zgodnie! z! zapisami! Rozporz#dzenia! Ministra! Infrastruktury! i! Rozwoju! 
z! dnia! 3! wrze%nia! 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej!w! ramach! regionalnych!programów!operacyjnych na lata 

2014-2020. 

Kryterium!dotyczy!projektów!obj"tych!Regionaln#!Pomoc#!Inwestycyjn#. 

2. 

Projekt jest skierowany do grup 

docelowych!z!obszaru!województwa!
opolskiego 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

Projekt! zak$ada,! &e!grup"!docelow# b"d#!stanowi$y!osoby! i/lub!podmioty 

z woj. opolskiego. Jako!grup"!docelow#!rozumiemy!osoby!fizyczne!ucz#ce!
si",! pracuj#ce! lub! zamieszkuj#ce! na! obszarze! województwa! opolskiego! 
w! rozumieniu! Kodeksu! Cywilnego,! w! przypadku! innych! podmiotów,!
posiadaj#!one siedzib" na!obszarze!województwa!opolskiego15. 

 

 

                                                           
15 Oznacza to, &e na terenie województwa opolskiego podmiot posiada g#ówn" siedzib! lub oddzia# )w przypadku podmiotów posiadaj"cych wpis do KRS* lub miejsce prowadzenia dzia#alno$ci 
 )w przypadku podmiotów dzia#aj"cych na podstawie wpisu do CEIDG*. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. Wzrost!liczby!etatów 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
4 

 

0 - 3 pkt 

+ 1 pkt 

 

H!0,5!nowego etatu � 0 pkt 

Q!0,5!H!1,5!!nowego!etatu!� 1 pkt 

Q!1,5!H!2,5!nowych!etatów!� 2 pkt 

Q!2,5!nowych!etatów!� 3 pkt 

Dodatkowe punkty ?(punkty!dodawane!do!wyniku!ko*cowego!uzyskanego!
w ramach kryterium): 

 

1 pkt � Wnioskodawca otrzymuje dodatkowy punkt za stworzenie miejsca 

pracy dla osoby zagro&onej!ubóstwem!lub!wykluczeniem!spo$ecznym.. 
 

* Dodatkowe!punkty!nie!s#!wliczane!do!maksymalnej!liczby 

punktów!mo&liwej!do!uzyskania. 
 

Osoba! zagro&ona! ubóstwem! lub! wykluczeniem! spo$ecznym! zgodnie 

 z! definicj#! wskazan#! w! Wytycznych! w! zakresie! realizacji! przedsi"wzi"'! 

w!obszarze!w$#czenia!spo$ecznego!i!zwalczania!ubóstwa!z!wykorzystaniem!

%rodków! Europejskiego! Funduszu! Spo$ecznego! i! Europejskiego! Funduszu!

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 24!pa+dziernika!2016!r. 
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Praca! w! niepe$nym! wymiarze! godzin! powinna! zosta'! przeliczona! na!
odpowiedni#! cz"%'! EPC! (np.! praca! ca$oroczna! w! wymiarze! pó$! etatu! 
0,5 etatu = 0,5 EPC). 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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2. 

Do%wiadczenie!Wnioskodawcy 

 w!prowadzeniu!dzia$alno%ci!jako 

podmiot!ekonomii!spo$ecznej 
 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0 � 3 pkt 

 

0 pkt � Wnioskodawca! nie! posiada! do%wiadczenia! w! prowadzeniu!
dzia$alno%ci jako!podmiot!ekonomii!spo$ecznej; 
 

1 pkt � Wnioskodawca,! na! dzie*! z$o&enia! wniosku! o! dofinansowanie,!
posiada!do%wiadczenie!w!prowadzeniu!aktywnej!dzia$alno%ci jako podmiot 

ekonomii! spo$ecznej.! Powy&sze! zosta$o! , poparte  

i udokumentowane efektami!prowadzonej!dzia$alno%ci; 
 

 

2 pkt � Wnioskodawca,! na! dzie*! z$o&enia! wniosku! o! dofinansowanie,!
posiada! co! najmniej! roczne! do%wiadczenie! w! prowadzeniu! aktywnej!
dzia$alno%ci!  jako!podmiot!ekonomii!spo$ecznej.!Powy&sze!zosta$o!poparte  

i udokumentowane efektami!prowadzonej!dzia$alno%ci. 
 

3 pkt � Wnioskodawca,! na! dzie*! z$o&enia! wniosku! o! dofinansowanie,!

posiada! co! najmniej! roczne! do%wiadczenie! w! prowadzeniu! aktywnej!

dzia$alno%ci! jako! podmiot! ekonomii! spo$ecznej! na! terenie! województwa!

opolskiego.! Powy&sze! zosta$o! poparte! i! udokumentowane! efektami!

prowadzonej!dzia$alno%ci. 

Punkty!si"!nie!sumuj#. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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3. 

Wnioskodawca!zak$ada!wspó$prac"! 
z innymi podmiotami przy realizacji 

projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0 - 1 pkt 

0 pkt � Wnioskodawca!nie!zak$ada!wspó$pracy!z!innymi!podmiotami!!przy!
realizacji projektu; 

 

1 pkt � Wnioskodawca! zak$ada! wspó$prac"! z! innymi! podmiotami! ! przy!
realizacji projektu tj. publiczne! ! s$u&by! zatrudnienia,! i/lub! publiczne!!
instytucje! pomocy! i! integracji! spo$ecznej,! i/lub! jednostki! samorz#du!
terytorialnego,! i/lub! partnerzy! ! spo$eczno-gospodarczy, i/lub organizacje 

pozarz#dowe! prowadz#c! statutow#! dzia$alno%'! w! obszarze! integracji!
spo$ecznej. 

Powy&sze! nale&y! poprze'! poprzez! do$#czenie! np.! listów! intencyjnych,!
porozumie*,!umów. 

4. 
Udzia$!w!projekcie!osób 

 z!niepe$nosprawno%ciami! 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0 � 3 pkt 

 Za!osob"!z!niepe$nosprawno%ci#!uznaje!si"!osob"!w!niekorzystnej!sytuacji!
spo$ecznej,! b"d#c#! osob#! niepe$nosprawn#! w! %wietle! przepisów! ustawy! 
z! dnia! 27! sierpnia! 1997! r.! o! rehabilitacji! zawodowej! i! spo$ecznej! oraz!
zatrudnieniu! osób!niepe$nosprawnych,! tj.! osob"! z! orzeczeniem!o! stopniu!
niepe$nosprawno%ci. 
0 pkt � osoby! z! niepe$nosprawno%ciami! stanowi#! ! poni&ej! 10=! grupy!
docelowej 

 

1 pkt � osoby!z!niepe$nosprawno%ciami!stanowi#!co!najmniej!10=!grupy!
docelowej; 

 

2 pkt� osoby!z!niepe$nosprawno%ciami!stanowi#!co!najmniej!20=!!grupy!
docelowej; 

 

3 pkt� osoby!z!niepe$nosprawno%ciami!stanowi#!co!najmniej!30=!!grupy!
docelowej. 

 

W!przypadku!gdy!odpowiedni!=!nie!stanowi!liczby!ca$kowitej!ka&dorazowo!
w!ramach!projektu!nale&y!dokona'!zaokr#glenia!w!gór". 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5. 

Projekt!wpisuje!si"!w!obszar!
specjalizacji regionalnych 

wskazanych w RSIWO2020 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
3 0 lub  2 pkt 

0 pkt � projekt nie dotyczy inteligentnych specjalizacji  wskazanych w 

RSIWO2020 (Dokument! przyj"ty! przez! Zarz#d! Województwa!
Opolskiego!uchwa$#!nr!36/2017!z!dnia!10!kwietnia!2017!r.); 

 

 

2 pkt  �  projekt dotyczy inteligentnych   specjalizacji  wskazanych  

w RSIWO2020 (Dokument!przyj"ty!przez!Zarz#d!Województwa!Opolskiego!
uchwa$#!nr!36/2017!z!dnia!10!kwietnia!2017!r.). 

6. 

Rezultaty!projektu!wpisuj#!si"! 
w!za$o&enia!Programu Specjalnej 

Strefy Demograficznej  

w!województwie!opolskim!do! 
2020 roku "Opolskie dla Rodziny 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 lub 2 pkt 

0 pkt � rezultaty!projektu!nie!wpisuj#!si"!w!Program!SSD; 

 

2 pkt  � rezultaty!projektu!wpisuj#!si"!w!Program!SSD. 

7. 

Projekt skierowany jest do 

mieszka*ców!lub/i!podmiotów! 
z!gmin!województwa!opolskiego! 
o wysokim stopniu  zagro&enia!
ubóstwem 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1 � 4 pkt 

1 pkt � projekt! skierowany! jest! do! mieszka*ców! lub/i! podmiotów! 
z gmin o bardzo niskim stopniu!zagro&enia!ubóstwem; 

 

2 pkt � projekt! skierowany! jest!do!mieszka*ców! lub/i!podmiotów!z!gmin! 
o!niskim!stopniu!zagro&enia!ubóstwem; 

 

3 pkt � projekt! skierowany! jest!do!mieszka*ców! lub/i!podmiotów!z!gmin! 
o!umiarkowanym!stopniu!zagro&enia!ubóstwem; 
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4 pkt � projekt! skierowany! jest!do!mieszka*ców! lub/i!podmiotów!z!gmin! 
o!wysokim!stopniu!zagro&enia!ubóstwem. 

 

Stopie*! zagro&enia! ubóstwem obliczany wg metody wzorca rozwoju  

i!aktualizowanym!corocznie!przez!Regionalny!O%rodek!Polityki!Spo$ecznej!w!
Opolu (wed$ug! aktualnego! raportu! dost"pnego! 
w!dniu!og$oszenia!konkursu). 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!
minimalnego 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
1 0 - 4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
 H!!!5!p.p.!- 0  pkt; 

Q!!!5!p.p.!H!10!p.p.!- 1 pkt; 

Q!10!p.p.!H!15!p.p.!- 2 pkt; 

Q!15!p.p.!H!20!p.p.!- 3 pkt; 

  > 20 p.p. - 4 pkt. 

p.p. � punkt procentowy 

 

9. 

Wnioskodawca jest 

przedsi"biorstwem!ekologicznym!lub!
wniosek dotyczy inwestycji 

ekologicznych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 - 3 pkt 

0 pkt � Wnioskodawca! nie! jest! przedsi"biorstwem! ekologicznym! lub!
wniosek nie dotyczy inwestycji ekologicznych. 

 

Przyznaje!si"!po!1!pkt.!za!spe$nienie!ka&dego!z!poni&szych!warunków: 
Wnioskodawca jest przedsi%biorstwem ekologicznym, tzn. wykorzystuje 

alternatywne! paliwa,! +ród$a! energii! odnawialnej,! stosuje! technologie!
proekologiczne  
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Przedmiotem  dzia)alno6ci  przedsi%biorstwa jest ekoinnowacyjno68:  

recykling!odpadów,!oczyszczanie!zu&ytej!wody!i!%cieków,!filtracja!i!kontrola!
emisji!!lub!wytwarzanie!ekoinnowacyjnych!produktów. 
 

Realizacja!projektu!!przyczyni!si"!do!:!ograniczenia!zu&ycia!nieodnawialnych!
surowców,! zmniejszenia! zanieczyszcze*! wód, powietrza lub gleby,  

upowszechnienia!wykorzystywania!odnawialnych!+róde$!energii!itp.!! 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

10. 

Innowacyjno%'!produktów/us$ug!
/technologii b"d#cych!rezultatem!
projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0 - 4 pkt 

0 pkt - produkty/us$ugi/technologie!b"d#ce! rezultatem!projektu!nie b"d#!
innowacyjne; 
 

1 pkt � produkty/us$ugi/technologie!b"d#ce!rezultatem!projektu!b"d#!
innowacyjne w skali przedsi"biorstwa; 
 

2 pkt � produkty/us$ugi/technologie!b"d#ce!rezultatem!projektu!b"d#!
innowacyjne!w!skali!regionu!(województwo); 
 

3 pkt  � produkty/us$ugi/technologie! b"d#ce! rezultatem! projektu! b"d#!
innowacyjne w skali kraju; 
 

4 pkt � produkty/us$ugi/technologie! b"d#ce! rezultatem! projektu! b"d#!
innowacyjne!w!skali!%wiata; 
 

 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

11. Gotowo%'!projektu!do!realizacji 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 

0 , 3 lub 4 

pkt 

W! ramach! kryterium! b"dzie! sprawdzane! na! jakim! etapie! przygotowania!
znajduje!si"!projekt: 
 

0 pkt �  Projekt! wymaga! uzyskania! okre%lonych! prawem! decyzji!
budowlanych,! decyzji! %rodowiskowych,! pozwole*,! licencji,!uzgodnie*,! ale!
jeszcze!ich!nie!uzyska$; 
 

3 pkt � Projekt! nie! wymaga! uzyskania! okre%lonych! prawem! decyzji!
budowlanych,!decyzji!%rodowiskowych,!pozwole*,!licencji,!uzgodnie*;  
 

4 pkt � Projekt! wymaga! uzyskania! okre%lonych! prawem! decyzji!
budowlanych,! decyzji! %rodowiskowych,! pozwole*,! licencji,! uzgodnie*! 
i posiada wszystkie ostateczne wymagane prawem decyzje budowlane, 

decyzje!%rodowiskowe,!pozwolenia,!licencje,!uzgodnienia!dla!ca$ego!zakresu!
inwestycji. 

 

Punkty! w! ramach! kryterium! zostan#! przyznane! je&eli! ostateczna! decyzja!
budowlana,! decyzja! %rodowiskowa,! pozwolenie,! licencja,! uzgodnienie!
zostanie! do$#czone! do! rozpocz"cia! etapu! oceny! formalnej! 
(w uzasadnionych przypadkach dopuszcza! si"! dostarczenie! dokumentacji!
technicznej do etapu oceny merytorycznej). 

Kryteria dodatkowe 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

447 

 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Wnioskodawca jest 

przedsi"biorstwem!we!wczesnej!
fazie rozwoju lub przedsi"biorstwem!
nowoza$o&onym 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 1 lub 2 pkt 

1 pkt - Przedsi%biorstwo jest we wczesnej fazie rozwoju (przedsi"biorstwo,!
którego!okres!funkcjonowania!wynosi!Q!3!miesi#ce!H!24!miesi#ce.);  
 

2 pkt - Przedsi%biorstwo nowoza)o-one (przedsi"biorstwo,!którego!okres!
funkcjonowania!na!rynku!jest!H!3!miesi#ce.). 
 

Przy! ocenie! spe$nienia! kryterium! brany! jest! pod! uwag"! stan! na! dzie*!
z$o&enia!wniosku. 
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O6 priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Dzia)anie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki 

Poddzia)anie 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

Inwestycje polegaj*ce na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media 

Rozwój wewn%trznej infrastruktury niezb%dnej do w)a6ciwego skomunikowania terenu inwestycyjnego 

Rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach powojskowych, poprzemys)owych, pokolejowych, popegeerowskich i nadanie im nowych 
funkcji gospodarczych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Zgodno%'!z!przeznaczeniem!terenu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparcie!skierowane!zostanie!tylko!do!tych!terenów!

inwestycyjnych,!które!wynikaj#!z!planów!zagospodarowania!

przestrzennego!poszczególnych!JST.!Kryterium weryfikowane na 

podstawie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 
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2. Zasadno%'!przedsi"wzi"cia 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Z!przeprowadzonej!przez!Wnioskodawc"!analizy!wynika 

zapotrzebowanie!firm!poszukuj#cych!lokalizacji!dla!prowadzenia!

dzia$alno%ci!w!regionie!oraz,!&e!przygotowywane!tereny!

inwestycyjne!nie!powielaj#!dost"pnej!infrastruktury!(nie!dotyczy!

przypadku,!w!którym!limit!dost"pnej!powierzchni!zosta$!

wyczerpany). 

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji aplikacyjnej. 

3. 
Dost"pno%'!komunikacyjna!terenów!

inwestycyjnych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zapewniony!zosta$/zostanie!w$a%ciwy!dost"p!komunikacyjny!do!

terenów!inwestycyjnych!tj.!przedstawienie!w!dokumentacji 

aplikacyjnej!skomunikowania!terenu!z!istniej#c#!sieci#!

transportow#!(kolejow#!lub!drogow#).  

Zapewniono!w!dokumentacji!aplikacyjnej,!&e!najpó+niej!do!czasu!

rzeczowego!zako*czenia!realizacji!projektu!teren!inwestycyjny!

zostanie skomunikowany.  

Dost"p!komunikacyjny!mo&e!by'!zapewniony!w!ramach!CT!innych!

ni&!CT3. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 
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4. 
Kompleksowo%'!uzbrojenia terenów!

inwestycyjnych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zapewniono,!i&!parametry!techniczne!!tworzonej!infrastruktury!

zaplanowanej!do!realizacji,!s#!zgodne!z!jej!przeznaczeniem!(w!tym!

np.!no%no%'!drogi,!przepustowo%'!kanalizacji,!parametry!dot.!

odbioru!zanieczyszcze*!przemys$owych,!przepustowo%'!wodoci#gu,!

moc!linii!energetycznych!itp.).!Zaplanowana!inwestycja!umo&liwi!

uzyskanie kompleksowo uzbrojonego terenu inwestycyjnego. 

Zdefiniowane!przeszkody,!zagro&enia!lub!bariery!w!osi#gni"ciu!

celów!projektów!(w!tym!np.!infrastruktura!podziemna!biegn#ca!

przez teren, zdegradowane budynki i budowle, cieki wodne, 

zagro&enie!obsuni"'!terenu,!du&e!ró&nice!poziomu!terenu,!itp.).!

zostan#!usuni"te!albo!zneutralizowane. 

5. 
Dzia$ania!realizowane!w!ramach!projektu!

s#!skierowane!do!przedsi"biorstw 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny Grup"!docelow#!projektu!musz#!stanowi'!przedsi"biorstwa. 

6. 
Wydatki!na!wewn"trzn#!infrastruktur#!

komunikacyjn# 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wydatki!na!wew.!infrastruktur"!komunikacyjn#!� jako element 

uzupe$niaj#cy!projektu!� stanowi#!nie!wi"cej!ni&!49!=!

bezpo%rednich!kosztów!kwalifikowalnych!projektu. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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1. 
Zapotrzebowanie na tereny 

inwestycyjne 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0-2 pkt 

 

Punkty!otrzymaj#!projekty,!w!których!wnioskodawca!przedstawi!

dokument,!z!którego!wynika!znalezienie!/!pozyskanie!inwestora,!

który!zobowi#za$!si"!do!zainwestowania!/!zainwestuje!na!terenie,!

którego!dotyczy!projekt,!przy!czym!za!dokument!potwierdzaj#cy!

zobowi#zanie!uznaje!si"!list!intencyjny.! 

0 pkt � brak podpisanego dokumentu; 

1 pkt � jeden list intencyjny; 

2 pkt � wi"cej!ni&!jeden!list intencyjny. 

Dodatkowe!punkty!(punkty!dodawane!do!wyniku!ko*cowego!

uzyskanego w ramach kryterium)*: 

2 pkt � co najmniej jeden!list!intencyjny!z!podmiotem!dzia$aj#cym!

w!kluczowym!obszarze!rozwoju!z!uwzgl"dnieniem!technologii! 

i wiedzy regionalnej wskazanym w Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa!Opolskiego!do!2020!roku!(Tabela!14.!Obszary!

rozwoju!w!województwie!opolskim,!str. 110). 

 

2. 
Zagospodarowanie!terenów!

zdegradowanych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0-1 pkt 

Punktowane!s#!projekty!aktywizuj#ce!gospodarczo!tereny 

zdegradowane: obszary!powojskowe,!poprzemys$owe,!pokolejowe! 

i!popegeerowskie!oraz!realizowane!na!nieu&ytkach!i terenach 

wymagaj#cych!rewitalizacji.! 

0 pkt � projekt!nie!aktywizuje!terenów!zdegradowanych; 

1 pkt - projekt aktywizuje tereny zdegradowane. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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3. 
Odleg$o%'!sieci!

komunikacyjnej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

 

 

Punkty!otrzymaj#!projekty!zlokalizowane!w!pobli&u!inwestycji:!

istniej#cych!lub!planowanych!autostrad,!dróg!klasy!GP, i/lub linii 

kolejowych!nie!wy$#czonych!z!ruchu,!w!odleg$o%ci!mierzonej!w!linii!

dróg!dojazdowych:!! 

0 pkt - > 10 km; 

1 pkt - \ 5 H 10 km; 

2 pkt - < 5 km. 

 

 

4. 
Projekt realizowany  

w partnerstwie 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 lub 2 pkt 

Punkt!otrzymaj#!projekty!realizowane!w!ramach!partnerstwa/!

wspó$pracy!podmiotów!uprawnionych!na!podstawie!

Szczegó owego"Opisu"Osi"Priorytetowych"RPO"WO"2014-2020  do 

otrzymania!wsparcia!w!ramach!poddzia$ania.!Punktacja!za: 

0 pkt - brak partnerstwa;  

2 pkt � partnerstwo. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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5. 

Nak$ad!jednostkowy:!
wydatki kwalifikowalne 

inwestycji/ Powierzchnia 

przygotowanych!terenów!
inwestycyjnych (ha) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
4 1-4 pkt 

Rankingowanie wed$ug!warto%ci!nak$adu!jednostkowego!
obrazuj#cego!warto%'!nak$adu!finansowego!przypadaj#cego!na!
jeden hektar przygotowanego terenu inwestycyjnego. 

 

Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki przeprowadzonych 

oblicze*!(iloraz),!bazuj#cych!na!danych!zawartych!we!wniosku! 

o!dofinansowanie!projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!

dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!ww.!

oblicze*.!Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!projektów,!a 

zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest!od!

wyniku!przeprowadzonych!oblicze*. 

6. 
Komplementarno%'!
projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu! 

z innymi projektami/inwestycjami planowanymi/realizowanymi/ 

zrealizowanymi: 

0 pkt - brak!komplementarno%ci; 

1 pkt - projekt jest komplementarny z projektami planowanymi 

do realizacji (kryterium weryfikowane!na!podstawie!z$o&onej!

dokumentacji technicznej/finansowej planowanego projektu); 

2 pkt - projekt jest komplementarny z projektami w trakcie 

realizacji; 

3 pkt - projekt!jest!komplementarny!ze!zrealizowanymi!wcze%niej!

inwestycjami. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

7. 

Odleg$o%'!istniej#cej!

najwa&niejszej!

infrastruktury technicznej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0-6 pkt 

Punktowane!b"d#!projekty!dotycz#ce!terenów!zlokalizowanych! 

w!najmniejszej!odleg$o%ci!od!istniej#cej!infrastruktury!technicznej!

(liczona!odleg$o%'!od!granicy!dzia$ki).!Najwa&niejsz# infrastruktur" 

techniczn# stanowi#: wodoci#g,!kanalizacja!sanitarna,!instalacja 

elektryczna.!Punktacja!przyznawana!na!podstawie!po$o&enia!

najbli&szego!punktu!umo&liwiaj#cego!przy$#czenie!do!infrastruktury!

technicznej: 

0!pkt!Q500!m!od!granicy!dzia$ki; 

1!pkt!H!500!m!od!granicy!dzia$ki; 

2 pkt - na terenie inwestycyjnym lub na jego granicy. 

Punktacja!przyznawana!za!ka&dy!w/w!element!osobno.! 

Punkty!sumuje!si". 

8. 

Wska+nik!przedsi"biorczo%ci!
na obszarze gminy, na 

której!planowana!jest!
realizacja projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 1-4 pkt 

Rankingowanie!wg!warto%ci!wska+nika.!Wska+nik!obliczony!na!

podstawie!danych!GUS!wg!stanu!na!koniec!roku!poprzedzaj#cego!rok!

z$o&enia!wniosku!(dane!dotycz#ce!podmiotów!gospodarki!narodowej!

w!przeliczeniu!na!10!tys.!ludno%ci!w!wieku!produkcyjnym! 

w!województwie!opolskim!z!podzia$em!na!gminy).!Gminy,!na!których!

terenie!planowana!jest!realizacja!projektu!zostan#!podzielone!na!4!

przedzia$y!wg!wska+nika!przedsi"biorczo%ci.!Gminy!o najni&szym!

wska+niku!przedsi"biorczo%ci!otrzymaj#!najwi"cej!punktów.!

Priorytetowo b"d#!traktowane!projekty!realizowane!na!terenie!gmin! 

o!najni&szym!wska+niku!przedsi"biorczo%ci. 

W!przypadku!projektów!realizowanych!w!partnerstwie!brany!b"dzie!

pod!uwag"!wska+nik!korzystniejszy!dla!wnioskodawcy. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

9. 

Wska+nik!bezrobocia!na!

obszarze!gminy,!na!której!

realizowany jest projekt 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 1-4 pkt 

Rankingowanie!wg!warto%ci!wska+nika.!Wska+nik!obliczony na 

podstawie!danych!GUS!wg!stanu!na!koniec!roku!poprzedzaj#cego!

rok!z$o&enia!wniosku (dane!dotycz#ce!wska+nika!bezrobocia!tj.!

udzia$u!bezrobotnych!w!liczbie!ludno%ci!w!wieku!produkcyjnym).!

Gminy, na których terenie planowana jest realizacja projektu 

zostan#!podzielone!na!4!przedzia$y!wg!wska+nika!bezrobocia 

Gminy!o!najwy&szym!wska+niku!bezrobocia!otrzymaj#!najwi"cej!

punktów.!Priorytetowo!b"d#!traktowane!projekty!realizowane!na!

terenie gmin o  najwy&szym!wska+niku!bezrobocia.! 

W!przypadku!projektów realizowanych w partnerstwie brany 

b"dzie!pod!uwag"!wska+nik!korzystniejszy!dla!wnioskodawcy. 

?!Dodatkowe!punkty!nie!s#!wliczane!do!maksymalnej!liczby!punktów!mo&liwej!do!uzyskania. 
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O6 priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Dzia)anie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki 

Poddzia)anie 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej 

Inwestycje polegaj*ce na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media 

Rozwój wewn%trznej infrastruktury niezb%dnej do w)a6ciwego skomunikowania terenu inwestycyjnego 

Rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach powojskowych, poprzemys)owych, pokolejowych, popegeerowskich i nadanie im nowych 
funkcji gospodarczych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Zgodno%'!z!celami!i!priorytetami!

Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!wpisuje!si"!w!Strategi'"ZIT"Aglomeracji"Opolskiej a jego 

za$o&enia!s#!zgodne!z!celami!zdefiniowanymi!w!dokumencie. 

2. 

 

Zgodno%'!z!typami!wi#zek!projektów!

wskazanymi w Strategii ZIT Aglomeracji 

Opolskiej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!wpisuje!si"!w!typ!wi#zki!projektowej!zdefiniowanej!dla!

poddzia$ania!w!Strategii!ZIT!Aglomeracji!Opolskiej. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

3. Lokalizacja projektu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem!mog#!zosta'!obj"te!wy$#cznie!podmioty!realizuj#ce!

projekt na obszarze Aglomeracji Opolskiej. 

4. Zgodno%'!z!przeznaczeniem!terenu! Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparcie skierowane!zostanie!tylko!do!tych!terenów!

inwestycyjnych,!które!wynikaj#!z!planów!zagospodarowania!

przestrzennego!poszczególnych!JST.!Kryterium weryfikowane na 

podstawie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. 

5. Zasadno%'!przedsi"wzi"cia 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Z!przeprowadzonej!przez!Wnioskodawc"!analizy!wynika,! 

&e!przygotowywane!tereny!inwestycyjne!nie!powielaj#!dost"pnej!

infrastruktury!(nie!dotyczy!przypadku,!w!którym!limit dost"pnej!

powierzchni!zosta$!wyczerpany). 

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji aplikacyjnej. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

6. 
Dost"pno%'!komunikacyjna!terenów!

inwestycyjnych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zapewniony!zosta$/zostanie!w$a%ciwy!dost"p!komunikacyjny!do!

terenów!inwestycyjnych!tj.!przedstawienie!w!dokumentacji!

aplikacyjnej!skomunikowania!terenu!z!istniej#c#!sieci#!

transportow#!(kolejow#!lub!drogow#).  

Zapewniono!w!dokumentacji!aplikacyjnej,!&e!najpó+niej!do!czasu!

rzeczowego!zako*czenia!realizacji!projektu!teren!inwestycyjny!

zostanie skomunikowany.  

Dost"p!komunikacyjny!mo&e!by'!zapewniony!w!ramach!CT!innych!

ni&!CT3. 
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7. 
Kompleksowo%'!uzbrojenia terenów!

inwestycyjnych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zapewniono,!i&!parametry!techniczne!!tworzonej!infrastruktury!

zaplanowanej!do!realizacji,!s#!zgodne!z!jej!przeznaczeniem!(w!tym!

np.!no%no%'!drogi,!przepustowo%'!kanalizacji, parametry dot. 

odbioru!zanieczyszcze*!przemys$owych,!przepustowo%'!wodoci#gu,!

moc!linii!energetycznych!itp.).!Zaplanowana!inwestycja!umo&liwi!

uzyskanie kompleksowo uzbrojonego terenu inwestycyjnego. 

Zdefiniowane!przeszkody,!zagro&enia!lub!bariery!w!osi#gni"ciu!

celów!projektów!(w!tym!np.!infrastruktura!podziemna!biegn#ca!

przez teren, zdegradowane budynki i budowle, cieki wodne, 

zagro&enie!obsuni"'!terenu,!du&e!ró&nice!poziomu!terenu,!itp.).!

zostan#!usuni"te!albo!zneutralizowane. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

8. 
Dzia$ania!realizowane!w!ramach!projektu!

s#!skierowane!do!przedsi"biorstw 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny Grup"!docelow#!projektu!musz#!stanowi'!przedsi"biorstwa. 
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9. 
Wydatki!na!wewn"trzn#!infrastruktur#!

komunikacyjn# 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wydatki!na!wew.!infrastruktur"!komunikacyjn#!� jako element 

uzupe$niaj#cy!projektu!� stanowi#!nie!wi"cej!ni&!49!=!

bezpo%rednich!kosztów!kwalifikowalnych!projektu. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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1. 
Zapotrzebowanie na tereny 

inwestycyjne 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0 - 2 pkt 

Z przeprowadzonej analizy wynika zapotrzebowanie firm 

poszukuj#cych!lokalizacji!dla!prowadzenia!dzia$alno%ci!w!regionie. 

Punkty!otrzymaj#!projekty,!w!których!wnioskodawca!przedstawi!

dokument,!z!którego!wynika!znalezienie!/!pozyskanie!inwestora,!

który!zobowi#za$!si"!do!zainwestowania!/!zainwestuje!na!terenie,!

którego!dotyczy!projekt,!przy!czym!za!dokument!potwierdzaj#cy!

zobowi#zanie!uznaje!si"!list!intencyjny.! 

0 pkt � brak podpisanego dokumentu; 

1 pkt � jeden list intencyjny; 

2 pkt � wi"cej!ni&!jeden!list intencyjny. 

2. 
Zagospodarowanie!terenów!

zdegradowanych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0 - 1 pkt 

Punktowane!s#!projekty!aktywizuj#ce!gospodarczo!tereny 

zdegradowane: obszary!powojskowe,!poprzemys$owe,!pokolejowe! 

i!popegeerowskie!oraz!realizowane!na!nieu&ytkach!i terenach 

wymagaj#cych!rewitalizacji.! 

0 pkt � projekt!nie!aktywizuje!terenów!zdegradowanych; 

1 pkt - projekt aktywizuje tereny zdegradowane. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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3. 

Oddzia$ywanie!na!zjawiska!

problemowe 

zidentyfikowane w Strategii 

ZIT Aglomeracji Opolskiej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 1-3 pkt 

Projekt!swoj#!interwencj#!oddzia$uje!pozytywnie!na!zjawiska!

problemowe wskazane w Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej  

i!przyczynia!si"!do!ich!rozwi#zania!(demografia;!gospodarka;!rynek!

pracy;!edukacja;!infrastruktura!techniczna;!dost"pno%'!

transportowa).  

Punktowane!b"d#!projekty!oddzia$uj#ce!pozytywnie!na!zjawiska!

problemowe!zdefiniowane!w!jak!najwi"kszej!liczbie!obszarów: 

1 pkt - \!1 H!2!obszarów; 

2 pkt - \ 3 H!4!obszarów; 

3 pkt - > 4!obszarów. 

4. 
Odleg$o%'!sieci!

komunikacyjnej 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

Punkty!otrzymaj#!projekty!zlokalizowane!w!pobli&u!inwestycji:!

istniej#cych!lub!planowanych!autostrad,!dróg!klasy!GP, i/lub linii 

kolejowych!nie!wy$#czonych!z!ruchu,!w!odleg$o%ci!mierzonej!w!linii!

dróg!dojazdowych:!! 

0 pkt - > 10 km; 

1 pkt - \ 5 H 10 km; 

2 pkt - < 5 km. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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5. 

Stopie*!realizacji!przez!

projekt!wska+nika!

okre%lonego!dla!

Aglomeracji Opolskiej  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0, 2 lub 4 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!o!najwy&szym!wp$ywie!na!realizacj"!

warto%ci!docelowej!wska+nika!Powierzchnia przygotowanych 

terenów"inwestycyjnych"[ha] wskazanego w Strategii ZIT 

Aglomeracji Opolskiej.!Wp$yw!na!osi#gni"cie!docelowej!warto%ci!

wska+nika!wyra&ony!b"dzie!wg!wzoru:! 

 

 !"#$%&' ()!*+,)!'-!./)0!"$ !+!' '1"$2/)3,/
 !"#$%&'.$3/0$ !' ()!*+,)!'$)"/%0$+!' '4#"!#/5,,'678' '9':;;<
0 pkt � < 1% 

2 pkt � \ 1% H 5%  

4 pkt � > 5%. 

6. 
Projekt realizowany  

w partnerstwie 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 lub 2 pkt 

Punkt!otrzymaj#!projekty!realizowane!w!ramach!partnerstwa/ 

wspó$pracy!podmiotów!uprawnionych!na!podstawie!

Szczegó owego"Opisu"Osi"Priorytetowych"RPO"WO"2014-2020  do 

otrzymania!wsparcia!w!ramach!poddzia$ania.!Punktacja!za: 

0 pkt - brak partnerstwa;  

2 pkt � partnerstwo. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

7. 
Komplementarno%'!
projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu! 

z innymi projektami/inwestycjami planowanymi/realizowanymi/ 

zrealizowanymi: 

0 pkt - brak komplementarno%ci; 

1 pkt - projekt jest komplementarny z projektami planowanymi 

do!realizacji!(kryterium!weryfikowane!na!podstawie!z$o&onej!

dokumentacji technicznej/finansowej planowanego projektu); 

2 pkt - projekt jest komplementarny z projektami w trakcie 

realizacji; 

3 pkt - projekt!jest!komplementarny!ze!zrealizowanymi!wcze%niej!

inwestycjami. 

8. 

Odleg$o%'!istniej#cej!
najwa&niejszej!
infrastruktury technicznej. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0-6 pkt 

Punktowane!b"d#!projekty!dotycz#ce!terenów!zlokalizowanych! 

w!najmniejszej!odleg$o%ci!od!istniej#cej!infrastruktury!technicznej!

(liczona!odleg$o%'!od!granicy!dzia$ki).!Najwa&niejsz# infrastruktur" 

techniczn# stanowi#: wodoci#g,!kanalizacja!sanitarna,!instalacja 

elektryczna.!Punktacja!przyznawana!na!podstawie!po$o&enia!

najbli&szego!punktu!umo&liwiaj#cego!przy$#czenie!do!infrastruktury!

technicznej: 

0!pkt!Q500!m!od!granicy!dzia$ki; 

1!pkt!H!500!m!od!granicy!dzia$ki; 

2 pkt - na terenie inwestycyjnym lub na jego granicy. 

Punktacja!przyznawana!za!ka&dy!w/w!element!osobno.! 

Punkty!sumuje!si". 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

9. 

Wska+nik!przedsi"biorczo%ci!
na obszarze gminy, na 

której!planowana!jest!
realizacja projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 1-4 pkt 

Rankingowanie!wg!warto%ci!wska+nika.!Wska+nik!obliczony!na!

podstawie!danych!GUS!wg!stanu!na!koniec!roku!poprzedzaj#cego!

rok!z$o&enia!wniosku!(dane!dotycz#ce!podmiotów!gospodarki 

narodowej!w!przeliczeniu!na!10!tys.!ludno%ci!w!wieku!

produkcyjnym!w!województwie!opolskim!z!podzia$em!na!gminy).!

Gminy!Aglomeracji!Opolskiej!zostan#!podzielone!na!4!przedzia$y!

wg!wska+nika!przedsi"biorczo%ci.!Gminy!o najni&szym!wska+niku!

przedsi"biorczo%ci!otrzymaj#!najwi"cej!punktów.!Priorytetowo!

b"d#!traktowane!projekty!realizowane!na!terenie!gmin!

Aglomeracji!Opolskiej!o!najni&szym!wska+niku!przedsi"biorczo%ci. 

W!przypadku!projektów!realizowanych!w!partnerstwie!brany!

b"dzie!pod!uwag"!wska+nik!korzystniejszy dla wnioskodawcy. 

10.  

Wska+nik!bezrobocia!na!

obszarze!gminy,!na!której!

realizowany jest projekt 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 1-4 pkt 

Rankingowanie!wg!warto%ci!wska+nika.!Wska+nik!obliczony!na!

podstawie danych GUS wg stanu na koniec roku poprzedzaj#cego!

rok!z$o&enia!wniosku!(!dane!dotycz#ce!wska+nika!bezrobocia!tj.!

udzia$u!bezrobotnych!w!liczbie!ludno%ci!w!wieku!produkcyjnym).!

Gminy!Aglomeracji!Opolskiej!zostan#!podzielone!na!4!przedzia$y!

wg!wska+nika!bezrobocia Gminy!o!najwy&szym!wska+niku 

bezrobocia!otrzymaj#!najwi"cej!punktów.!Priorytetowo!b"d#!

traktowane projekty realizowane na terenie gmin Aglomeracji 

Opolskiej o  najwy&szym!wska+niku!bezrobocia.! 

W!przypadku!projektów!realizowanych!w!partnerstwie!brany!

b"dzie!pod!uwag"!wska+nik!korzystniejszy dla wnioskodawcy. 
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O6 priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Dzia)anie 272 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki 

Poddzia)anie 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych 

Inwestycje polegaj*ce na przygotowaniu terenu inwestycyjnego, w tym uzbrojenie terenu inwestycyjnego w media 

Rozwój wewn%trznej infrastruktury niezb%dnej do w)a6ciwego skomunikowania terenu inwestycyjnego 

Rozwój infrastruktury i terenów inwestycyjnych, w tym na obszarach powojskowych, poprzemys)owych, pokolejowych, popegeerowskich i nadanie im nowych 
funkcji gospodarczych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Lokalizacja projektu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem!mog#!zosta'!obj"te!wy$#cznie!podmioty!realizuj#ce!

projekt na terenie OSI Obszary Przygraniczne, tj. Powiatu 

G$ubczyckiego,!Nyskiego!i!Prudnickiego. 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

467 

 

2. Zgodno%'!z!przeznaczeniem!terenu 
Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparcie!skierowane!zostanie!tylko!do!tych!terenów!inwestycyjnych,!

które!wynikaj#!z!planów!zagospodarowania!przestrzennego!

poszczególnych!JST.!Kryterium weryfikowane na podstawie wypisu i 

wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 

decyzji o warunkach zabudowy. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

3. Zasadno%'!przedsi"wzi"cia 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Z przeprowadzonej!przez!Wnioskodawc"!analizy!wynika 

zapotrzebowanie!firm!poszukuj#cych!lokalizacji!dla!prowadzenia!

dzia$alno%ci!w!regionie!oraz,!&e!przygotowywane!tereny!inwestycyjne!

nie!powielaj#!dost"pnej!infrastruktury!(nie!dotyczy!przypadku,! 

w!którym!limit!dost"pnej!powierzchni!zosta$!wyczerpany). 

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji aplikacyjnej. 
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4. 
Dost"pno%'!komunikacyjna!terenów!

inwestycyjnych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zapewniony!zosta$/zostanie!w$a%ciwy!dost"p!komunikacyjny do 

terenów!inwestycyjnych!tj.!przedstawienie!w!dokumentacji!

aplikacyjnej!skomunikowania!terenu!z!istniej#c#!sieci#!transportow#!

(kolejow#!lub!drogow#).  

Zapewniono!w!dokumentacji!aplikacyjnej,!&e!najpó+niej!do!czasu!

rzeczowego!zako*czenia!realizacji!projektu!teren!inwestycyjny!

zostanie skomunikowany.  

Dost"p!komunikacyjny!mo&e!by'!zapewniony!w!ramach!CT!innych!ni&!

CT3. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 
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5. 
Kompleksowo%'!uzbrojenia terenów!

inwestycyjnych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zapewniono,!i&!parametry!techniczne!!tworzonej!infrastruktury!

zaplanowanej!do!realizacji,!s#!zgodne!z!jej!przeznaczeniem!(w!tym!np.!

no%no%'!drogi,!przepustowo%'!kanalizacji,!parametry!dot.!odbioru!

zanieczyszcze*!przemys$owych,!przepustowo%'!wodoci#gu,!moc!linii 

energetycznych!itp.).!Zaplanowana!inwestycja!umo&liwi!uzyskanie!

kompleksowo uzbrojonego terenu inwestycyjnego. 

Zdefiniowane!przeszkody,!zagro&enia!lub!bariery!w!osi#gni"ciu!celów!

projektów!(w!tym!np.!infrastruktura!podziemna!biegn#ca!przez!teren,!

zdegradowane!budynki!i!budowle,!cieki!wodne,!zagro&enie!obsuni"'!

terenu,!du&e!ró&nice!poziomu!terenu,!itp.).!zostan#!usuni"te!albo!

zneutralizowane. 

6. 
Dzia$ania!realizowane!w!ramach!projektu!

s#!skierowane!do!przedsi"biorstw 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny Grup"!docelow#!projektu!musz#!stanowi'!przedsi"biorstwa. 

7. 
Wydatki!na!wewn"trzn#!infrastruktur#!

komunikacyjn# 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wydatki!na!wew.!infrastruktur"!komunikacyjn#!� jako element 

uzupe$niaj#cy!projektu!� stanowi#!nie!wi"cej!ni&!49!=!bezpo%rednich!

kosztów!kwalifikowalnych!projektu. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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1. 
Zapotrzebowanie na tereny 

inwestycyjne 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0-2 pkt 

Punkty!otrzymaj#!projekty,!w!których!wnioskodawca!przedstawi!

dokument,!z!którego!wynika!znalezienie!/!pozyskanie!inwestora,!który!

zobowi#za$!si"!do!zainwestowania!/!zainwestuje!na!terenie,!którego!

dotyczy!projekt,!przy!czym!za!dokument!potwierdzaj#cy!zobowi#zanie!

uznaje!si"!list!intencyjny.! 

0 pkt � brak podpisanego dokumentu; 

1 pkt � jeden list intencyjny; 

2 pkt � wi"cej!ni&!jeden!list intencyjny. 

Dodatkowe!punkty!(punkty!dodawane!do!wyniku!ko*cowego!

uzyskanego w ramach kryterium)*: 

2 pkt � co najmniej jeden!list!intencyjny!z!podmiotem!dzia$aj#cym! 

w!kluczowym!obszarze!rozwoju!z!uwzgl"dnieniem!technologii!i!wiedzy!

regionalnej wskazanym w Regionalnej Strategii Innowacji 

Województwa!Opolskiego!do!2020!roku!(Tabela!14.!Obszary!rozwoju!

w!województwie!opolskim,!str. 110). 

2. 
Zagospodarowanie!terenów!

zdegradowanych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0-1 pkt 

Punktowane!s#!projekty!aktywizuj#ce!gospodarczo!tereny 

zdegradowane: obszary!powojskowe,!poprzemys$owe,!pokolejowe! 

i!popegeerowskie!oraz!realizowane!na!nieu&ytkach!i terenach 

wymagaj#cych!rewitalizacji.! 

0 pkt � projekt!nie!aktywizuje!terenów!zdegradowanych; 

1 pkt - projekt aktywizuje tereny zdegradowane. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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3. 
Odleg$o%'!sieci!

komunikacyjnej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

Punkty!otrzymaj#!projekty!zlokalizowane!w!pobli&u!inwestycji:!

istniej#cych!lub!planowanych!autostrad,!dróg!klasy!GP, i/lub linii 

kolejowych!nie!wy$#czonych!z!ruchu,!w!odleg$o%ci!mierzonej!w!linii!

dróg!dojazdowych:!! 

0 pkt - > 10 km; 

1 pkt - \ 5 H 10 km; 

2 pkt - < 5 km. 

4. 
Projekt realizowany  

w partnerstwie 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 lub 2 pkt 

Punkt!otrzymaj#!projekty!realizowane!w!ramach!partnerstwa/!

wspó$pracy!podmiotów!uprawnionych!na!podstawie!Szczegó owego"

Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020  do otrzymania wsparcia 

w!ramach!poddzia$ania.!Punktacja!za: 

0 pkt - brak partnerstwa;  

2 pkt � partnerstwo. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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5. 

Nak$ad!jednostkowy:!
wydatki kwalifikowalne 

inwestycji/ Powierzchnia 

przygotowanych!terenów!
inwestycyjnych (ha) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
4 1-4 pkt 

Rankingowanie wed$ug!warto%ci!nak$adu!jednostkowego!obrazuj#cego!
warto%'!nak$adu!finansowego!przypadaj#cego!na!jeden!hektar!
przygotowanego terenu inwestycyjnego. 

 

Ranking!tworzony!jest!w!oparciu!o!wyniki!przeprowadzonych!oblicze*!

(iloraz),!bazuj#cych!na!danych!zawartych!we!wniosku!o!

dofinansowanie!projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!dla!

okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!ww.!oblicze*.!

Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!projektów,!a 

zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest!od!

wyniku!przeprowadzonych!oblicze*. 

6. 
Komplementarno%'!
projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu! 

z innymi projektami/inwestycjami planowanymi/realizowanymi/ 

zrealizowanymi: 

0 pkt - brak!komplementarno%ci; 

1 pkt - projekt jest komplementarny z projektami planowanymi 

do realizacji (kryterium weryfikowane!na!podstawie!z$o&onej!

dokumentacji technicznej/finansowej planowanego projektu); 

2 pkt - projekt jest komplementarny z projektami w trakcie realizacji; 

3 pkt - projekt!jest!komplementarny!ze!zrealizowanymi!wcze%niej!

inwestycjami. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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7. 

Odleg$o%'!istniej#cej!

najwa&niejszej!

infrastruktury technicznej. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0-6 pkt 

Punktowane!b"d#!projekty!dotycz#ce!terenów!zlokalizowanych! 

w!najmniejszej!odleg$o%ci!od!istniej#cej!infrastruktury!technicznej!(liczona!

odleg$o%'!od!granicy!dzia$ki).!Najwa&niejsz#!infrastruktur"!techniczn#!

stanowi#:!wodoci#g,!kanalizacja!sanitarna,!instalacja elektryczna. 

Punktacja!przyznawana!na!podstawie!po$o&enia!najbli&szego!punktu!

umo&liwiaj#cego!przy$#czenie!do!infrastruktury!technicznej: 

0!pkt!Q500!m!od!granicy!dzia$ki; 

1!pkt!H!500!m!od!granicy!dzia$ki; 

2 pkt - na terenie inwestycyjnym lub na jego granicy. 

Punktacja!przyznawana!za!ka&dy!w/w!element!osobno.! 

Punkty!sumuje!si". 

8. 

Wska+nik!przedsi"biorczo%ci!

na obszarze gminy, na 

której!planowana!jest!

realizacja projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 1-4 pkt 

Rankingowanie!wg!warto%ci!wska+nika.!Wska+nik!obliczony!na!podstawie!

danych!GUS!wg!stanu!na!koniec!roku!poprzedzaj#cego!rok!z$o&enia!

wniosku!(dane!dotycz#ce!podmiotów!gospodarki!narodowej! 

w!przeliczeniu!na!10!tys.!ludno%ci!w!wieku!produkcyjnym! 

w!województwie!opolskim!z!podzia$em!na!gminy).!Gminy!po$o&one!na!

terenie OSI Obszary Przygraniczne,!tj.!Powiatu!G$ubczyckiego,!Nyskiego! 

i Prudnickiego,!na!których!obszarze!planowana!jest!realizacja!projektu!

zostan#!podzielone!na!4!przedzia$y!wg!wska+nika!przedsi"biorczo%ci.!

Gminy o najni&szym!wska+niku!przedsi"biorczo%ci!otrzymaj#!najwi"cej!

punktów.!Priorytetowo!b"d#!traktowane!projekty!realizowane!na!terenie!

gmin!o!najni&szym!wska+niku!przedsi"biorczo%ci. 

W!przypadku!projektów!realizowanych!w!partnerstwie!brany!b"dzie pod 

uwag"!wska+nik!korzystniejszy!dla!wnioskodawcy. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

9. 

Wska+nik!bezrobocia!na!

obszarze!gminy,!na!której!

realizowany jest projekt 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 1-4 pkt 

Rankingowanie!wg!warto%ci!wska+nika.!Wska+nik!obliczony!na!

podstawie!danych!GUS!wg!stanu!na!koniec!roku!poprzedzaj#cego!rok!

z$o&enia!wniosku!(!dane!dotycz#ce!wska+nika!bezrobocia!tj.!udzia$u!

bezrobotnych!w!liczbie!ludno%ci!w!wieku!produkcyjnym).!Gminy 

po$o&one!na!terenie!OSI!Obszary!Przygraniczne, tj. Powiatu 

G$ubczyckiego,!Nyskiego!i!Prudnickiego, na których obszarze 

planowana!jest!realizacja!projektu!zostan#!podzielone!na!4!przedzia$y!

wg!wska+nika!bezrobocia Gminy!o!najwy&szym!wska+niku!bezrobocia!

otrzymaj#!najwi"cej!punktów.! 

Priorytetowo!b"d#!traktowane!projekty!realizowane!na!terenie!gmin!

o  najwy&szym!wska+niku!bezrobocia.! 

W!przypadku!projektów!realizowanych!w!partnerstwie!brany!b"dzie!

pod!uwag"!wska+nik!korzystniejszy!dla!wnioskodawcy. 

* Dodatkowe punkty!nie!s#!wliczane!do!maksymalnej!liczby!punktów!mo&liwej!do!uzyskania. 
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O6 priorytetowa II Konkurencyjna gospodarka. 

Dzia)anie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu - dotacje 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 
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1. 

Wnioskodawca lub partner 

posiada!strategi"!biznesow#,!

która!wyra+nie!wskazuje!

ró&ne!+ród$a!przychodów!tej!

instytucji i potwierdza jej 

zdolno%'!do!dzia$ania! 

w warunkach rynkowych  

i prowadzenia dzia$alno%ci!

finansowo samowystarczalnej 

(lub!stanie!si"!stopniowo!

samowystarczaln#!do!ko*ca!

okresu!kwalifikowalno%ci). 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
Bezwzgl"dny 

Kryterium!okre%li!zdolno%'!do!funkcjonowania!podmiotu!na rynku. 

 

Wnioskodawca posiada statut, uchwalony!bud&et,!który!wskazuje!ukierunkowanie 

instytucji!na!wspó$prac"!z!sektorem!biznesu!oraz!potwierdza!jej!zdolno%'!do!

wdra&ania!proinnowacyjnych!instrumentów!wsparcia. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 
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2. 

Wnioskodawca posiada 

roczny!plan!dzia$ania,!który!

zawiera orientacyjny wykaz 

projektów,!us$ug!do 

wdro&enia!,!zrealizowania,!

dost"pne!%rodki,!niezb"dne!

szkolenia!,!wymagany!bud&et!i!

+ród$a!finansowania.!

Wspierane!projekty!s#!

wyra+nie!przedstawione! 

w!planach!dzia$ania!

wnioskodawcy. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
Bezwzgl"dny 

Kryterium!okre%li,!czy!wnioskodawca!posiada!roczny!plan!dzia$ania!na!rynku! 

w!najbli&szym!roku. 

Wnioskodawca realizuje projekty,!których!celem!jest!wsparcie!innowacyjno%ci 

i transferu!wiedzy!w!regionie.!Realizowane!projekty!maj#!wyra+nie!okre%lony!bud&et! 

i harmonogram realizacji. 

3. 

Wnioskodawca zapewnia 

zastosowanie!dost"pnych!

standardów!%wiadczenia!

us$ug,!opracowanych!na!

poziomie krajowym, 

europejskim 

i!mi"dzynarodowym. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
Bezwzgl"dny 

Kryterium!okre%li,!czy!wnioskodawca!zaoferuje!us$ugi!na!odpowiednio!wysokim 

poziomie,!nie!odbiegaj#cym!od standardów!krajowych,!europejskich!czy!

mi"dzynarodowych. 

Wnioskodawca!posiada!niezb"dne!zasoby!kadrowe!do!%wiadczenia!us$ug. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 
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4. 

Wnioskodawca wykazuje 

do%wiadczenie!w!zakresie!

doradztwa, wspierania 

przedsi"biorców! 

w rozwoju biznesowym (np. 

przedstawiaj#c!wyniki!badania!

satysfakcji,!liczb"!

%wiadczonych!us$ug,!ocen"!

%wiadczonych!us$ug,!itp.). 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
Bezwzgl"dny 

Kryterium!pozwoli!sprawdzi',!czy!wnioskodawca!posiada!wiedz"!i!umiej"tno%ci!

praktyczne!w!zakresie!wspierania!przedsi"biorców!w!rozwoju!biznesowym. 

Wnioskodawca!posiada!wykaz!projektów,!które!dokumentuj#!jego!do%wiadczenie! 

w %wiadczeniu!us$ug!opracowanych!na poziomie krajowym, europejskim  

i!mi"dzynarodowym. 

5. 

Wnioskodawca zapewnia 

monitorowanie!%wiadczonych!

us$ug!i prowadzenie!bada*!

satysfakcji,!aby!oceni'!swoj#!

skuteczno%'!i!sporz#dzi'!

lepsze prognozy oparte na 

statystyce. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
Bezwzgl"dny 

Kryterium!b"dzie!pomocne!w!monitorowaniu!efektów!%wiadczonych!us$ug!przez!

IOB. 

Weryfikacja na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie 

projektu!dotycz#cych!sposobu!monitorowania!%wiadczonych!us$ug. 

 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 
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6. 
Zapotrzebowanie firm na 

us$ugi!IOB. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
Bezwzgl"dny 

Wnioskodawca!potwierdza!zapotrzebowanie!na!us$ugi!IOB!poprzez: 

- projekt z!udzia$em!przedsi"biorstw!wspó$pracuj#cych!z!IOB,!deklaruj#cych!

zapotrzebowanie!na!wyspecjalizowane!us$ugi.!Konkretne!zapotrzebowanie!firm! 

w!zakresie!wyspecjalizowanych!us$ug!powinno!by'!wyra+nie!okre%lone!w umowie 

dotycz#cej!projektu.!Poziom!wspó$finansowania!z!EFRR!powinien!by'!

proporcjonalny!do!ca$kowitej!warto%ci!projektu, 

lub 

- udokumentowanie!zainteresowania!przedsi"biorstw!rozwojem!konkretnych!us$ug!

IOB (np. planowanie na podstawie popytu i prognozowanie poprzez umowy  

o wspó$pracy, porozumienia lub!wspólne!platformy). 

W!ka&dym!przypadku,!planowanie!nie!powinno!by'!oparte!na!za$o&eniach. 

7. 

Projekt!nie!zak$ada!

budowania nowej 

infrastruktury IOB. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
Bezwzgl"dny 

Wsparcie!infrastruktury!s$u&#cej!%wiadczeniu!nowych,!zaawansowanych!us$ug!mo&e!

by'!udzielone!w!ograniczonym!zakresie!i!na!zasadach!okre%lonych!w!UP.!Powy&sze!

oznacza,!&e!w!ramach!RPO!WO!2014-2020!nie!b"dzie!budowana!nowa!

infrastruktura IOB. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 
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8. 

Projekt nie dotyczy 

internacjonalizacji!dzia$alno%ci!

oraz tworzenia nowych 

modeli biznesowych. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
Bezwzgl"dny 

Projekty!dotycz#ce!internacjonalizacji!dzia$alno%ci!oraz!tworzenie!nowych!modeli!

biznesowych!realizowane!b"dzie!w ramach priorytetu inwestycyjnego 3b 

Opracowanie"i"wdra$anie"nowych"modeli"biznesowych"dla"MSP,"w"szczególno%ci" 

w celu umi'dzynarodowienia. 

9. 

Projekt zgodny z RSIWO2020. 

Us$ugi!IOB!powi#zane! 

ze specjalizacjami 

regionalnymi. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
Bezwzgl"dny Dofinansowane!mog#!by'!tylko!projekty!powi#zane!ze!specjalizacjami!regionalnymi 

okre%lonymi!w!RSIWO2020. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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1. 

Nak$ad!jednostkowy:!koszt!

kwalifikowany inwestycji 

/zsumowana liczba 

obs$ugiwanych!podmiotów 

w okresie 2 lat od zako*czenia 

realizacji rzeczowej projektu. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
4 1-4 pkt 

Rankingowanie wed$ug!warto%ci!nak$adu!jednostkowego!obrazuj#cego!

warto%'!nak$adu!finansowego!przypadaj#cego!na!jeden!obs$ugiwany!

podmiot.  

Ranking!tworzony!jest!w!oparciu!o!wyniki!przeprowadzonych!oblicze*!

(iloraz),!bazuj#cych!na!danych!zawartych!we!wniosku!o!dofinansowanie!

projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!dla!okre%lonego!

przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!ww.!oblicze*.!Ilo%'!

przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!projektów,!a zakwalifikowanie 

do!konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest!od!wyniku!

przeprowadzonych!oblicze*. 

2. 

Zwi"kszenie!zatrudnienia! 

w wyniku realizacji projektu 

(maks.!do!12!miesi"cy!od!

zako*czenia!rzeczowej 

realizacji projektu). 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
4 0-3 pkt 

W!przypadku!projektów!dotycz#cych!wsparcia!StartUp`ów!oraz!

przedsi"biorstw!dzia$aj#cych!do!24!miesi"cy!zwi"kszono!zatrudnienie!o: 

0 pkt � brak!nowoutworzonych!etatów, 

1 pkt �  1 etat; 

2 pkt �  2 etaty; 

3 pkt � Q!2!etatów. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

3. 

Do%wiadczenie w zakresie 

udzielonej pomocy 

podmiotom gospodarczym z 

terenu!województwa!

opolskiego. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
3 

0, 1 lub 3 

pkt 

0 pkt - do%wiadczenie!do!1!roku!w!zakresie!udzielonej!pomocy!

podmiotom gospodarczym; 

1 pkt - do%wiadczenie!powy&ej!1!roku!i!poni&ej!3 lat w zakresie 

udzielonej pomocy podmiotom gospodarczym; 

3 pkt - minimum 3 letnie do%wiadczenie!w!zakresie!udzielonej!pomocy!

podmiotom gospodarczym. 

Do%wiadczenie!badane!jest!na!podstawie!umów!wspó$pracy,!

porozumie*!realizowanych!projektów,!itp. 

4. Komplementarno%'!projektu.  
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
3 0-1 pkt 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu! 

z innymi projektami/inwestycjami realizowanymi/zrealizowanymi 

przez!wnioskodawc". 

0 pkt � brak!komplementarno%ci; 

1 pkt � projekt komplementarny z co najmniej z 1 projektem 

/inwestycj#. 

5. 
Udzia$!wk$adu!prywatnego!

wi"kszy!od!minimalnego. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
3 0-4 pkt 

Wk$ad!prywatny!wy&szy!od!minimalnego!o: 

-   H!! 5% - 0 pkt; 

-   >   5=!!!H!!12=!- 1 pkt; 

-   > 12=!!H!!!20=!- 2 pkt; 

-   > 20%  H!!!30% - 3 pkt; 

-   > 30% - 4 pkt. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 
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LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

6. 
Kompleksowo%'!projektu na 

rzecz biznesu. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
2 

1 lub 2 

pkt 

1 pkt - projekt indywidualny; 

2 pkt - projekt kompleksowy. 

Projekt indywidualny �%wiadczone!b"d#!us$ugi!co!najwy&ej!z!dwóch!nw.!

grup!us$ug. 

Projekt ma charakter kompleksowy je&eli!poprzez!realizacje!inwestycji!

oferowany!b"dzie!zestaw!us$ug!zapewniaj#cych!kompleksow#!obs$ug".! 

W!sk$ad!kompleksowego!zestawu!us$ug!wchodz#!nw.!grupy!us$ug: 

- informacyjnych, 

- szkoleniowych, 

- doradztwa!ogólnego, 
- doradztwa proinnowacyjnego, 

- finansowych, 

- technicznych, administracyjnych. 

7. 

Wspó$praca!instytucji!

otoczenia biznesu ze sfer#!

B+R. 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami. 
2 0-2 pkt 

0 pkt � brak!udokumentowanej!wspó$pracy; 

1 pkt � udokumentowana!wspó$praca!z!jednostk#/jednostkami B+R lub 

uczelni#/uczelniami wy&szymi; 

2 pkt � udokumentowana!wspó$praca!z!jednostk#/jednostkami B+R  

i uczelni#/uczelniami wy&szymi. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

8. 

Projekt wspiera 

przedsi"biorstwa! 

i inwestycje ekologiczne. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
2 0-1 pkt 

0 pkt -projekt nie dotyczy przedsi"biorstw lub inwestycji ekologicznych; 

1 pkt - projekt!dotyczy!przedsi"biorstw lub inwestycji ekologicznych. 

Przedsi"biorstwo!ekologiczne - przedsi"biorstwo!zwi#zane! 

z!alternatywnymi!paliwami,!energi#!odnawialn#!i!innymi!

zaawansowanymi technologiami!nakierowanymi!na!ekologizacj"!

rozwoju. 

Inwestycje ekologiczne � inwestycje!maj#ce!na!celu!ograniczenie!

negatywnego!wp$ywu!na!%rodowisko!kurcz#cych!si"!nieodnawialnych!

surowców!energetycznych!poprzez!zast#pienie!ich!surowcami!

odnawialnymi. 

9. 

Nak$ad!jednostkowy:!koszt 

kwalifikowany 

inwestycji/liczba 

nowoutworzonych!etatów  

w wyniku realizacji projektu. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
2 0-3 pkt 

Kryterium dla StartUp-ów!oraz!przedsi"biorstw!dzia$aj#cych!do!24!

miesi"cy. 

0 pkt � brak!nowych!etatów; 

1 ÷!3pkt!� rankingowanie!wg!ilo%ci!nowoutworzonych!etatów. 

Rankingowanie!wed$ug!warto%ci!nak$adu!jednostkowego!obrazuj#cego!

warto%'!nak$adu!finansowego!przypadaj#cego!na!jeden!

nowoutworzony etat.  
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Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki przeprowadzonych oblicze*! 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

     

(iloraz),!bazuj#cych!na!danych!zawartych!we!wniosku!o!dofinansowanie!

projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!dla!okre%lonego!

przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!ww.!oblicze*.!Ilo%'!

przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!projektów,!a!zakwalifikowanie!

do!konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest!od!wyniku!

przeprowadzonych!oblicze*. 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

486 

 

10. 

Wzrost % liczby 

obs$ugiwanych!podmiotów!

dzi"ki realizacji inwestycji w 

okresie 2 lat od zako*czenia 

realizacji rzeczowej projektu. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
2 1-4 pkt 

Rankingowanie wg liczby!podmiotów!obs$ugiwanych!dzi"ki!realizacji!

inwestycji.  

Ranking tworzony jest w oparciu, o dane zawarte we wniosku  

o dofinansowanie projektu. Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!dla!

okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!ww.!oblicze*.!

Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!projektów,! 

a zakwalifikowanie do konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest!od!

wyniku!przeprowadzonych!oblicze*. 

Dla!nowopowsta$ych!podmiotów!badana!jest!dynamika!2-go roku. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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11. Jako%'!strategii!biznesowej. 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
2 

0, 2 lub 5 

pkt 

Ocenie!podlegaj#!za$o&enia!finansowe,!ekonomiczne!i!merytoryczne!

strategii biznesowej. 

0 pkt � strategia!biznesowa!która: 

- wskazuje!ró&ne!+ród$a!przychodów!tej!instytucji!i potwierdza jej 

zdolno%'!do!dzia$ania!w!warunkach!rynkowych; 

2 pkt - strategia!biznesowa!która: 

- wskazuje!ró&ne!+ród$a!przychodów!tej!instytucji!i!potwierdza!jej!

zdolno%'!do!dzia$ania!w!warunkach!rynkowych i prowadzenia 

dzia$alno%ci!zapewniaj#cej!samowystarczalno%'!do!ko*ca!okresu!

kwalifikowalno%ci; 

5 pkt - strategia!biznesowa!która: 

- wskazuje!ró&ne!+ród$a!przychodów!tej!instytucji!i!potwierdza!jej!

zdolno%'!do!dzia$ania!w!warunkach!rynkowych i prowadzenia 

dzia$alno%ci!zapewniaj#cej!finansow#!samowystarczalno%'; 

- zapewnia!wysoki!standard!us$ug!poprzez: 

a)!oferowanie!wysokiej!jako%ci!us$ug!doradczych,!szkoleniowych,! 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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finansowych, marketingowych potwierdzonych przez co najmniej 5 

umów!o!wspó$pracy!podpisanych!z!przedsi"biorcami; 

b)!zapewnienie!dost"pu!do!us$ug!osobom!niepe$nosprawnym! 

ze!zró&nicowanymi!potrzebami,!w!szczególno%ci!komunikacyjnymi. 

12. 
Jako%'!rocznego!planu!

dzia$ania. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
2 

0,2 lub 5 

pkt 

Ocenie!podlegaj#!za$o&enia!finansowe,!ekonomiczne! 

i!merytoryczne!rocznego!planu!dzia$ania: 

0 pkt- zawiera!orientacyjny!wykaz!projektów,!us$ug!do!wdro&enia,!

zrealizowania,!dost"pne!%rodki,!niezb"dne!szkolenia, wymagany 

bud&et!i!+ród$a!finansowania; 

2 pkt - zawiera szczegó$owy wykaz co najmniej 2 projektów,!us$ug!do!

wdro&enia,!zrealizowania,!dost"pne!%rodki,!niezb"dne!szkolenia,!

wymagany!bud&et!i!+ród$a!finansowania; 

5 pkt - zawiera szczegó$owy wykaz co najmniej 5 projektów,!us$ug!do!

wdro&enia,!zrealizowania,!dost"pne!%rodki,!niezb"dne!szkolenia,!

wymagany!bud&et!i!+ród$a!finansowania. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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13. Jako%'!us$ug!IOB. 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami. 
2 

0, 2lub 3 

pkt 

Ocenie!podlega!jako%'!oraz!specjalistyczny!charakter!us$ug!

zaproponowanych przez IOB. 

0 pkt � oferowane!us$ugi!nie!wykazuj#!wysokiego!stopnia!specjalizacji! 

i zaawansowania; 

2 pkt - zaproponowane!przez!IOB!us$ugi!maj#!charakter!kompleksowy!

zgodnie!z!definicj#!zawart#!w!pkt!6 Kryterium merytorycznego 

szczegó$owego!punktowanego!oraz!co!najmniej!2!z!nich!

charakteryzuj#!si"!wysokim stopniem specjalizacji  

i zaawansowania, na!poziomie!standardów!krajowych,!

odpowiadaj#cego!indywidualnym!potrzebom!przedsi"biorstw; 

3 pkt � zaproponowane!przez!IOB!us$ugi!maj#!charakter!kompleksowy!

zgodnie!z!definicj#!zawart#!w!pkt!6 Kryterium merytorycznego 

szczegó$owego!punktowanego!oraz!co!najmniej 2 z nich 

charakteryzuj#!si"!wysokim!stopniem!specjalizacji!i 

zaawansowania,!na!poziomie!standardów!mi"dzynarodowych, 

odpowiadaj#cego!indywidualnym!potrzebom!przedsi"biorstw. 

O6 priorytetowa  
II KONKURENCYJNA GOSPODARKA 
 

Dzia)anie 
2.3. � Wzmocnienie otoczenia biznesu (wybór operatora. 
 

Poddzia)anie � 
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Zawansowane i wyspecjalizowane us)ugi zwi%kszaj*ce zdolno68 MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem 
mechanizmów popytowych7 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Operator!posiada!koncepcj"!
funkcjonowania systemu 

zgodn#! 
z!za$o&eniami!
przedstawionymi przez IZRPO 

WO 2014-2020 w dokumencie 

System popytowy IOB-MSP w 

ramach RPO WO 2014-2020. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

W! z$o&onym! projekcie! zosta$a! przedstawiona! koncepcja! funkcjonowania!

systemu,! która! zawiera! podstawowe! informacje! dotycz#ce:! rekrutacji! IOB/!

MSP,!zasad!udzielania/rozliczania!wsparcia!IOB/MSP,!oceny!jako%ci!us$ug!IOB,!

informacji na temat systemu popytowego i jego promocji.  

Wnioskodawca! wybrany! na! Operatora,! zobowi#zuje! si"! do! uruchomienia!

systemu!nie!pó+niej!ni&!!3!miesi#ce!od!dnia!podpisania!umowy!tzn.: 

- utworzenie!systemu!informatycznego!lub! innego!równowa&nego!systemu,!

zapewniaj#cego!obs$ug"!systemu!popytowego, 

- uruchomienie!strony!internetowej!oraz!wyszukiwarki!us$ug, 

- rozpocz"cie!rekrutacji!IOB, 

- rozpocz"cie!dzia$a*!informacyjnych!i!promocyjnych. 

2. 

Operator!posiada!siedzib"!na!
terenie!województwa!
opolskiego 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

Operator! posiada! siedzib"! przystosowan#! do! przyjmowania! przedsi"biorców!
oraz!zapewnia!sprawno%'!%wiadczenia!us$ug!dla!MSP!z!ca$ego!województwa.! 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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3. Potencja$!operatora 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

Operator! zapewnia! p$ynno%'! w! rozliczeniach! finansowych! z! IOB! i/lub! MSP! 
(w! zale&no%ci! od! przyj"tej! formy!wspó$finansowania)! oraz! charakteryzuje! si"!
wysok#!jako%ci#: 

- us$ug, 

- kadry, 

- organizacji, 

- zarz#dzania, 

która!zapewnia!kompleksow#!obs$ug"!IOB!i/lub!MSP!poprzez!np.!sta$y!rozwój! 
i! doskonalenie! kadry! w! zakresie! m.! in.! dzia$a*! rozliczeniowych! i! bie&#cego!
monitoringu,!dobre!praktyki! zarz#dzania,! szkolenia! i!aktywne formy wsparcia 

oraz!posiadanie!odpowiednich!zasobów!sprz"towych. 

4. 

Operator!zapewnia,!&e!IOB!
rekrutowane do systemu 

posiadaj#!siedzib"!na!terenie!
województwa!opolskiego 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

Zgodnie!z!za$o&eniami!przedstawionymi!w dokumencie System popytowy IOB-

MSP w ramach RPO WO 2014-2020 IOB rekrutowane do systemu popytowego 

musz#!posiada'!siedzib"!na!terenie!województwa!opolskiego. 

5. 

Operator prowadzi 

odpowiednio!zaplanowan#!
polityk"!informacyjn#! 
i!promocyjn# 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

Operator! zapewnia!wspó$prac"! z! IOB! i!MSP.!Operator! powinien! zaplanowa'!
realizacj"! dzia$a*! bezpo%rednich! i! przy! wykorzystaniu! lokalnych! struktur,!
instytucji! otoczenia! biznesu,! organizacji! pracodawców,!mediów! bran&owych.!
Wa&ny!jest bezpo%redni!kontakt!(wizyty!w!firmach),!infolinia,!przyjazna!strona!
internetowa.!W! przypadku! zg$oszenia! przez!MSP! zapotrzebowania! na! now#!
us$ug"!Operator!podejmuje!dzia$ania!aktywizuj#ce!IOB. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 
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1 2 3 4 5 

6. 

Operator zapewnia 

monitorowanie!jako%ci!us$ug!
%wiadczonych!przez!IOB!w!
systemie popytowym 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

Operator! zapewni! monitorowanie! %wiadczonych! us$ug! zgodnie! z! zasadami!
okre%lonymi! w! dokumencie! System popytowy IOB-MSP w ramach RPO WO 

2014-2020. 

7. 
Operator prowadzi Punkt 

Obs$ugi!Przedsi"biorców 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

Operator prowadzi Punkt!Obs$ugi!Przedsi"biorców,!który!zapewnia: 

- rekrutacj"!przedsi"biorców, 

- pomoc!w!wyborze!us$ug, 

- asyst"!podczas!uczestnictwa!w!projekcie!(w!trakcie!realizacji!oraz!rozliczania!
us$ugi). 

8. Koszty!obs$ugi!projektu 
Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

W!ramach!przedmiotowego!dzia$ania!koszty!obs$ugi!systemu!popytowego!mog#!

stanowi'! do! 10! =! alokacji! przeznaczonej! na! realizacj"! okre%lonego! typu!

projektu.  

Katalog! kosztów! znajduje! si"! w! za$.! nr.! 6! do! Szczegó$owego! Opisu! Osi!

Priorytetowych RPO WO 2014-2020 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 
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1 2 3 4 5 

9. 
Operator!opracowa$!kryteria!
wyboru IOB 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dne 

W! z$o&onym! projekcie! zosta$y! przedstawione! kryteria! wyboru! IOB!

gwarantuj#ce,! &e! IOB przyjmowane do projektu w ramach systemu 

popytowego,!spe$niaj#!co!najmniej!nast"puj#ce!kryteria:! 

- IOB! posiada! strategi"! biznesow#,! która! wyra+nie! wskazuje! ró&ne! +ród$a!
przychodów! tej! instytucji! i! potwierdza! jej! zdolno%'! do! dzia$ania! 
w warunkach rynkowych; 

- IOB!ma!roczny!plan!dzia$ania,!który!zawiera!orientacyjny!wykaz!projektów,!
us$ug!do!wdro&enia,!zrealizowania,!dost"pne!%rodki,!niezb"dne!szkolenia,!
wymagany!bud&et!i!+ród$a finansowania.  

- IOB!zapewnia,!&e!stosowane!b"d#!dost"pne!standardy!%wiadczenia!us$ug,!
opracowane na poziomie krajowym lub europejskim lub 

mi"dzynarodowym; 

- IOB! powinna! wykaza'! si"! do%wiadczeniem! w! zakresie! doradztwa,!
wspierania! przedsi"biorców! w rozwoju biznesowym! (np.! przedstawiaj#c!
wyniki!badania!satysfakcji,!liczb"!%wiadczonych!us$ug,!ocen"!%wiadczonych!
us$ug,!itp.); 

- IOB! zapewni!monitorowanie! %wiadczonych! us$ug! i! przeprowadzi! badanie!
satysfakcji,! aby! oceni'! swoj#! skuteczno%'! i! sporz#dzi'! lepsze! prognozy!
oparte na statystyce.  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Do%wiadczenie! 
w kontaktach  

z!przedsi"biorcami 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0 �  2 pkt 

0 pkt � Operator! !w!ostatnich!trzech! latach!udzieli$!wsparcia!
(rozumianego!jako:!us$ugi!finansowe,!szkoleniowe,!doradcze)!
mniej!ni&!100!przedsi"biorcom!lub/i!dzia$a!na!rynku!krócej!ni&! 
5 lat. 

1 pkt � Operator!w!ostatnich! trzech! latach!udzieli$!wsparcia!
(rozumianego!jako:!us$ugi!finansowe,!szkoleniowe,!doradcze)!
co!najmniej!100!i!nie!wi"cej!ni&!300!przedsi"biorcom!i!dzia$a!
na rynku co najmniej 5 lat. 

2 pkt  � Operator!w!ostatnich!trzech! latach!udzieli$!wsparcia!
(rozumianego!jako:!us$ugi!finansowe,!szkoleniowe,!doradcze) 

ponad!300!przedsi"biorcom!i!dzia$a!na!rynku!co!najmniej!5!lat. 

2. 
Do%wiadczenie! w! realizacji!
projektów!unijnych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3   0 � 2 pkt 

Oceniane! b"dzie! do%wiadczenie! zwi#zane! ze! znajomo%ci#!
procedur! oraz! minimalizacj#! ryzyka! niepowodzenia 

przedsi"wzi"'. 

0 pkt � Operator!nie!zrealizowa$!w!okresie!ostatnich!5!lat!ani!
jednego projektu w ramach EFRR lub EFS. 

1 pkt  � Operator! zrealizowa$! w! okresie! ostatnich! 5! lat! co!
najmniej 1 projekt w ramach EFRR lub EFS. 

2 pkt � Operator zrealizowa$! w! okresie! ostatnich! 5! lat! co!
najmniej 3 projekty w ramach EFRR lub EFS. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Umiej"tno%'!obs$ugi!
podmiotów!!w!!!zakresie!
pomocy publicznej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0 � 2 pkt 

0 pkt � Operator!wystawi$!w!okresie!ostatnich!5!lat!mniej!ni&!
50!!za%wiadcze*!o!pomocy!de!minimis. 

1 pkt � Operator!wystawi$!w!okresie!ostatnich!5!lat!od!50!do!
100!!za%wiadcze*!o!pomocy!de!minimis. 

2 pkt � Operator!wystawi$!w!okresie!ostatnich!5!lat!ponad!100!
za%wiadcze*!o!pomocy!de!minimis. 
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4. 

Nak$ad!jednostkowy:!koszt!
kwalifikowany inwestycji 

/zsumowana liczba 

obs$ugiwanych!podmiotów! 
w!okresie!2!lat!od!zako*czenia!
realizacji rzeczowej projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1 � 3 pkt 

Rankingowanie! wed$ug! warto%ci! nak$adu! jednostkowego!

obrazuj#cego! warto%'! nak$adu! finansowego! przypadaj#cego!

na!jeden!obs$ugiwany!podmiot. 

Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki przeprowadzonych 

oblicze*!(iloraz),!bazuj#cych!na!danych!zawartych!we!wniosku!
o!dofinansowanie!projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!
si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!
ww.! oblicze*.! Ilo%'! przedzia$ów! zale&y! od! ilo%ci! ocenianych!
projektów,! a! zakwalifikowanie! do! konkretnego! przedzia$u!
uzale&nione!jest!od!wyniku!przeprowadzonych!oblicze*. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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5. 

Projekt dotyczy wsparcia 

przedsi"biorców!wpisuj#cych!
si"!w!obszar!specjalizacji!
regionalnych wskazanych  

w RSIWO 2020 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0 � 3 pkt 

Oceniany! b"dzie! proces! rekrutacji! MSP! przedstawiony! 

w opisie koncepcji funkcjonowania systemu, uj"tym! we!

wniosku o dofinansowanie. 

0 pkt � projekt nie dotyczy wspierania inteligentnych ani 

potencjalnie inteligentnych specjalizacji wskazanych w RSIWO 

2020. 

1 pkt � projekt dotyczy wspierania potencjalnie inteligentnych 

specjalizacji wskazanych w RSIWO 2020. 

2 pkt � projekt dotyczy wspierania potencjalnie inteligentnych 

oraz inteligentnych specjalizacji wskazanych w RSIWO 2020. 

3 pkt � projekt dotyczy wspierania inteligentnych specjalizacji 

wskazanych w RSIWO 2020. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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6. 

Do%wiadczenie!kadry!
operatora w zakresie 

wspierania!przedsi"biorców! 
w rozwoju biznesowym 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0 � 3 pkt 

Badane! jest! do%wiadczenie! kadrowe! operatora! 

w!obs$udze!przedsi"biorców. 

0 pkt � w!sk$ad!zaplecza!kadrowego!operatora!wchodzi!mniej!

ni&! 3! pracowników! z! 3! letnim! do%wiadczeniem! w! obs$udze!

przedsi"biorców. 

1 pkt � w! sk$ad! zaplecza! kadrowego! operatora! wchodzi co 

najmniej! 3! pracowników! z! 3! letnim! do%wiadczeniem! 

w!obs$udze!przedsi"biorców. 

2 pkt � w! sk$ad! zaplecza! kadrowego! operatora! wchodzi! co!

najmniej! 3! pracowników! z! 3! letnim! do%wiadczeniem! 

oraz 1 z 5-cio! letnim! do%wiadczeniem! w! obs$udze!

przedsi"biorców. 

3 pkt � w! sk$ad! zaplecza! kadrowego! operatora! wchodzi! co!
najmniej! 3! pracowników! z! 3! letnim! do%wiadczeniem! 
oraz 2 z 5-cio! letnim! do%wiadczeniem! w! obs$udze!
przedsi"biorców. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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7. 

Do%wiadczenie!! 
w monitorowaniu 

%wiadczonych!us$ug! 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0 � 3 pkt 

Badane! jest! do%wiadczenie! kadrowe! operatora! 
w! procesie! monitoringu! realizacji! wdra&ania! us$ug! przez!
przedsi"biorców. 

0 pkt � w!sk$ad!zaplecza!kadrowego!operatora!wchodzi!mniej!
ni&! 2! pracowników! z! 3! letnim! do%wiadczeniem! w! procesie!
prowadzenia!dzia$a*!monitoringowych. 

1 pkt � w! sk$ad! zaplecza! kadrowego! operatora! wchodzi! co!
najmniej! 3! pracowników! z! 2! letnim! do%wiadczeniem! 
w procesie!prowadzenia!dzia$a*!monitoringowych. 

2 pkt � w! sk$ad! zaplecza! kadrowego! operatora! wchodzi! co!
najmniej! 3! pracowników! z! 3! letnim! do%wiadczeniem! 
w!procesie!prowadzenia!dzia$a*!monitoringowych. 

3 pkt � w! sk$ad! zaplecza! kadrowego! operatora! wchodzi! co 

najmniej! 3! pracowników! z! 3! letnim! do%wiadczeniem! 
oraz 1 z 5-cio!letnim!do%wiadczeniem!w!procesie!prowadzenia!
dzia$a*!monitoringowych. 
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O6 priorytetowa   II Konkurencyjna gospodarka 

Dzia)anie 2.4 Wspó)praca gospodarcza i promocja 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1 

Koszty!dotycz#ce!
promocji 

przedsi"biorstwa,! 
w!tym!udzia$u! 
w wydarzeniach 

krajowych  

i!mi"dzynarodowych!
znajduj#!uzasadnienie! 
w strategii rozwoju 

przedsi"biorstwa!lub!
wprowadzonym nowym 

modelu biznesowym. 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

Bezwzgl"dne 

Koszty promocji � koszty!ponoszone!na!%rodki,!których!celem!jest!umacnianie!pozycji!
przedsi"biorstwa!oraz!aktywizacja!sprzeda&y.!Wydatki!na!promocj"!maj#!przyczyni'!si"!
zwi"kszeniu!wiedzy!na!temat!produktów!lub!us$ug!oraz!samej!firmy!w!celu!stworzenia!dla!
niej preferencji na rynku. 

Komisja!Oceny!Projektu!weryfikuje!zapisy!Strategii!rozwoju!przedsi"biorstwa!lub!
wprowadzanego nowego modelu biznesowego.  
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

502 

 

2 

Ocena!jako%ci! 
i!wykonalno%ci!
strategii/modelu 

biznesowego. 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

Bezwzgl"dne 

Weryfikacja!b"dzie!dokonywana!w!oparciu!o!nw.!za$o&enia. 
 

 

 

Model biznesowy � przyj"ta! przez! firm"! d$ugookresowa! metoda! na! powi"kszenie!
i wykorzystanie zasobów w! celu! przedstawienia! klientom! oferty! przewy&szaj#cej! ofert"!
konkurencji,! przy! jednoczesnym! zapewnieniu! organizacji! dochodowo%ci.! Dobry! model!
biznesowy! ma! na! celu! uzyskanie,! a! w! pó+niejszym! etapie! utrzymanie,! przewagi!
konkurencyjnej.  Z! modelu! biznesowego! powinna! wynika'! m.in. mo&liwo%'! oceny!
koncepcji,!op$acalno%ci!i!ryzyka!nowego!przedsi"wzi"cia.! 
 

Model!biznesowy!powinien!zawiera': 

1. Wst"p:! co! spowodowa$o,! &e! podj"to! prac"! nad! nowym! produktem/us$ug#;! jaka! jest!
wizja;!jakie!s#!cele!stawiane wobec projektu. 

2. Grupy! docelowe! odbiorców:! do! kogo! kierowane! b"d#! produkty! � jakich! segmentów!
klientów;!czym!wyró&nia!si"!dana!grupa,!jakie!ma!zwyczaje!zakupowe!i!potencja$. 

3. Proponowane produkty: jak#!warto%'! b"dzie! dostarczona! klientowi;! jakie! korzy%ci! on!
uzyska!poprzez! zakup!produktów;!na! jak#!potrzeb"!odpowiada! rozwi#zanie;!do! jakiej!
grupy!docelowej!kierowane!b"d#!poszczególne!produkty,!jak#!przewag#!konkurencyjn#!
dysponuje!przedsi"biorstwo. 

4. Kana$y! dystrybucji: w! jaki! sposób! przedsi"biorstwo! chce dotrze'! ze! swoj#! ofert#! do!
klientów;!które!kana$y!maj#!by'!kluczowe,!a!które!uzupe$niaj#ce;!w!jaki!sposób!te!kana$y!
odpowiadaj#!zwyczajom!zakupowym!klientów. 

5. Strategia marketingowa: w!jaki!sposób!b"d# budowane!relacje!z!przysz$ymi!klientami; 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 
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1 2 3 4 5 

    

jakie!interakcje!z!klientem!b"d#!dokonywane!w!procesie!sprzeda&y!i!obs$ugi,!jakie!b"d#!
formy komunikacji i promocji. 

6. Zasoby: jakie!s# kluczowe!zasoby!niezb"dne!do!rozwoju!produktu!i!sprzeda&y,!czy!maj#!
one!by'!zapewnione!w!ramach!firmy,!czy!zakupywane!na!rynku. 

7. Partnerzy biznesowi: kim!s#!g$ówni!dostawcy! lub!podwykonawcy,! jaka!b"dzie! ich! rola! 
i znaczenie w projekcie. 

8. Analiza finansowa � +ród$a!przychodów!i!kosztów: jaki!b"dzie!sposób!p$atno%ci!i!model!
rozlicze*;! ile! b"dzie! wynosi$a! szacunkowa! cena! produktów;! poziom! mar&y;! na! ile!
szacowane! s#!przychody!w!pierwszym!kwartale! lub! roku! � a! ile!w!kolejnych,! jakie! s#!
podstawowe grupy kosztowe i!jak!b"d#!si"!one!zmienia',!jakich!zysków!przedsi"biorstwo!
si"!spodziewa. 
 

Strategia! rozwoju! przedsi"biorstwa. Strategia! to! okre%lona! koncepcja! systemowego!
dzia$ania! (plan! dzia$a*),! polegaj#ca! na! formu$owaniu! zbioru! d$ugookresowych! celów!
przedsi"biorstwa! i ich modyfikacji  

w! zale&no%ci! od! zmian! zachodz#cych! w! jego! otoczeniu,! okre%laniu! zasobów! i! %rodków!
niezb"dnych! do! realizacji! tych! celów! oraz! sposobów! post"powania! (regu$! dzia$ania,!
dyrektyw,! algorytmów)! zapewniaj#cych! optymalne! ich! rozmieszczenie! i! wykorzystanie  

w! celu! elastycznego! reagowania! na! wyzwania! rynku! i! zapewnienia! przedsi"biorstwu!
korzystnych!warunków!egzystencji!i!rozwoju. 

Na!strategi"!przedsi"biorstwa!sk$ada!si" pi"'!zasadniczych!elementów: misja firmy, 

domena!dzia$ania,!przewaga!strategiczna (silna strona), cele strategiczne oraz 

funkcjonalne!programy!dzia$ania. 
W!ramach!kosztów!kwalifikowalnych,!uj"tych!we!wniosku,!mo&liwe!jest!finansowanie!
jednej!strategii!rozwoju!przedsi"biorstwa!na!$#czn#!kwot"!do!30!tys.!z$.!oraz!modeli!
biznesowych!na!$#czn#!kwot"!do!20!tys.!z$. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 
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1 2 3 4 5 

3 

Wprowadzenie 

dotychczasowego 

produktu/us$ugi!na!nowy!
rynek zagraniczny lub 

wprowadzenie nowego 

produktu/us$ugi!na!rynek!
zagraniczny 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

Bezwzgl"dny 

W!wyniku!realizacji!projektu!nast#pi!wprowadzenie!dotychczasowego!produktu/us$ugi!
na! nowy! rynek! zagraniczny! lub! wprowadzenie! nowego! produktu/us$ugi! na! rynek!
zagraniczny. 

4 

Pomoc!nie!jest!zwi#zana!z!
realizacj#!projektu!
dotycz#cego!dzia$alno%ci!
handlowej  

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

Bezwzgl"dny 
Pomoc! nie! jest! zwi#zana! z! realizacj#! projektu! dotycz#cego! dzia$alno%ci! handlowej!
(handlu!obcymi!wyrobami!lub!obcymi!us$ugami). 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 
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LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1 

Zwi"kszenie!efektywno%ci!
funkcjonowania 

przedsi"biorstwa. 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

3 0 - 2 pkt 

Oceniane!b"d#!rezultaty!projektu.!Kryterium!powi#zane!jest!ze!wska+nikiem!rezultatu!
�Liczba!kontraktów!handlowych!zagranicznych!podpisanych!przez!przedsi"biorstwa!
wsparte w zakresie internacjonalizacji�. 
 

Kontrakt!handlowy!powinien!zawiera'!nast"puj#ce!elementy:!preambu$"!(wst"p), zakres 

kontraktu,!sposób!dostarczenia!towaru/us$ugi,!cen"!i!%rodek!p$atniczy,!okres!p$atno%ci,!
dokumentacj"!techniczn#,!okres!gwarancyjny!i!warunki!r"kojmi,!zasady!arbitra&u! 
w!wypadkach!nieporozumie*,!warunki!szczególne,!wyst#pienie!nieprzewidzianych!
okoliczno%ci. 
 

Kontraktem!handlowym!nie!s#!zlecenia!handlowe,!natomiast!powinny!one!stanowi'!jego!
efekt. 

 

Bierze!si"!pod!uwag"!jedynie!nowe!kontrakty!handlowe!podpisane!w!wyniku!
otrzymanego!wsparcia!z!podmiotami!zewn"trznymi,!niezale&nymi!pod!wzgl"dem!
organizacyjnym i prawnym od Wnioskodawcy oraz!niepowi#zanymi,!w!rozumieniu!art.!3!
Za$#cznika!nr!1!do!Rozporz#dzenia!Komisji!nr!651/2014!z!dnia!17!czerwca!2014 r. 

 

0 pkt - ]!5!zadeklarowanych!do!podpisania!kontraktów handlowych zagranicznych; 

 

1 pkt -  \!5!H!10!zadeklarowanych!do!podpisania!kontraktów handlowych zagranicznych; 

 

2 pkt - Q10!zadeklarowanych!do!podpisania!kontraktów handlowych zagranicznych. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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2 
Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!
minimalnego. 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznika
mi 

2 0 � 4 pkt 

 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego: 
H5=!- 0  pkt; 

Q5=!H!12=!- 1 pkt; 

Q12=!H!20=!- 2 pkt; 

Q20=!H!30=!- 3 pkt; 

> 30% - 4 pkt. 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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3 

Projekt prowadzi do 

wprowadzenia zmian 

organizacyjnych/ 

procesowych.  

 

Kryterium nie dotyczy 

przedsi"biorstw!
nowoza$o&onych. 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznika
mi 

2 0 � 2 pkt 

0 pkt � projekt nie prowadzi do zmian organizacyjnych/procesowych; 

 

2 pkt - projekt prowadzi do zmian organizacyjnych/procesowych. 

 

Ocenie!podlegaj#!m.in.!zapisy!strategii!rozwoju!przedsi"biorstwa,!regulamin!
organizacyjny. 

 

Zmiana organizacyjna � obejmuje!wprowadzenie!znacz#cych!zmian!w!strukturach!
organizacyjnych,!wdro&enie!zaawansowanych!technik!zarz#dzania,!wdro&enie!nowych!lub!
znacz#co!zmienionych!strategii. 
 

Zmiana procesowa � oznacza!wprowadzenie!do!praktyki!w!przedsi"biorstwie!nowych!lub 

znacz#co!ulepszonych,!metod!produkcji!lub!dostaw. 

4 

Projekt dotyczy wsparcia 

w obszarze Regionalnych 

Specjalizacji 

Inteligentnych 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznika
mi 

2 0 lub 1 pkt 

0 pkt � projekt nie dotyczy wsparcia w obszarze Regionalnych Specjalizacji Inteligentnych; 

 

1 pkt - projekt dotyczy wsparcia w obszarze Regionalnych Specjalizacji Inteligentnych. 

 

Weryfikacji!podlega,!czy!przedmiot!projektu!wpisuje!si"!w!zapisy!dokumentu!Regionalna!
Strategia!Innowacji!Województwa!Opolskiego!do!roku!2020!w!odniesieniu do 

zidentyfikowanych!specjalizacji!inteligentnych!w!województwie!opolskim.!Dokumentem!
pomocnym!przy!weryfikacji!niniejszego!kryterium!jest!opracowanie!�Specjalizacje!
inteligentne!województwa!opolskiego!z!wyszczególnieniem�. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

5 

Udzia$!przychodów!
przedsi"biorstwa!
dotycz#cych!eksportu!w!
stosunku!do!wielko%ci!
przychodów!ogó$em. 
 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznika
mi 

1 0 � 3 pkt 

0 pkt. � brak eksportu; 

1 pkt. � wielko%'!eksportu!< 5%; 

2 pkt. - wielko%'!eksportu!\!5=!]!20%; 

3 pkt. - wielko%'!eksportu!\!20%. 

Ocenie podlega warto%'!przychodów!pochodz#cych!z eksportu w okresie 3 ostatnich lat 

obrotowych!poprzedzaj#cych!rok,!w!którym!zosta$!z$o&ony!wniosek!o dofinansowanie, 

w stosunku do!wielko%ci!przychodów!ogó$em!w okresie 3 ostatnich lat obrotowych 

poprzedzaj#cych!rok,!w!którym!zosta$!z$o&ony!wniosek!o!dofinansowanie. 

6 

Ocena!konkurencyjno%ci!
produktu/us$ugi!b"d#cej!
przedmiotem projektu. 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznika
mi 

2 0 � 1 pkt 

0 pkt �wprowadzany!produkt/us$uga!nie!stanowi!oferty!konkurencyjnej!w!stosunku!do!
oferty!istniej#cej!na!danym!rynku,!wynikaj#cym!ze!strategii!rozwoju!
przedsi"biorstwa; 

 

1 pkt � wprowadzany!produkt/us$uga!stanowi!ofert"!konkurencyjn#!w!stosunku!do!oferty!
istniej#cej!na!danym!rynku,!wynikaj#cym!ze!strategii!rozwoju!przedsi"biorstwa. 

 

Konkurencyjno%'!danego!produktu/us$ugi!b"d#cej!przedmiotem!projektu  

i przedstawionej w dokumentacji projektowej, oceniana jest na podstawie analizy,  

czy!dany!produkt/us$uga!pozwala!na!zaoferowanie!klientowi!us$ug!lub!produktów!

odpowiadaj#cych!jego!oczekiwaniom,!a!lepszych!ni&!oferty!konkurencji.!Wyra&a!si"!to! 

w!wy&szej!jako%ci!produktu,!ni&szej!cenie,!lepszej!obs$udze!lub!bardziej kompleksowym 

zaspokojeniu potrzeb klienta.  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 
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LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7 Kompleksowo%'!projektu. 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznika
mi 

1 1-3 pkt 

1 pkt � projekt indywidualny; 

 

2 pkt � projekt!realizuj#cy!jednocze%nie!dwa!typy!projektów; 
 

3 pkt - projekt kompleksowy. 

 

Projekt indywidualny � realizowane zadanie dotyczy tylko  II Typu projektu; 

 

Projekt kompleksowy - projekt!zawieraj#cy!elementy!dotycz#ce!rozwijania!wspó$pracy!
gospodarczej, tworzenia nowych modeli biznesowych, strategii oraz promocji 

przedsi"biorstwa!(!projekt!obejmuje!I,!II!oraz!III!Typ!projektów). 
 

Typ!I!projektów!mo&e!by'!realizowany!tylko!$#cznie!z!Typem!II!i/lub!Typem!III. 
Typ!III!projektów!mo&e!by'!realizowany!tylko!$#cznie!z!Typem!I!i/lub!Typem!II. 
Typy!projektów!mo&liwych!do!realizowania!wskazane!w!SZOOP RPO WO 2014-2020. 

8 
Komplementarno%'!
projektu. 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznika
mi 

1 0-3 pkt 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu z innymi 

projektami/inwestycjami!realizowanymi/zrealizowanymi!przez!wnioskodawc". 
 

0 pkt � brak!komplementarno%ci; 
 

1 pkt � komplementarny!z!1!projektem/inwestycj#; 
 

2 pkt � komplementarny z 2 projektami/inwestycjami; 

 

3 pkt- komplementarny z 3 i wi"cej!projektami/inwestycjami. 
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G$ówne! cechy! projektu/inwestycji! to:! cel,! niepowtarzalno%',! z$o&ono%',! +ród$a!
finansowania,! okre%lono%',! zmienno%',! zaanga&owanie! zasobów! ludzkich,! ograniczono%'!
czasowa. 

Projektem/inwestycj#! nie! mo&na! nazwa'! pojedynczego! zadania! lub! te&! zestawu!
niepowi#zanych!zada*.!Wszystkie!zadania!wykonywane!w!projekcie!musz#!przyczynia'!si"!
do!realizacji!celów.! 

Projekty/inwestycje!warunkuj#!si"!wzajemnie!lub!stanowi#!nast"puj#ce!po!sobie!etapy!
okre%lonego!programu. 
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9  

Przedmiotem projektu 

jest!produkt/us$uga! 
z!województwa!
opolskiego.  

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

3 0 - 2 pkt 

0 pkt - przedmiotem!projektu!nie!jest!produkt/us$uga!z!województwa!opolskiego; 

 

1 pkt - przedmiotem!projektu!jest!us$uga!z!województwa!opolskiego; 

 

2 pkt - przedmiotem!projektu!jest!produkt!z!województwa!opolskiego. 

 

Produkt/us$uga!z!województwa!opolskiego!� zak$ad!produkcyjny/us$ugowy,!w!którym!jest!

wytwarzany!produkt/%wiadczona!us$uga!b"d#ca!przedmiotem!projektu,!min.!od!6!

miesi"cy!znajduje!si"!na terytorium!województwa!opolskiego.!Ocena!na!moment!z$o&enia!

wniosku. 

Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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1. 

Wnioskodawca jest 

przedsi"biorstwem!we!
wczesnej fazie rozwoju 

lub!przedsi"biorstwem!
nowoza$o&onym. 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznika
mi 

2 2 pkt 

Przedsi%biorstwo we wczesnej fazie rozwoju � przedsi"biorstwo,!którego!okres!
funkcjonowania!wynosi!Q!3!miesi#ce!H!24!miesi#ce. 
 

Przedsi%biorstwo nowoza)o-one � przedsi"biorstwo,!którego!okres!funkcjonowania na 

rynku!jest!H!3!miesi#ce. 
 

Przy!ocenie!spe$nienia!kryterium!brany!jest!pod!uwag"!stan!na!dzie*!z$o&enia!wniosku.! 
 

2.  

Wnioskodawca jest 

przedsi"biorstwem!
ekologicznym lub wniosek 

dotyczy inwestycji 

ekologicznych. 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznika
mi 

2 2 pkt 

 

Przedsi%biorstwo ekologiczne - ma certyfikat ISO 9001 lub bran&owe! certyfikaty!
potwierdzaj#ce! proekologiczny! charakter,! lub! wykorzystuje! +ród$a! energii! odnawialnej!
zapewniaj#ce! co! najmniej! 1/5! zapotrzebowania! na! energi",! lub! jego! dzia$alno%'!
produkcyjna albo! us$ugowa! odbywa! si"! na! rzecz! ochrony! %rodowiska,!w! tym! recyklingu!
odpadów,! oczyszczania! wody! i! powietrza,! remediacji! gruntów,! wytwarzania! OZE,!
zmniejszania!ha$asu!i!promieniowania!niejonizujacego; 
 

 

Inwestycje ekologiczne � inwestycje!maj#ce!na!celu!ograniczenie!negatywnego!wp$ywu!
na!%rodowisko!kurcz#cych!si"!nieodnawialnych!surowców!energetycznych!poprzez!
zast#pienie!ich!surowcami!odnawialnymi. 
 

Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

3. 
Zasi"g wydarzenia 

gospodarczego 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznika
mi 

2 1 -3 pkt 

1 pkt � wydarzenie gospodarcze o!zasi"gu!regionalnym; 
 

2 pkt � wydarzenie gospodarcze o!zasi"gu!krajowym; 
 

3 pkt � wydarzenie gospodarcze o!zasi"gu!mi"dzynarodowym. 
 

Przez wydarzenie!gospodarcze!rozumie!si"!targi, imprezy wystawiennicze oraz misje 

gospodarcze. 

4. 

Zaanga&owanie!
wnioskodawcy  

w wydarzenie 

gospodarcze. 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznika
mi 

2 0 � 3 pkt 

0 pkt � Wnioskodawca jest jedynie wizytatorem wydarzenia gospodarczego; 

 

2 pkt � Wnioskodawca!jest!wystawc#!podczas!wydarzenia!gospodarczego; 
 

3 pkt  � Wnioskodawca jest organizatorem wydarzenia gospodarczego. 

 

Przez wydarzenie!gospodarcze!rozumie!si"!targi, imprezy wystawiennicze oraz misje 

gospodarcze. 
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O6 priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Dzia)anie 3.1 Strategie niskoemisyjne    

Poddzia)anie 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych 

Wszystkie typy projektu 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Lokalizacja projektu 
Wniosek o dofinansowanie 

projektu!z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem!mog#!zosta'!obj"te!wy$#cznie!podmioty!realizuj#ce!projekt!na!
obszarze!miast!subregionalnych!i/lub!ich!obszarów!funkcjonalnych. 

Mobilno68 miejska 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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1. 

 

Inwestycja!wynikaj#ca! 
z Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

 

Wniosek o dofinansowanie 

projektu!z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparcie!otrzymaj#!projekty wynikaj#ce z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

obszaru,!na!którym!realizowany!jest!projekt dotycz#ce!w!szczególno%ci!
infrastruktury!transportu!publicznego,!tj.!planów!zrównowa&onej!mobilno%ci!
miejskiej. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

2. 
Ograniczenie emisji 

zanieczyszcze* 

Wniosek o dofinansowanie 

projektu!z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!przyczynia!si"!do!redukcji!emisji!gazów!cieplarnianych!mierzonej!jako!

ekwiwalent CO2.!Analizie!poddane!zostan#!dane!wynikaj#ce!z!Planu!

Gospodarki Niskoemisyjnej zawieraj#cego!elementy!planów!zrównowa&onej!

mobilno%ci!miejskiej oraz!wniosku!o!dofinansowanie!(wybór!i!okre%lenie!

warto%ci!docelowej!innej!ni&!zero!dla!wska+nika!�Szacowany  roczny spadek 

emisji"gazów"cieplarnianych�). 

3. Efektywno%'!ekonomiczna 
Wniosek o dofinansowanie 

projektu!z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!uzyskaj#!projekty!spe$niaj#ce!kryterium!efektywno%ci!

kosztowej!w!powi#zaniu!z!osi#ganymi!efektami!spo$eczno-gospodarczymi  

w!stosunku!do!planowanych!nak$adów!finansowych.!Wska+nik!ekonomicznej!

warto%ci!netto!dla!projektu!jest!dodatni,!ENPVQ0. 
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4. 

Elementy projektu 

dotycz#ce!dróg!lokalnych! 

i regionalnych  

(je%li!dotyczy) 

Wniosek o dofinansowanie 

projektu!z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si"!czy: 

- inwestycje!w!drogi!lokalne!i!regionalne!stanowi#!niezb"dny! 

i!uzupe$niaj#cy!element!projektu!dotycz#cego!systemu!zrównowa&onej!

mobilno%ci!miejskiej.!Samodzielne!projekty!dotycz#ce!wy$#cznie!infrastruktury!

drogowej!nie!b"d#!akceptowane!w!ramach!PI!4e. 

- inwestycja!dotycz#ca!dróg!lokalnych!i!regionalnych!wynika! 

z!Planów!Gospodarki!Niskoemisyjnej!zawieraj#cych!elementy!planów!

zrównowa&onej!mobilno%ci!miejskiej.! 

Kryterium!dotyczy!jedynie!projektów,!których!zakres!rzeczowy!obejmuje!

elementy!dotycz#ce!dróg!lokalnych!lub!regionalnych. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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5. 

Elementy projektu 

dotycz#ce!zakupu!

pojazdów!transportu!

publicznego (je%li!dotyczy) 

Wniosek o dofinansowanie 

projektu!z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si"!czy: 

- potrzeba!zakupu!autobusów!wynika!z!planów!lub!dokumentów!strategicznych!

albo!z!analizy!kosztów!i!korzy%ci!odnosz#cych!si"!do!zrównowa&onej!mobilno%ci!

miejskiej; 

- %rodki!transportu!obj"te!projektem!stanowi#!niskoemisyjne!lub!bezemisyjne!

pojazdy transportu publicznego (autobusy i  busy) zasilanego paliwem 

alternatywnym (w rozumieniu przedstawionym w krajowych ramach polityki 

rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dot. dyrektywy 2014/94/UE)). 

Nie!jest!mo&liwe!dofinansowanie!zakupu!pojazdów!zasilanych!dieslem. 

Jednocze%nie!zakupowi!taboru!stanowi#cemu!uzupe$nienie!interwencji!

realizowanej!w!ramach!CT4!powinny!towarzyszy'!inwestycje!w  niezb"dn#!dla!

w$a%ciwego!funkcjonowania!zrównowa&onej!mobilno%ci!infrastruktur"!tj.!np. 

infrastruktur"!$adowania!pojazdów!paliwem!alternatywnym. 

Sie8 cieplna/ch)odnicza 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 
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Lp. Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Inwestycja!wynikaj#ca! 
z Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

 

Wniosek o dofinansowanie 

projektu z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparcie!otrzymaj#!projekty wynikaj#ce z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

obszaru,!na!którym!realizowany!jest!projekt. 

2. 
Ograniczenie emisji 

zanieczyszcze* 

Wniosek o dofinansowanie 

projektu!z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

 

Projekt przyczynia!si"!do!redukcji!emisji!gazów!cieplarnianych!mierzonej!jako!

ekwiwalent!CO2.!Analizie!poddane!zostan#!dane!wynikaj#ce!z!Planu!

Gospodarki Niskoemisyjnej oraz!wniosku!o!dofinansowanie!(wybór!i!okre%lenie!

warto%ci!docelowej!innej!ni&!zero!dla!wska+nika!�Szacowany  roczny spadek 

emisji"gazów"cieplarnianych�). 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

3. 
Zgodno%'!z!umow#!

partnerstwa 

Wniosek o dofinansowanie 

projektu z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Inwestycja jest dopuszczona do wsparcia poprzez stosowne zapisy w Umowie 

Partnerstwa 

Wszystkie typy projektu 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt realizuje 

wska+nik/wska+niki! 

z ram wykonania 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu 

3 
0, 2, 3 lub 

4 pkt 

0 pkt � projekt!nie!realizuje!wska+nika/wska+ników!z!ram!wykonania; 
2 pkt � projekt!realizuje!jeden!wska+nik!z!ram!wykonania; 
3 pkt � projekt!realizuje!dwa!wska+niki!z!ram!wykonania; 
4 pkt � projekt!realizuje!trzy!wska+niki!z!ram!wykonania. 

2. 
Kryterium 

%rodowiskowe 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

3 1-4 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!które!w!najwi"kszym!stopniu!wp$yn#!na!redukcj"!emisji!CO2.  

 

Ranking!w!oparciu!o!warto%'!wska+nika!zadeklarowanego!we!wniosku!o!dofinansowanie!
projektu. 

Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!wska+nika.!Ilo%'!
przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!projektów, a zakwalifikowanie do konkretnego 

przedzia$u!uzale&nione!jest!od!warto%ci!wska+nika. 
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Mobilno68 miejska 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Zintegrowany charakter 

projektu 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

3 0-3 pkt  

Punktowane!b"d#!projekty!$#cz#ce!g$ówne!typy!przedsi"wzi"'!mo&liwych!do!realizowania,!
wskazanych w Szczegó owym"Opisie"Osi"Priorytetowych"RPO"WO"2014-2020: 

0 pkt � projekt realizuj#cy!jeden!typ!projektu 

1 pkt � projekt!integruj#cy!dwa!typy!projektu; 
2 pkt � projekt!integruj#cy!trzy!lub!cztery!typy!projektu; 
3 pkt � projekt!integruj#cy!pi"'!i!wi"cej!typów!projektu. 

2. 
Projekt realizowany  

w partnerstwie 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

2 0-3 pkt 

Punktowane!b"d#!projekty!realizowane!w!ramach!partnerstwa/wspó$pracy!podmiotów!
uprawnionych na podstawie Szczegó owego"Opisu"Osi"Priorytetowych"RPO"WO"2014-2020  

do!otrzymania!wsparcia!w!ramach!poddzia$ania. Punktacja za: 

0 pkt - brak partnerstwa;  

1 pkt - partnerstwo!dwóch!podmiotów; 
2 pkt - partnerstwo trzech - czterech!podmiotów; 
3 pkt - partnerstwo!wi"cej!ni&!czterech!podmiotów. 
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3. 
Kompleksowo%'!
projektu 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z za$#cznikami 

2 1 - 5 pkt  

Punktowane!b"d#!projekty!kompleksowe!tj.!dotycz#ce!realizacji!jak!najwi"kszej!liczby!
elementów!infrastruktury!maj#cych!wp$yw!na!zmniejszenie!emisji!CO2!i!innych!
zanieczyszcze*!uci#&liwych!dla!%rodowiska!i!mieszka*ców!oraz!zwi"kszaj#ce!efektywno%'!
energetyczn#!transportu!publicznego!w!miastach!subregionalnych!i!przyczyniaj#ce!si"!do!
poprawy funkcjonowania systemu komunikacyjnego:  

- budowa!zintegrowanego!systemu!dróg!rowerowych!(drogi!dla!rowerów,!ci#gi!
pieszo � rowerowe, pasy rowerowe!wytyczone!w!jezdni!oraz!tzw.!sier&anty!
rowerowe)!wraz!z!infrastruktur#!dla!ruchu!rowerowego!i!pieszego; 

- tworzenie!w"z$ów!przesiadkowych!przy!wybranych!przystankach!i!stacjach!
kolejowych; 

- budowa!parkingów!park^ride; 

- budowa!parkingów!bike^ride; 

- tworzenie i rozwój!stref!uspokojonego!ruchu!w!miastach; 

- budowa/przebudowa!zatok!i!p"tli!dla!komunikacji!publicznej; 

- budowa/przebudowa/wytyczenie!pasów!ruchu!przeznaczonych!dla!komunikacji!
publicznej (bus pas); 

- budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania 

ruchu drogowego w centrach miast; 

- budowa/przebudowa/modernizacja!o%wietlenia!ulicznego; 

- wprowadzenie!elementów!systemu!dynamicznej!informacji!pasa&erskiej; 

- zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego; 

- wyposa&enie!taboru!autobusowego dla transportu publicznego w systemy redukcji 

emisji; 

- systemy!pomiaru!i!informowania!o!poziomach!zanieczyszcze*!jako%ci!powietrza. 
 

Punkty!przyznane!w!zale&no%ci!od!liczby!elementów!realizowanych!w!ramach!projektu: 
1 pkt � 1-2 elementy z listy; 

2 pkt � 3-4 elementy z listy; 

3 pkt � 5-6!elementów!z!listy; 
4 pkt �7- 8!elementów!z!listy; 
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5 pkt � 9!i!wi"cej!elementów!z!listy. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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4. 
Komplementarno%'!

projektu 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

1 0-3 pkt 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu!z!innymi!
realizowanymi/zrealizowanymi projektami/inwestycjami.   

 

0 pkt � brak!komplementarno%ci; 
1 pkt � komplementarny!z!1!projektem/inwestycj#; 
2 pkt � komplementarny z 2 projektami/inwestycjami; 

3 pkt- komplementarny!z!3!i!wi"cej!projektami/inwestycjami. 

5. 

Poprawa!wewn"trznej!

dost"pno%ci!

komunikacyjnej  

w miastach 

subregionalnych i/lub 

ich!obszarów!

funkcjonalnych 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

3 1-3 pkt  

Punktowane!b"d#!projekty,!które!przyczyni#!si"!do!integracji!i!poprawy!dost"pno%ci!
ró&nych!%rodków!transportu!publicznego!na!obszarze,!na!którym!realizowany!jest!projekt!
oraz!zwi"ksz#!mobilno%'!mieszka*ców!miast!subregionalnych!i/lub!ich!obszarów!
funkcjonalnych: 

1 pkt - projekt dotyczy poprawy skomunikowania "do" lub "z" rdzenia obszaru miejskiego; 

1 pkt - projekt!dotyczy!jednego!z!g$ównych!ci#gów!komunikacyjnych!w!miastach!
subregionalnych i/lub ich obszarach funkcjonalnych; 

1 pkt - projekt!umo&liwia/u$atwia!skomunikowanie!o%rodków!edukacji,!ochrony!zdrowia,!
stref!aktywno%ci!gospodarczej,!skupisk!miejsc!pracy!oraz!osiedli!mieszkaniowych.! 
 

Uzyskane!punkty!sumuj#!si". 

6. 
Integracja!ga$"zi!

transportowych  

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

3 
0 lub 5 

pkt 

Projekt!przyczynia!si"!do!integracji!ga$"zi!transportowych!na!obszarze!miast!
subregionalnych!i/lub!ich!obszarów!funkcjonalnych!(zawiera!elementy!dotycz#ce!
utworzenia!w"z$ów!przesiadkowych,!parkingów!P^R!lub!B^R).! 
0 pkt � projekt!nie!przyczynia!si"!do!integracji!ga$"zi!transportowych; 
5 pkt � projekt!przyczynia!si"!do!integracji!ga$"zi!transportowych; 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

7. 
Obszar realizacji 

projektu 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

2 1-3 pkt 

Projekt realizowany na obszarze: 

1 pkt � 1 gminy;  

2 pkt � 2 gmin;  

3 pkt � 3!i!wi"cej!gmin. 

8. 

Udzia$!%rodków!

w$asnych!wy&szy!od!

minimalnego 

Wniosek 

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

1 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
-   H!!5=!- 0 pkt 

-   Q!!5!!!H!!12=!- 1 pkt  

-   Q!12!!H!!!20=!- 2 pkt  

-   Q!20!!H!!!30% - 3 pkt  

-   > 30 % - 4 pkt 

9. 

Elementy projektu 

dotycz#ce!pojazdów!

transportu publicznego 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

2 
0, 2 lub 4 

pkt 

2 pkt. � projekt!dotyczy!zakupu!pojazdów!bezemisyjnych;! 
2 pkt � zakupowi taboru autobusowego towarzysz#!inwestycje!w!niezb"dn#!dla!w$a%ciwego!
funkcjonowania!zrównowa&onej!mobilno%ci!infrastruktur". 
0 pkt � projekt!nie!zawiera!ww.!elementów! 
 

Uzyskane!punkty!sumuj#!si". 

Sie8 cieplna/ch)odnicza 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Nak$ad!jednostkowy:!

wydatki kwalifikowalne 

/!d$ugo%'!sieci!

cieplnej/ch$odniczej 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

3 1-4 pkt 

Rankingowanie!wg!warto%ci!kryterium. 
Ranking!tworzony!jest!w!oparciu!o!wyniki!przeprowadzonych!oblicze*!(iloraz),!bazuj#cych!
na!danych!zawartych!we!wniosku!o!dofinansowanie!projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!
przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!ww.!oblicze*.!Ilo%'!
przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!projektów,!a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!
przedzia$u!uzale&nione!jest!od!wyniku!przeprowadzonych!oblicze*. 

2. 

Nak$ad!jednostkowy:!

wydatki kwalifikowalne 

/!ilo%'!nowych!

odbiorców 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

3 1-4 pkt  

4 � 2!pkt.!wg!rankingowania!na!podstawie!obliczonej!warto%ci!z!uwzgl"dnieniem!
zadeklarowanej!ilo%ci!nowych!odbiorców.! 
1 pkt. � w!przypadku!gdy!projekt!nie!przewiduje!zwi"kszenia!odbiorców.! 
 

Ranking tworzony!jest!w!oparciu!o!wyniki!przeprowadzonych!oblicze*!(iloraz),!bazuj#cych!
na!danych!zawartych!we!wniosku!o!dofinansowanie!projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!
przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!ww.!oblicze*.!Ilo%'!
przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!projektów,!a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!
przedzia$u!uzale&nione!jest!od!wyniku!przeprowadzonych!oblicze*. 

3. 

Nak$ad!jednostkowy:!

wydatki kwalifikowalne 

/!ilo%'!zaoszcz"dzonej!

energii 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

3 1-4 pkt 

Rankingowanie!wg!warto%ci!kryterium. 
Ranking!tworzony!jest!w!oparciu!o!wyniki!przeprowadzonych!oblicze*!(iloraz),!bazuj#cych!
na!danych!zawartych!we!wniosku!o!dofinansowanie!projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!
przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!ww.!oblicze*.!Ilo%'!
przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!projektów,!a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!
przedzia$u!uzale&nione!jest!od!wyniku!przeprowadzonych!oblicze*. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 
Komplementarno%'!

projektu 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

1 0-3 pkt 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu!z!innymi!
realizowanymi/zrealizowanymi projektami/inwestycjami.   

 

0 pkt � brak!komplementarno%ci; 
1 pkt � komplementarny!z!1!projektem/inwestycj#; 
2 pkt � komplementarny z 2 projektami/inwestycjami; 

3 pkt- komplementarny!z!3!i!wi"cej!projektami/inwestycjami. 

5. 

Udzia$!%rodków!

w$asnych!wy&szy!od!

minimalnego 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

1 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
-   H!!5=!- 0 pkt 

-   Q!!5!!!H!!12=!- 1 pkt  

-   Q!12!!H!!!20=!- 2 pkt  

-   Q!20!!H!!!30=!- 3 pkt  

-   > 30 % - 4 pkt 
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O6 priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Dzia)anie 3.1 Strategie niskoemisyjne    

Poddzia)anie 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej    

Budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast. 

Rozwi*zania z zakresu organizacji ruchu, u)atwiaj*ce sprawne poruszanie si% pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dost%pu do bezpiecznych 
przystanków (m7in7 zatoki autobusowe, bus pasy.7 

Infrastruktura s)u-*ca obs)udze pasa-erów zapewniaj*ca m7in7 interaktywn* informacj% pasa-ersk*7 

Infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Zgodno%'!z!celami!i!
priorytetami Strategii ZIT 

Aglomeracji Opolskiej 

Wniosek o dofinansowanie 

projektu!z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!wpisuje!si"!w!Strategi'"ZIT"Aglomeracji"Opolskiej, a!jego!za$o&enia!s#!
zgodne z celami zdefiniowanymi w dokumencie. 

2. 

Zgodno%'!z!typami!wi#zek!
projektów!wskazanymi!w!
Strategii ZIT Aglomeracji 

Opolskiej 

Wniosek o dofinansowanie 

projektu!z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!wpisuje!si"!w!co!najmniej!jeden,!w$a%ciwy!ze!wzgl"du!na!swój!
charakter,!typ!wi#zki!projektów!zdefiniowanych!w!Strategii ZIT Aglomeracji 

Opolskiej. 

3. Lokalizacja projektu 
Wniosek o dofinansowanie 

projektu!z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem!mog#!zosta'!obj"te!wy$#cznie!podmioty!realizuj#ce!projekt!na!
obszarze Aglomeracji Opolskiej. 

4. 

Inwestycja!wynikaj#ca! 
z Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

Wniosek o dofinansowanie 

projektu!z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Inwestycje realizowane w ramach projektu wynikaj#!z!Planu!Gospodarki!
Niskoemisyjnej!obszaru,!na!którym!realizowany!jest!projekt. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

5. 
Ograniczenie emisji 

zanieczyszcze* 

Wniosek o dofinansowanie 

projektu!z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!przyczynia!si"!do!redukcji!emisji!gazów!cieplarnianych!mierzonej!jako!

ekwiwalent!CO2.!Analizie!poddane!zostan#!dane!wynikaj#ce!z!Planu!

Gospodarki Niskoemisyjnej oraz wniosku o dofinansowanie!(wybór!i!okre%lenie!

warto%ci!docelowej!innej!ni&!zero!dla!wska+nika!�Szacowany  roczny spadek 

emisji"gazów"cieplarnianych�). 

6. 

Poprawa!konkurencyjno%ci!

i!dost"pno%ci!obszaru,!na!

którym!realizowany!jest!

projekt 

Wniosek o dofinansowanie 

projektu z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Realizacja!projektu!przyczyni!si"!do:!ograniczenia!indywidualnego!ruchu!

samochodowego na rzecz zbiorowej komunikacji publicznej i/lub ograniczenia 

indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz transportu 

niezmotoryzowanego i/lub integracji!istniej#cych!podsystemów!

transportowych,!a!tym!samym!niwelowania!negatywnego!wp$ywu!na!

%rodowisko!naturalne!poprzez!ograniczenie!zu&ycia!energii!i!paliw!oraz!

ograniczenie!emisji!spalin!i!py$ów!i/lub!poprawy!wewn"trznej!dost"pno%ci!

komunikacyjnej obszaru!Aglomeracji!Opolskiej!i/lub!zmniejszenia!i!up$ynnienia!

ruchu!w!obszarze,!na!którym!realizowany!jest!projekt. 

7. Efektywno%'!ekonomiczna 
Wniosek o dofinansowanie 

projektu!z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!uzyskaj#!projekty!spe$niaj#ce!kryterium!efektywno%ci!

kosztowej!w!powi#zaniu!z!osi#ganymi!efektami!spo$eczno-gospodarczymi w 

stosunku!do!planowanych!nak$adów!finansowych.!Wska+nik!ekonomicznej!

warto%ci!netto!dla!projektu!jest!dodatni,!ENPVQ0. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

8. 

Elementy projektu 

dotycz#ce!dróg!lokalnych!i!

regionalnych 

Wniosek o dofinansowanie 

projektu!z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si"!czy!inwestycje!w!drogi!lokalne!i!regionalne!stanowi#!niezb"dny!i!

uzupe$niaj#cy!element!projektu!dotycz#cego!systemu!zrównowa&onej!

mobilno%ci!miejskiej. 

Kryterium!dotyczy!jedynie!projektów,!których!zakres!rzeczowy!obejmuje!

elementy!dotycz#ce!dróg!lokalnych!lub!regionalnych. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Kryterium 

%rodowiskowe 

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu z 

za$#cznikami 

3 1-4 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!które!w!najwi"kszym!stopniu!wp$yn#!na!redukcj"!emisji!CO2.  

 

Ranking w oparciu o warto%' wska+nika!zadeklarowanego!we!wniosku!o!dofinansowanie!
projektu. 

 Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!wska+nika. Ilo%'!
przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!projektów,!a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!
przedzia$u!uzale&nione!jest!od!warto%ci!wska+nika. 

2. 
Zintegrowany 

charakter projektu 

Wniosek o 

dofinansowanie 
3 1-3 pkt  

Punktowane!b"d#!projekty!$#cz#ce!g$ówne!typy!przedsi"wzi"'!mo&liwych!do!realizowania,!
wskazanych w Szczegó owym"Opisie"Osi"Priorytetowych"RPO"WO"2014-2020: 

1 pkt � projekt!realizuj#cy!jeden!typ!projektu; 
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projektu z 

za$#cznikami 

2 pkt � projekt!integruj#cy!dwa!typy!projektów; 
3 pkt � projekt!integruj#cy!wi"cej!ni&!dwa!typy!projektów. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 
Projekt realizowany w 

partnerstwie 

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu z 

za$#cznikami 

2 0-3 pkt 

Punktowane!b"d#!projekty!realizowane!w!ramach!partnerstwa/wspó$pracy!podmiotów!
uprawnionych na podstawie Szczegó owego"Opisu"Osi"Priorytetowych"RPO"WO"2014-2020  

do!otrzymania!wsparcia!w!ramach!poddzia$ania.!Punktacja!za: 
0 pkt - brak partnerstwa;  

1 pkt - partnerstwo!dwóch!podmiotów; 
2 pkt - partnerstwo trzech - czterech!podmiotów; 
3 pkt - partnerstwo!wi"cej!ni&!czterech!podmiotów. 
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4. 

Oddzia$ywanie!na!

zjawiska problemowe 

zidentyfikowane w 

Strategii ZIT 

Aglomeracji Opolskiej 

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu z 

za$#cznikami 

1 1-4 pkt 

Projekt!swoj#!interwencj#!oddzia$uje!pozytywnie!na!zjawiska!problemowe!wskazane w 

Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej i!przyczynia!si"!do!ich!rozwi#zania!(demografia;!
gospodarka;!rynek!pracy;!edukacja;!infrastruktura!techniczna;!dost"pno%'!transportowa;!
%rodowisko;!turystyka!i!dziedzictwo!kulturowe).! 
Punktowane!b"d#!projekty!oddzia$uj#ce!pozytywnie!na!zjawiska!problemowe zdefiniowane 

w!jak!najwi"kszej!liczbie!obszarów: 
1 pkt - 1-2!obszarów; 
2 pkt - 3-4!obszarów; 
3 pkt - 5-6!obszarów; 
4 pkt - 7-8!obszarów. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5. 
Kompleksowo%'!
projektu 

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu z 

za$#cznikami 

1 1 - 5 pkt  

Punktowane!b"d#!projekty!kompleksowe!tj.!dotycz#ce!realizacji!jak!najwi"kszej!liczby!
elementów!infrastruktury!maj#cych!wp$yw!na!zmniejszenie!emisji!CO2!i!innych!
zanieczyszcze*!uci#&liwych!dla!%rodowiska!i!mieszka*ców!oraz!zwi"kszaj#ce!efektywno%'!
energetyczn#!transportu!publicznego!Aglomeracji!Opolskiej!i!przyczyniaj#ce!si"!do!poprawy!
funkcjonowania systemu komunikacyjnego:  

- budowa!zintegrowanego!systemu!dróg!rowerowych!(drogi!dla!rowerów,!ci#gi!
pieszo � rowerowe, pasy rowerowe wytyczone w jezdni oraz tzw. sier&anty!
rowerowe)!wraz!z!infrastruktur#!dla!ruchu!rowerowego!i!pieszego; 

- tworzenie!w"z$ów!przesiadkowych!przy!wybranych!przystankach!i!stacjach!
kolejowych; 

- budowa!parkingów!park^ride; 

- budowa!parkingów!bike^ride; 

- tworzenie!i!rozwój!stref!uspokojonego!ruchu w miastach; 
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- budowa/przebudowa!zatok!i!p"tli!dla!komunikacji!publicznej; 

- budowa/przebudowa/wytyczenie!pasów!ruchu!przeznaczonych!dla!komunikacji!
publicznej (bus pas); 

- budowa/przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania 

ruchu drogowego w centrach miast; 

- budowa/przebudowa/modernizacja!o%wietlenia!ulicznego; 

- wprowadzenie!elementów!systemu!dynamicznej!informacji!pasa&erskiej; 
 

Punkty!przyznane!w!zale&no%ci!od!liczby!elementów!realizowanych!w!ramach!projektu: 
1 pkt � 1-2 elementy z listy; 

2 pkt � 3-4 elementy z listy; 

3 pkt � 5-6!elementów!z!listy; 
4 pkt �7- 8!elementów!z!listy; 
5 pkt � 9 i wi"cej!elementów z listy. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

6. 
Komplementarno%'!

projektu 

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu z 

za$#cznikami 

1 0-3 pkt 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu!z!innymi!
realizowanymi/zrealizowanymi projektami/inwestycjami.   

 

0 pkt � brak!komplementarno%ci; 
1 pkt � komplementarny!z!1!projektem/inwestycj#; 
2 pkt � komplementarny z 2 projektami/inwestycjami; 

3 pkt- komplementarny!z!3!i!wi"cej!projektami/inwestycjami. 
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7. 

Poprawa!wewn"trznej!

dost"pno%ci!

komunikacyjnej 

Aglomeracji Opolskiej 

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu z 

za$#cznikami 

3 1-3 pkt  

Punktowane!b"d#!projekty,!które!przyczyni#!si"!do!integracji!i!poprawy!dost"pno%ci!
ró&nych!%rodków!transportu!publicznego!na!obszarze,!na!którym!realizowany!jest!projekt!
oraz!zwi"ksz#!mobilno%'!mieszka*ców!Aglomeracji!Opolskiej: 

1 pkt - projekt dotyczy poprawy skomunikowania "do" lub "z" rdzenia miejskiego obszaru 

funkcjonalnego; 

1 pkt - projekt!dotyczy!jednego!z!g$ównych!ci#gów!komunikacyjnych!w!Aglomeracji!
Opolskiej; 

1 pkt - projekt!umo&liwia/u$atwia!skomunikowanie!o%rodków!edukacji,!ochrony!zdrowia,!
stref!aktywno%ci!gospodarczej,!skupisk!miejsc!pracy!oraz!osiedli!mieszkaniowych.! 
Uzyskane!punkty!sumuj#!si". 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Integracja!ga$"zi!

transportowych  

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu z 

za$#cznikami 

3 
0 lub 1 

pkt 

Projekt!przyczynia!si"!do!integracji!ga$"zi!transportowych!na!obszarze!Aglomeracji!Opolskiej!
(zawiera!elementy!dotycz#ce!utworzenia!w"z$ów!przesiadkowych,!parkingów!P^R!lub!B^R).! 
0 pkt � projekt!nie!przyczynia!si"!do!integracji!ga$"zi!transportowych; 
1 pkt � projekt!przyczynia!si"!do!integracji!ga$"zi!transportowych; 

9. 
Obszar realizacji 

projektu 

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu z 

za$#cznikami 

2 1-3 pkt 

Projekt realizowany na obszarze: 

1 pkt � 1 gminy;  

2 pkt � 2 gmin;  

3 pkt � 3!i!wi"cej!gmin. 
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10. 

Udzia$!%rodków!

w$asnych!wy&szy!od!

minimalnego 

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu z 

za$#cznikami 

1 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
-   H!!5 p.p. - 0 pkt 

-   >  5 p.p.  H!!12 p.p. - 1 pkt  

-   > 12 p.p. H!!!20 p.p. - 2 pkt  

-   > 20 p.p. H!!!30 p.p. - 3 pkt  

-   > 30 p.p. - 4 pkt 

 

p.p. � punkt procentowy 

 

11. 

Projekt realizuje 

wska+nik/wska+niki!z!

ram wykonania 

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu 

3 
0, 2 lub 4 

pkt 

0 pkt � projekt!nie!realizuje!wska+nika/wska+ników!z!ram!wykonania; 
2 pkt � projekt realizuje!jeden!wska+nik!z!ram!wykonania; 
4 pkt � projekt!realizuje!dwa!wska+niki!z!ram!wykonania. 
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O6 priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Dzia)anie 3.1 Strategie niskoemisyjne    

Poddzia)anie 97179 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1 

Zdolno%'!ekonomiczna! 

i finansowa 

Wnioskodawcy 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wnioskodawca!wykazuje!odpowiedni!potencja$!finansowy!oraz!

odpowiedni#!stabilno%'!ekonomiczn#!do!przygotowania!opracowania 

koncepcji!rozwoju!%cie&ek!rowerowych!w!województwie!opolskim.! 

2 

Zdolno%'!operacyjna! 

i!potencja$!organizacyjny!

Wnioskodawcy 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

1. Wnioskodawca!posiada!odpowiednie!zasoby!kadrowe,!!zdolno%'!

operacyjn#!do!przeprowadzenia!lub!nadzorowania!lub!zlecania!

procesu przygotowania opracowania. 

2. Wnioskodawca!posiada!odpowiednie!do%wiadczenie! 

w przygotowaniu!lub!zlecaniu!podobnych!opracowa*. 

3. Wnioskodawca!posiada!ramy!zarz#dzania!umo&liwiaj#ce!mu!

prawid$owe!przeprowadzenie!procesu!przygotowania!opracowania. 
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3 

Zgodno%'!z!

dokumentami 

strategicznymi oraz 

programowymi 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si"!zgodno%'!projektu!z!zapisami!RPO WO na lata 2014-2020, 

Szczegó owego"opisu"osi"priorytetowych"RPO"WO"2014-2020, Strategii 

Rozwoju"Województwa"Opolskiego"do"2020"r. 

4 

Zgodno%'!dokumentacji! 

z Opolsk!"Polityk!"

Rowerow! 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!jest!zgodny!z!celami!i!zasadami!okre%lonymi!w!opracowaniu!pn.!!

Opolska"Polityka"Rowerowa"(dokument"przyj'ty Uchwa !"nr"6294/2018"

Zarz!du"Województwa"Opolskiego"z"dnia"29"pa#dziernika"2018"r.) 

5 

Wniosek dotyczy 

przygotowania i realizacji 

koncepcji!%cie&ek!

rowerowych wraz z 

kampani#!edukacyjn# 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si"!czy!wniosek!o!dofinansowanie!dotyczy!przygotowania i 

realizacji koncepcji!rozwoju!%cie&ek!rowerowych,!która!wyznaczy!sie'!

g$ównych!tras!rowerowych!w!województwie!opolskim wraz!z!kampani#!

edukacyjn#.  
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O6 priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Dzia)anie 972 Efektywno68 energetyczna 

Poddzia)anie 3.2.1 Efektywno68 energetyczna w budynkach publicznych 

G)%boka modernizacja energetyczna budynków u-yteczno6ci publicznej wraz z wymian* wyposa-enia tych obiektów na energooszcz%dne, w tym m7in7: 
a) ocieplenie obiektu, 
b) wymiana okien, drzwi zewn%trznych oraz o6wietlenia na energooszcz%dne, 
c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymian* i pod)*czeniem do ;ród)a ciep)a., systemów wentylacji i klimatyzacji,  
d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 
e) instalacja systemów ch)odz*cych, w tym równie- z OZE7 

Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Lokalizacja projektu 
Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem!mog#!zosta'!obj"te!wy$#cznie!podmioty!realizuj#ce!projekt!na!obszarze!
województwa!opolskiego!za!wyj#tkiem obszaru Aglomeracji Opolskiej. 

2. 

Inwestycja!wynikaj#ca! 
z Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Inwestycje realizowane w!ramach!projektu!wynikaj#!z!Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

obszaru,!na!którym!realizowany!jest!projekt. 

3. 
Realizacja projektu w oparciu o 

audyt energetyczny  

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem!zostan#!obj"te!wy$#cznie!!podmioty!realizuj#ce!inwestycje,!które!zosta$y!
poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego. 

4. 
Ograniczenie emisji 

zanieczyszcze* 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!przyczynia!si"!do!redukcji!emisji!gazów!cieplarnianych!mierzonej jako ekwiwalent 

CO2.!Analizie!poddane!zostan#!dane!wynikaj#ce!z!Planu!Gospodarki!Niskoemisyjnej, audytu 

energetycznego oraz!wniosku!o!dofinansowanie!(wybór!i!okre%lenie!warto%ci!docelowej!
innej!ni&!zero!dla!wska+nika!�Szacowany!roczny!spadek!emisji!gazów!cieplarnianych�). 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

5. Efektywno%'!ekonomiczna 
Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!uzyskaj#!projekty!spe$niaj#ce!kryterium!efektywno%ci!kosztowej!w powi#zaniu!z!
osi#ganymi!efektami!spo$eczno-gospodarczymi (w!tym!zmniejszenie!kosztów!zu&ycia!paliw)!w 

stosunku!do!planowanych!nak$adów!finansowych.!Wska+nik!ekonomicznej!warto%ci netto dla 

projektu jest dodatni, ENPV>0. 

6. 
Poprawa!efektywno%ci!
energetycznej 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie uzyskaj#!projekty,!w!efekcie!których!osi#gni"ta!zostanie!oszcz"dno%'!energii!na!
poziomie co najmniej 25%, potwierdzona wynikami audytu energetycznego. W obliczeniach 

nale&y!uwzgl"dni'!zapotrzebowanie!na!energi"!ciepln#!ko*cow#!(na!potrzeby!ogrzewania!i!
przygotowania!c.w.u.)!i!elektryczn#!(np. pomocnicz#,!zwi#zan#!z!o%wietleniem). 

7. 

Redukcja emisji CO2 (dotyczy 

projektów,!w efekcie!których!
wymienione!zostan#!
indywidualne!+ród$a!ciep$a) 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!uzyskaj#!projekty!zwi#zane!z!wymian#!indywidualnego!+ród$a!ciep$a!je%li!
skutkuj#!redukcj#!emisji!CO2 w!odniesieniu!do!istniej#cych!instalacji!(o!co!najmniej!30=!
w przypadku zmiany spalanego paliwa). 
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8. 

Modernizacja energetyczna 

budynków!u&yteczno%ci!
publicznej,!w!których!
prowadzona!jest!dzia$alno%'!
lecznicza w zakresie leczenia 

szpitalnego (dotyczy projektów!
zak$adaj#cych!
termomodernizacj"!budynków!
ochrony zdrowia w zakresie 

leczenia szpitalnego) 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Inwestycje!dotycz#ce!modernizacji!energetycznej!budynków!u&yteczno%ci!publicznej,!w!których!
prowadzona!jest!dzia$alno%'!lecznicza!w!zakresie!leczenia!szpitalnego,!podlegaj#!ocenie!
dopuszczalno%ci!wsparcia!poprzez!weryfikacj"!czy!dzia$alno%'!lecznicza!wykonywana!w!budynku!
b"d#cym!przedmiotem!projektu!posiada!uzasadnienie!w!kontek%cie!map!potrzeb!zdrowotnych.!
Zgodno%'!z!w$a%ciw#!map#!potrzeb!zdrowotnych!oceniana!jest!na!podstawie!przeprowadzonej!
przez!wnioskodawc"!analizy!projektu!w!kontek%cie!w$a%ciwej!mapy!potrzeb,!zawartej!we!wniosku!
o dofinansowanie 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

9. 

Modernizacja energetyczna 

budynków!u&yteczno%ci!
publicznej, w których!
prowadzona!jest!dzia$alno%'!
lecznicza w zakresie POZ lub 

AOS (dotyczy!projektów!
zak$adaj#cych!
termomodernizacj"!budynków!
ochrony zdrowia w zakresie 

POZ lub AOS) 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Inwestycje!dotycz#ce!modernizacji!energetycznej!budynków!u&yteczno%ci!publicznej,!w!których!
prowadzona jest dzia$alno%'!lecznicza!w!zakresie!podstawowej!opieki!zdrowotnej!lub!
ambulatoryjnej!opieki!specjalistycznej!podlegaj#!ocenie!dopuszczalno%ci!wsparcia!poprzez!
weryfikacj"!czy!dzia$alno%'!lecznicza!wykonywana!w!budynku!b"d#cym!przedmiotem!projektu!
posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. 

10. 
Zgodno%'!wspieranych!
inwestycji z przepisami 

dotycz#cymi!emisji!

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!otrzymaj#: 

1. Projekty, w!wyniku!realizacji!których!osi#gni"to!co najmniej!poziom!oszcz"dno%ci!energii!i!
izolacyjno%ci!cieplnej,!obowi#zuj#cy!od!1!stycznia!2021!r.!(w!przypadku!budynków!zajmowanych!
przez!w$adze!publiczne!oraz!b"d#cych!ich!w$asno%ci#!od!1!stycznia!2019!r.),!okre%lony w 
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zanieczyszcze*!i!efektywno%ci!
energetycznej  

 

Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury!z!dnia!12!kwietnia!2002!r.!w!sprawie!warunków!
technicznych,!jakim!powinny!odpowiada'!budynki!i!ich!usytuowanie!(Dz.U. 2015 poz. 1422 z 

pó+n.!zm.); 

2.!Projekty!wykorzystuj#ce!urz#dzenia!do!ogrzewania!(dotyczy!projektów, w!efekcie!których!
wymienione/zmodernizowane zostan#!indywidualne!+ród$a!ciep$a),!charakteryzuj#ce!si" od 

pocz#tku!okresu!programowania!obowi#zuj#cym!od!ko*ca!2020!r.!minimalnym!poziomem!
efektywno%ci!energetycznej!i!normami!emisji!zanieczyszcze*,!które!zosta$y!okre%lone!w!%rodkach!
wykonawczych!do!dyrektywy!2009/125/WE!z!dnia!21!pa+dziernika!2009!r.!ustanawiaj#cej!ogólne!
zasady!ustalania!wymogów!dotycz#cych!ekoprojektu!dla!produktów!zwi#zanych!z energi#. 

3.!Projekty,!w!których!nie!przewidziano!wymiany/modernizacji!indywidualnego!+ród$a!ciep$a! 
� w!obiekcie!b"d#cym!przedmiotem!termomodernizacji!wykorzystuje!si"!ju&!urz#dzenia!do!
ogrzewania,!które!spe$niaj#!obowi#zuj#ce!normy!dotycz#ce!emisji!zanieczyszcze*. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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11. 

Uzasadnienie zastosowanych 

+róde$!ciep$a!(dotyczy 

inwestycji!w!kot$y!spalaj#ce!
biomas"!lub!ewentualnie!
paliwa gazowe)  

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekty!dotycz#ce!inwestycji!w!kot$y!spalaj#ce!biomas"!lub!ewentualnie!paliwa!gazowe!
otrzymaj#!wsparcie!jedynie!w!szczególnie!uzasadnionych!przypadkach,!gdy!osi#gni"te!zostanie!
znaczne!zwi"kszenie!efektywno%ci!energetycznej!(tj.!redukcja!zu&ycia!energii!o co najmniej 25%) 

oraz!gdy!istniej#!szczególnie!pilne!potrzeby!(tj.!gdy!pod$#czenie!do!sieci!ciep$owniczej!na danym 

obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub!technicznie!lub!pod$#czenie!do!sieci!
ciep$owniczej!nie!jest!planowane!do!2023!r.).!Ponadto!w!przypadku wymiany/modernizacji 

indywidualnego!+ród$a!ciep$a!na!+ród$o!opalane!paliwem!gazowym!lub!biomas#,!mo&liwe!jest!
wsparcie!tylko!takich!budynków,!które!spe$niaj#!normy!izolacyjno%ci!ciep$ej.!W!pozosta$ych!
przypadkach,!wraz!z!wymian#!+ród$a!ciep$a!konieczne jest wykonanie termomodernizacji 

(rozumianej!jako!poprawa!izolacyjno%ci!przegród!budowlanych!w!celu!zmniejszenia!
zapotrzebowania!na!energi"). 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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1. 
Kryterium 

%rodowiskowe 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!które!w!najwi"kszym!stopniu  wp$yn#!na!redukcj"!emisji!CO2 (sposób!
pomiaru Mg CO2/rok). Ranking w oparciu o!warto%'!wska+nika!zadeklarowanego!we!wniosku!o!
dofinansowanie projektu. Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!
warto%ci!wska+nika.!Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!liczby ocenianych!projektów,!a!zakwalifikowanie!
do konkretnego przedzia$u!uzale&nione!jest!od!warto%ci!wska+nika. 

2. Kryterium emisyjne 
Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

Podstaw#! oceny! b"dzie! analiza! zapotrzebowania! na! energi"! przed! i! po! realizacji! projektu! 

w oparciu o wykonane audyty energetyczne czy analizy osi#gni"tych!rezultatów.!Poziom!redukcji!

CO2, zostanie wyliczony wg wzoru: 

Stopie+ redukcji @! (planowana! redukcja!emisji! /! pierwotna! ca$kowita!emisja! z!budynku)  *100   

- otrzymujemy!warto%'! procentow#! z! której! b"dzie!wynika$o!w! jakim! stopniu! planowane!prace 

przyczyniaj#!si"!do!redukcji!emisji!z!ca$ego!obiektu. 

Wy&sz#!punktacj"!otrzymaj#!projekty!z!wi"ksz#!redukcj#!CO2 w stosunku do stanu sprzed realizacji 

projektu. 

Kryterium! ocenia! obni&enie! emisji! dwutlenku! w"gla! w! wyniku! przeprowadzonej! g$"bokiej!

modernizacji energetycznej budynku: 

 

< 30 % � 0 pkt 

\30=!]!!40=!- 1 pkt. 

\40=!]!50=!- 2 pkt. 

\50=!- 3 pkt. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

3. 
Poprawa efektywno%ci!
energetycznej (w %) 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!w!których!oszcz"dno%'!energii!wynikaj#ca!z!audytu!energetycznego,!
w!odniesieniu!do!stanu!pocz#tkowego,!obliczana dla!energii!ko*cowej!� X, wynosi: 

\25=!H!!40= - 1 pkt. 

>40% < 60% - 2 pkt. 

\60=!- 3 pkt. 
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4. 

Kompleksowo%'!
projektu w zakresie 

dzia$a*!zwi"kszaj#cych!
efektywno%'!
energetyczn#!z!
jednoczesnym 

wykorzystaniem OZE 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
3 1-6 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!polegaj#ce!na!g$"bokiej!modernizacji!energetycznej!budynków!wraz!
z wykorzystaniem!instalacji!OZE!i!wymian#!systemów!indywidualnego!ogrzewania!
na niskoemisyjne!+ród$a!ciep$a.!Punktowane!b"d#!projekty!dotycz#ce: 

1 pkt � ulepszenia, w!wyniku!którego!nast"puje!zmniejszenie!zapotrzebowania!na!energi"!
ko*cow#!dostarczan#!do!budynku!na!potrzeby:!ogrzewania!i!wentylacji,!przygotowania!ciep$ej!
wody!u&ytkowej!oraz!ch$odzenia, 

1 pkt � likwidacja!lokalnego!+ród$a!ciep$a!lub!wymiana!+ród$a!ciep$a!na!wysokosprawne!poprzez!
wykonanie!przy$#cza!technicznego!do!scentralizowanego!+ród$a!ciep$a,!w!wyniku!czego!nast"puje!
zmniejszenie!kosztów!pozyskania!ciep$a!dostarczanego!do!budynku, 

1 pkt � ca$kowitej!lub!cz"%ciowej!zamiany!+róde$!energii!na!+ród$a!odnawialne!lub!zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji, 

1 pkt � wymiany!o%wietlenia!na!energooszcz"dne. 

1 pkt � zastosowania!systemów!zarz#dzania!energi#!w!budynku, 

1 pkt � tworzenia!�zielonych!dachów�!i/lub!�&yj#cych!zielonych!%cian�. 

Punkty!sumuje!si". 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5. 

Poprawa!efektywno%ci!
energetycznej w 

budynkach publicznych 

- nak$ad!jednostkowy 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!o!najwi"kszym!wp$ywie!na!popraw"!efektywno%ci!energetycznej!w!
budynkach!publicznych!przy!jednocze%nie!jak!najni&szych!nak$adach!finansowych.!Wp$yw!b"dzie!
mierzony wg wzoru: 
 

Nak)ad jednostkowy = warto#$!wydatków!kwalifikowanych!w!z"/!zwi kszenie!efektywno#ci!

energetycznej w ramach realizacji!projektu!wyra%one!w!kWh!energii!ko&cowej!,!z"/kWh 

 

Rankingowanie wg obliczonej warto%ci nak$adu!jednostkowego.!Otrzymane!warto%ci!dla!
poszczególnych!projektów!zostan#!zestawione!ze!sob#,!a nast"pnie!podzielone!na!cztery!
przedzia$y!zgodnie!z!wynikami!obliczonego!nak$adu!wg!ww.!wzoru. Projekty o najni-szej warto%ci!
wska+nika!otrzymaj#!najwi"cej!punktów.!Ilo%'!przedzia$ów zale&y!od!liczby punktów!mo&liwych!do!
przyznania,!a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest!od!warto%ci!ilo%ciowej!
nak$adu!jednostkowego. 

6. 
Udzia$!%rodków!
w$asnych!wy&szy!od!
minimalnego 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
1 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
- H!5!p.p.!- 0 pkt 

- Q!5!p.p.!H!12!p.p.!- 1 pkt  

- Q!12!p.p.!H!20!p.p.!- 2 pkt  

- Q!20!p.p.!H!30!p.p.!- 3 pkt  

- > 30 p.p. - 4 pkt 
 

p.p. � punkt procentowy 
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7. Okres zwrotu inwestycji 
Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
1 0-3 pkt 

Punktowane!b"d#!projekty,!dla!których!okres, jaki jest konieczny, aby!nak$ady (koszty!ca$kowite!
wykazane w formularzu wniosku)  poniesione! na! realizacj"! projektu! zosta$y! w! pe$ni! pokryte!
korzy%ciami! netto! wygenerowanymi! w! wyniku! realizacji! projektu!  (okre%lone! w! audycie!
energetycznym),!jest!najkrótszy.!Okres!zwrotu!wynosz#cy: 
> 30  � 0 pkt 

> 20!H!30 lat � 1 pkt 

Q!10!H!20 lat � 2 pkt 

H10 lat � 3 pkt 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Funkcja!spo$eczna!
budynków 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
1 1 lub 3 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty dotycz#ce!budynków!o!znacz#cej!funkcji!spo$ecznej,!tj.!budynków,!
w których!%wiadczone!s#!us$ugi!spo$eczne.! 

3 pkt � budynki,!w!których!%wiadczone!s#!us$ugi spo$eczne!z!zakresu!edukacji!i!wychowania,!
ochrony!zdrowia,!pomocy!i!opieki!spo$ecznej,!resocjalizacji,!kultury,!us$ugi!zatrudnieniowe. 
1 pkt � pozosta$e!budynki!publiczne. 

9. 

Wsparcie udzielane 

przez!przedsi"biorstwa!
us$ug!energetycznych!
(ESCO) 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami  
1 0 lub 5 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!realizuj#ce!przedsi"wzi"cie!przy!udziale przedsi"biorstw us$ug!
energetycznych. 

5 pkt - projekty!realizuj#ce!przedsi"wzi"cie!przy!udziale!ESCO; 

0 pkt � pozosta$e!projekty. 
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O6 priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Dzia)anie 972 Efektywno68 energetyczna 

Poddzia)anie 3.2.2 Efektywno68 energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej 
G)%boka modernizacja energetyczna budynków u-yteczno6ci publicznej wraz z wymian* wyposa-enia tych obiektów na energooszcz%dne, w tym m7in7: 
a) ocieplenie obiektu, 
b) wymiana okien, drzwi zewn%trznych oraz o6wietlenia na energooszcz%dne, 
c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymian* i pod)*czeniem do ;ród)a ciep)a., systemów wentylacji i klimatyzacji,  
d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 
e) instalacja systemów ch)odz*cych, w tym równie- z OZE7 

Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Zgodno%'!z!celami!i!priorytetami!
Strategii ZIT Aglomeracji 

Opolskiej 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!wpisuje!si"!w!Strategi'"ZIT"Aglomeracji"Opolskiej, a!jego!za$o&enia!s#!zgodne!z!
celami zdefiniowanymi w dokumencie. 

2. 

Zgodno%'!z!typami!wi#zek!
projektów!wskazanymi!w!
Strategii ZIT Aglomeracji 

Opolskiej 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!wpisuje!si"!w!typ!wi#zki!projektów!zdefiniowanej w Strategii ZIT Aglomeracji 

Opolskiej. 

3. Lokalizacja projektu 
Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem!mog#!zosta'!obj"te!wy$#cznie!podmioty!realizuj#ce!projekt!na!obszarze!
Aglomeracji Opolskiej. 

4. 

Inwestycja!wynikaj#ca! 
z Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Inwestycje realizowane w!ramach!projektu!wynikaj#!z!Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

obszaru,!na!którym!realizowany!jest!projekt. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

5. 
Realizacja projektu w oparciu o 

audyt energetyczny  

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem!zostan#!obj"te!wy$#cznie!!podmioty!realizuj#ce!inwestycje,!które!zosta$y!
poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego. 

6. 
Ograniczenie emisji 

zanieczyszcze* 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!przyczynia!si"!do!redukcji!emisji!gazów!cieplarnianych!mierzonej!jako!ekwiwalent!
CO2.!Analizie!poddane!zostan#!dane!wynikaj#ce!z!Planu!Gospodarki!Niskoemisyjnej, 
audytu energetycznego oraz wniosku!o!dofinansowanie!(wybór!i!okre%lenie!warto%ci!
docelowej!innej!ni&!zero!dla!wska+nika!�Szacowany!roczny!spadek!emisji!gazów!
cieplarnianych�). 

7. Efektywno%'!ekonomiczna 
Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!uzyskaj#!projekty!spe$niaj#ce!kryterium!efektywno%ci!kosztowej!w 

powi#zaniu!z!osi#ganymi!efektami!spo$eczno-gospodarczymi (w tym zmniejszenie 

kosztów!zu&ycia!paliw)!w!stosunku!do!planowanych!nak$adów!finansowych.!Wska+nik!
ekonomicznej warto%ci!netto!dla!projektu!jest!dodatni,!ENPVQ0. 

8. 
Poprawa!efektywno%ci!
energetycznej 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

 

Dofinansowanie!uzyskaj#!projekty,!w!efekcie!których!osi#gni"ta!zostanie!oszcz"dno%'!
energii na poziomie co najmniej 25%, potwierdzona wynikami audytu energetycznego.  

W!obliczeniach!nale&y!uwzgl"dni'!zapotrzebowanie!na!energi"!ciepln#!ko*cow#! 
(na!potrzeby!ogrzewania!i!przygotowania!c.w.u.)!i!elektryczn#!(np. pomocnicz#,!zwi#zan#!
z!o%wietleniem). 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

9. 

Redukcja emisji CO2 (dotyczy 

projektów,!w!efekcie!których!
wymienione!zostan#!
indywidualne!+ród$a!ciep$a) 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!uzyskaj#!projekty!zwi#zane!z!wymian#!indywidualnego!+ród$a!ciep$a!je%li!
skutkuj#!redukcj#!emisji!CO2!w!odniesieniu!do!istniej#cych!instalacji!(o!co!najmniej!30=!w!
przypadku zmiany spalanego paliwa). 

10. 

Modernizacja energetyczna 

budynków!u&yteczno%ci!
publicznej,!w!których!
prowadzona!jest!dzia$alno%'!
lecznicza w zakresie leczenia 

szpitalnego (dotyczy!projektów!
zak$adaj#cych!
termomodernizacj"!budynków!
ochrony zdrowia w zakresie 

leczenia szpitalnego) 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Inwestycje!dotycz#ce!modernizacji!energetycznej!budynków!u&yteczno%ci!publicznej,!w!
których!prowadzona!jest!dzia$alno%'!lecznicza!w!zakresie!leczenia!szpitalnego,!podlegaj#!
ocenie!dopuszczalno%ci!wsparcia!poprzez!weryfikacj"!czy!dzia$alno%'!lecznicza 

wykonywana!w!budynku!b"d#cym!przedmiotem!projektu!posiada!uzasadnienie!w!
kontek%cie!map!potrzeb!zdrowotnych.!Zgodno%'!z!w$a%ciw#!map#!potrzeb!zdrowotnych!
oceniana!jest!na!podstawie!przeprowadzonej!przez!wnioskodawc"!analizy!projektu!w!
kontek%cie!w$a%ciwej!mapy!potrzeb,!zawartej!we!wniosku!o!dofinansowanie 

11. 

Modernizacja energetyczna 

budynków!u&yteczno%ci!
publicznej, w których!
prowadzona!jest!dzia$alno%'!
lecznicza w zakresie POZ lub 

AOS (dotyczy!projektów!
zak$adaj#cych!
termomodernizacj"!budynków!
ochrony zdrowia w zakresie POZ 

lub AOS) 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Inwestycje!dotycz#ce!modernizacji!energetycznej!budynków!u&yteczno%ci!publicznej,!w!
których!prowadzona!jest!dzia$alno%'!lecznicza!w!zakresie!podstawowej!opieki!zdrowotnej!
lub!ambulatoryjnej!opieki!specjalistycznej!podlegaj#!ocenie!dopuszczalno%ci!wsparcia!
poprzez!weryfikacj"!czy!dzia$alno%'!lecznicza!wykonywana!w!budynku!b"d#cym!
przedmiotem projektu posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w 

regionie. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

12. 

Zgodno%'!wspieranych!
inwestycji z przepisami 

dotycz#cymi!emisji!
zanieczyszcze*!i!efektywno%ci!
energetycznej  

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!otrzymaj#: 

1. Projekty, w!wyniku!realizacji!których!osi#gni"to!conajmniej!poziom!oszcz"dno%ci!

energii!i!izolacyjno%ci!cieplnej,!obowi#zuj#cy!od!1!stycznia!2021!r.!(w!przypadku!

budynków!zajmowanych!przez!w$adze!publiczne!oraz!b"d#cych!ich!w$asno%ci#!od!1!

stycznia!2019!r.),!okre%lony!w!Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury!z!dnia!12!kwietnia!

2002!r.!w!sprawie!warunków!technicznych,!jakim!powinny!odpowiada'!budynki!i!ich!

usytuowanie (Dz.U.!2015!poz.!1422!z!pó+n.!zm.), 

2.!Projekty!wykorzystuj#ce!urz#dzenia!do!ogrzewania!(dotyczy!projektów, w efekcie 

których!wymienione/zmodernizowane zostan#!indywidualne!+ród$a!ciep$a),!

charakteryzuj#ce!si" od!pocz#tku!okresu!programowania!obowi#zuj#cym!od!ko*ca!2020!

r.!minimalnym!poziomem!efektywno%ci!energetycznej!i!normami!emisji!zanieczyszcze*,!

które!zosta$y!okre%lone!w!%rodkach!wykonawczych!do!dyrektywy!2009/125/WE!z!dnia!21!

pa+dziernika!2009!r.!ustanawiaj#cej!ogólne!zasady!ustalania!wymogów!dotycz#cych!

ekoprojektu!dla!produktów!zwi#zanych!z!energi#. 

3. Projekty,!w!których!nie!przewidziano!wymiany/modernizacji!indywidualnego!+ród$a!

ciep$a! 

� w!obiekcie!b"d#cym!przedmiotem!termomodernizacji!wykorzystuje!si"!ju&!

urz#dzenia!do!ogrzewania,!które!spe$niaj#!obowi#zuj#ce!normy!dotycz#ce!emisji!

zanieczyszcze*. 
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13. 

Uzasadnienie zastosowanych 

+róde$!ciep$a!(dotyczy inwestycji 

w!kot$y!spalaj#ce!biomas"!lub!
ewentualnie paliwa gazowe) 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekty!dotycz#ce!inwestycji!w!kot$y!spalaj#ce!biomas"!lub!ewentualnie!paliwa!gazowe!

otrzymaj#!wsparcie!jedynie!w!szczególnie!uzasadnionych przypadkach,!gdy!osi#gni"te!

zostanie!znaczne!zwi"kszenie!efektywno%ci!energetycznej!(tj.!redukcja!zu&ycia!energii!o!

co!najmniej!25=)!oraz!gdy!istniej#!szczególnie!pilne!potrzeby!(tj.!gdy!pod$#czenie!do!sieci!

ciep$owniczej!na!danym!obszarze!nie!jest!uzasadnione ekonomicznie lub technicznie lub 

pod$#czenie!do!sieci!ciep$owniczej!nie!jest!planowane!do!2023!r.).!Ponadto!w!przypadku!

wymiany/modernizacji!indywidualnego!+ród$a!ciep$a!na!+ród$o!opalane!paliwem!

gazowym!lub!biomas#,!mo&liwe!jest!wsparcie!tylko!takich!budynków,!które!spe$niaj#!

normy!izolacyjno%ci!ciep$ej.!W!pozosta$ych!przypadkach,!wraz!z!wymian#!+ród$a!ciep$a!

konieczne!jest!wykonanie!termomodernizacji!(rozumianej!jako!poprawa!izolacyjno%ci!

przegród!budowlanych!w!celu!zmniejszenia!zapotrzebowania!na!energie)."  
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Kryterium 

%rodowiskowe 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

 

Premiowane!b"d#!projekty,!które!w!najwi"kszym stopniu  wp$yn#!na!redukcj"!emisji!CO2 

(sposób!pomiaru!Mg!CO2/rok). Ranking w oparciu o!warto%'!wska+nika!zadeklarowanego! 
we wniosku o dofinansowanie projektu. Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!dla!okre%lonego!
przedzia$u!warto%ci!wska+nika.!Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!liczby ocenianych!projektów,! 
a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest!od!warto%ci!wska+nika. 

2. Kryterium emisyjne 
Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

Podstaw#! oceny! b"dzie! analiza! zapotrzebowania! na! energi"! przed! i! po! realizacji! projektu! 

w! oparciu! o! wykonane! audyty! energetyczne! czy! analizy! osi#gni"tych! rezultatów.! Poziom!

redukcji CO2, zostanie wyliczony wg wzoru: 

Stopie+ redukcji = (planowana redukcja emisji!/!pierwotna!ca$kowita!emisja!z!budynku)  *100  - 

otrzymujemy!warto%'!procentow#!z!której!b"dzie!wynika$o!w!jakim!stopniu!planowane!prace!

przyczyniaj#!si"!do!redukcji!emisji!z!ca$ego!obiektu. 

Wy&sz#! punktacj"! otrzymaj#! projekty! z! wi"ksz#! redukcj#! CO2 w stosunku do stanu sprzed 

realizacji projektu. 

Kryterium! ocenia! obni&enie! emisji! dwutlenku! w"gla! w! wyniku! przeprowadzonej! g$"bokiej!

modernizacji energetycznej budynku: 

 

< 30 % � 0 pkt 

\30=!]!!40=!- 1 pkt. 

\40=!]!50=!- 2 pkt. 

\50=!- 3 pkt. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Poprawa 

efektywno%ci!
energetycznej  

 (w %) 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!w!których!oszcz"dno%'!energii!wynikaj#ca!z!audytu!
energetycznego,!w!odniesieniu!do!stanu!pocz#tkowego,!obliczana dla!energii!ko*cowej!� X, 

wynosi: 

\25=!H! 40% - 1 pkt. 

>40% < 60% - 2 pkt. 

\60=!- 3 pkt. 

4. 

Kompleksowo%'!
projektu w zakresie 

dzia$a*!
zwi"kszaj#cych 

efektywno%'!
energetyczn#!
z jednoczesnym 

wykorzystaniem 

OZE 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
3 1-6 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!polegaj#ce!na!g$"bokiej!modernizacji!energetycznej!budynków!
wraz!z!wykorzystaniem!instalacji!OZE!i!wymian#!systemów!indywidualnego!ogrzewania!na!
niskoemisyjne!+ród$a!ciep$a.!Punktowane!b"d#!projekty!dotycz#ce: 

1 pkt � ulepszenia, w!wyniku!którego!nast"puje!zmniejszenie!zapotrzebowania!na!energi"!
ko*cow#!dostarczan#!do!budynku!na!potrzeby:!ogrzewania!i!wentylacji,!przygotowania!ciep$ej!
wody!u&ytkowej!oraz!ch$odzenia, 

1 pkt � likwidacja!lokalnego!+ród$a!ciep$a!lub!wymiana!+ród$a!ciep$a!na wysokosprawne 

poprzez wykonanie!przy$#cza!technicznego!do scentralizowanego!+ród$a!ciep$a,!w!wyniku!
czego!nast"puje!zmniejszenie!kosztów!pozyskania!ciep$a!dostarczanego do budynku, 

1 pkt � ca$kowitej!lub!cz"%ciowej!zamiany!+róde$!energii!na!+ród$a!odnawialne!lub!
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, 

1 pkt � wymiany!o%wietlenia!na!energooszcz"dne. 

1 pkt � zastosowania!systemów!zarz#dzania!energi#!w!budynku, 

1 pkt � tworzenia!�zielonych!dachów�!i/lub!�&yj#cych!zielonych!%cian�. 

Punkty!sumuje!si". 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5. 

Poprawa 

efektywno%ci!
energetycznej 

w budynkach 

publicznych - 

nak$ad!
jednostkowy 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!o!najwi"kszym!wp$ywie!na!popraw"!efektywno%ci!energetycznej!w!
budynkach!publicznych!przy!jednocze%nie!jak!najni&szych!nak$adach!finansowych.!Wp$yw!
b"dzie!mierzony wg wzoru: 
 

Nak)ad jednostkowy =warto#$!wydatków!kwalifikowanych!w!z"/!zwi kszenie!efektywno#ci!

energetycznej!w!ramach!realizacji!projektu!wyra%one!w!kWh!energii!ko&cowej!,!z"/kWh 
 

Rankingowanie wg obliczonej warto%ci nak$adu!jednostkowego.!Otrzymane!warto%ci!dla!
poszczególnych!projektów!zostan#!zestawione!ze!sob#,!a nast"pnie!podzielone!na!cztery!
przedzia$y!zgodnie!z!wynikami!obliczonego!nak$adu!wg!ww.!wzoru. Projekty o najni-szej 
warto%ci!wska+nika!otrzymaj#!najwi"cej!punktów.!Ilo%'!przedzia$ów zale&y!od!liczby punktów!
mo&liwych!do!przyznania,!a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u uzale&nione!jest!od!
warto%ci!ilo%ciowej!nak$adu!jednostkowego. 

6. 

Udzia$!%rodków!
w$asnych!wy&szy!
od minimalnego 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
1 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny wy&szy!od!minimalnego!o: 
- H!5 p.p. - 0 pkt 

- > 5 p.p. H!12 p.p. - 1 pkt  

- > 12 p.p. H!20 p.p. - 2 pkt  

- > 20 p.p. H!30 p.p. - 3 pkt  

- > 30 p.p. - 4 pkt 
 

p.p. � punkt procentowy 

7. 
Okres zwrotu 

inwestycji 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
1 0-3 pkt 

Punktowane!b"d#!projekty,!dla!których!okres, jaki jest konieczny, aby!nak$ady (koszty 

ca$kowite!wykazane!w!formularzu!wniosku)  poniesione!na!realizacj"!projektu!zosta$y!w!pe$ni!
pokryte!korzy%ciami!netto!wygenerowanymi!w!wyniku!realizacji!projektu! (okre%lone w 

audycie energetycznym),!jest!najkrótszy.!Okres!zwrotu!wynosz#cy: 
> 30  � 0 pkt 

> 20!H!30 lat � 1 pkt 

Q!10!H!20 lat � 2 pkt 
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H10 lat � 3 pkt 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Funkcja!spo$eczna!
budynków 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
1 1 lub 3 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty dotycz#ce!budynków!o!znacz#cej!funkcji!spo$ecznej,!tj.!budynków,!
w!których!%wiadczone!s#!us$ugi!spo$eczne.!Punkt!otrzymaj#: 
3 pkt � budynki,!w!których!%wiadczone!s#!us$ugi spo$eczne!z!zakresu!edukacji!i!wychowania,!
ochrony!zdrowia,!pomocy!i!opieki!spo$ecznej,!resocjalizacji,!kultury,!us$ugi!zatrudnieniowe. 
1 pkt � pozosta$e!budynki!publiczne. 

9. 

Wsparcie udzielane 

przez 

przedsi"biorstwa!
us$ug!
energetycznych 

(ESCO) 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami  
1 0 lub 5 pkt 

 Premiowane!b"d#!projekty!realizuj#ce!przedsi"wzi"cie!przy!udziale!ESCO!� 5 pkt, oraz 

pozosta$e!projekty!� 0 pkt 
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O6 priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Dzia)anie 974 Efektywno68 energetyczna w M5P 

Dotacje 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Wnioskodawca!dostarczy$!
audyt energetyczny 

stanowi#cy!kompleksowy!
element projektu 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem!zostan#!obj"te!wy$#cznie!podmioty!realizuj#ce!inwestycje,!które!zosta$y!
poprzedzone!przeprowadzeniem!audytu!energetycznego.!Zakres!obj"ty!projektem!
powinien!wynika'!z!audytu!energetycznego.! 

Audyt!energetyczny!zosta$!sporz#dzony!zgodnie!z!Rozporz!dzeniem"Ministra"

Infrastruktury"z"dnia"17"marca"2009"r."w"sprawie"szczegó owego"zakresu"i"form"audytu"

energetycznego"oraz"cz'%ci"audytu"remontowego,"wzorów"kart"audytów,"a tak$e"

algorytmu"oceny"op acalno%ci"przedsi'wzi'cia"termomodernizacyjnego. 

2. 

Planowane!przedsi"wzi"cie!
zak$ada!oszcz"dno%'!
energii na poziomie 

minimum 25% - 

oszcz"dno%'!wynika!z!
danych wskazanych w 

audycie energetycznym 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Przedsi"wzi"cie!musi!wykazywa'!oszcz"dno%'!energii!na!poziomie!co!najmniej!25!%.  

Zwi"kszenie!efektywno%ci!energetycznej!musi!wynika'!z!za$#czonego!audytu!
energetycznego. 

Przez zwi"kszenie!efektywno%ci!energetycznej!nale&y!rozumie'!redukcj"!zu&ycia!energii!
o co najmniej 25 %.  

Audyt!energetyczny!zosta$!sporz#dzony!zgodnie!z!Rozporz!dzeniem Ministra 

Infrastruktury"z"dnia"17"marca"2009"r."w"sprawie"szczegó owego"zakresu"i"form"audytu"

energetycznego"oraz"cz'%ci"audytu"remontowego,"wzorów"kart"audytów,"a tak$e"

algorytmu"oceny"op acalno%ci"przedsi'wzi'cia"termomodernizacyjnego. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

3. 
Projekt realizowany jest na 

obszarze podregionu 

nyskiego NUTS 3 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W ramach kryterium oceniane b"dzie!czy!realizacja!projektu!zlokalizowana!jest!
na obszarze podregionu nyskiego NUTS 3. 

4. 

Siedziba!lub!oddzia$!
przedsi"biorstwa!znajduje!
si"!na!!obszarze!
podregionu nyskiego 

NUTS 3 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!ramach!kryterium!oceniane!b"dzie!czy!prawna!siedziba!lub!oddzia$!przedsi"biorstwa!
znajduje!si"!na!obszarze!NUTS!3. 

Prawna!siedziba!oznacza!siedzib"!g$ówn#!!beneficjenta!lub!oddzia$.!Adres!siedziby!
g$ównej!lub!oddzia$u!musi!wynika'!z!aktualnego!dokumentu!rejestrowego. W przypadku 

osób!fizycznych!prowadz#cych!dzia$alno%'!gospodarcz#!na!podstawie!wpisu!do!Ewidencji!
Dzia$alno%ci!Gospodarczej!prawna!siedziba!oznacza!miejsce!zamieszkania!lub!adres!
zak$adu!g$ównego!� je%li!zosta$!podany!w!Zg$oszeniu!do!CEIDG.!Warunek!ten!uznaje!si"!za!
spe$niony,!gdy!przynajmniej!jeden!z!ww.!adresów!jest!na!obszarze!NUTS!3. 

5. Efektywno%'!kosztowa 
Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Ocenie!podlega!poprawa!efektywno%ci!kosztowej!projektu,!tj.!planowane!do osi#gni"cia!
efekty!s# wi"ksze!od!planowanych!nak$adów!finansowych. 

6. 

Projekt!zak$ada!dzia$ania!
dotycz#ce!zwi"kszenia!
efektywno%ci!
energetycznej 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dzia$ania!dotycz#ce!zwi"kszenia!efektywno%ci!energetycznej!musz#!by'!prowadzone! 
w powi#zaniu!z g$"bok#!modernizacj#!energetyczn#!budynków. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

7. 
Pozytywny!wp$yw!projektu!
na!%rodowisko 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wspierane!przedsi"wzi"cie!wykazuje!wyra+nie!pozytywny!wp$yw!na!%rodowisko!poprzez!
realizacj"!konkretnych!celów:!racjonalizacji!zu&ycia,!oszcz"dno%ci!energii!i/lub!wzrostu!
wykorzystania!odnawialnych!+róde$!energii. 

8. 

Warunki!dla!projektów!

obejmuj#cych!wymian"!

indywidualnych!+róde$!

ciep$a  

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!uzyskaj#!projekty!zwi#zane!z!wymian#!indywidualnego!+ród$a!ciep$a!je%li!
spe$niaj#!wszystkie poni&sze!warunki: 

1. Redukcja emisji CO2 w!odniesieniu!do!istniej#cych!instalacji!(o!co!najmniej!30=! 
w przypadku zmiany spalanego paliwa), 

2.!Projekt!wykorzystuje!urz#dzenia!do!ogrzewania!charakteryzuj#ce!si"!od!pocz#tku!
okresu!programowania!obowi#zuj#cym!od!ko*ca!2020!r.!minimalnym!poziomem!
efektywno%ci!energetycznej!i!normami!emisji!zanieczyszcze*,!które!zosta$y!okre%lone! 
w!%rodkach!wykonawczych!do!dyrektywy!2009/125/WE!z!dnia!21!pa+dziernika!2009!r.!
ustanawiaj#cej!ogólne!zasady!ustalania!wymogów!dotycz#cych!ekoprojektu!dla!
produktów!zwi#zanych!z!energi#.!W!przypadku!kot$ów!biomasowych!o!mocy!1-5 MW, 

wszelkie!nowe!instalacje!spe$nia'!powinny!normy!emisyjne!dyrektywy!(UE)!2015/2193! 
z!dnia!25!listopada!2015r.w!sprawie!ograniczenia!emisji!niektórych!zanieczyszcze*!do!
powietrza!ze!%rednich!obiektów energetycznego spalania. 

3.!Projekty!dotycz#ce!inwestycji!w!kot$y!spalaj#ce!biomas"!lub!ewentualnie!paliwa!
gazowe!otrzymaj#!wsparcie!jedynie!w!szczególnie!uzasadnionych!przypadkach,!gdy!
osi#gni"te!zostanie!znaczne!zwi"kszenie!efektywno%ci!energetycznej!(tj.!redukcja!zu&ycia!
energii!o!co!najmniej!25=)!oraz!gdy!istniej#!szczególnie!pilne!potrzeby!(tj.!gdy!
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pod$#czenie!do!sieci!ciep$owniczej!na!danym!obszarze!nie!jest!uzasadnione!ekonomicznie!
lub!technicznie!lub!pod$#czenie!do!sieci!ciep$owniczej!nie!jest!planowane do 2023 r.). 

Ponadto w przypadku wymiany/modernizacji!indywidualnego!+ród$a!ciep$a!na!+ród$o!
opalane!paliwem!gazowym!lub!biomas#,!mo&liwe!jest!wsparcie!tylko!takich!budynków,!
które!spe$niaj#!normy!izolacyjno%ci!ciep$ej.!W!pozosta$ych!przypadkach,!wraz!z!wymian#!
+ród$a!ciep$a!konieczne!jest!wykonanie!termomodernizacji!(rozumianej!jako!poprawa!
izolacyjno%ci!przegród!budowlanych!w!celu!zmniejszenia!zapotrzebowania!na!energi"). 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Nak$ad!jednostkowy:!

wydatki kwalifikowane/ 

warto%'!wska+nika!

redukcji CO2 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
3 1-4 pkt 

Rankingowanie!wed$ug!warto%ci!nak$adu!jednostkowego!obrazuj#cego!
warto%'!nak$adu!finansowego!przypadaj#cego!na!1!Mg!zredukowanej!
emisji CO2. 

Nak"ad!jednostkowy!=!wydatki!kwalifikowane![z"]/warto#$!wska'nika!

redukcji CO2 [Mg]. 

Ranking!tworzony!jest!w!oparciu!o!wyniki!przeprowadzonych!oblicze*!
(iloraz),!bazuj#cych!na!danych!zawartych!we!wniosku o dofinansowanie 

projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!
warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!ww.!oblicze*.!Ilo%'!przedzia$ów zale&y!od!
ilo%ci!ocenianych!projektów,!a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u!
uzale&nione!jest!od!wyniku!przeprowadzonych!oblicze*. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2. 

Kompleksowo%'!
projektu w zakresie 

dzia$a*!zwi"kszaj#cych!
efektywno%'!
energetyczn#!z!
jednoczesnym 

wykorzystaniem OZE 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Kompleksowo%'!projektu!oceniania!jest!w!oparciu!o: 

 3 pkt � wyst#pienie!w!projekcie!wi"cej!ni&!dwóch!z!wymienionych!
elementów:!oszcz"dno%ci!energii!cieplnej,!oszcz"dno%ci!energii!
elektrycznej,!oszcz"dno%ci!wody,!wykorzystania!instalacji!OZE,!
wykorzystanie!ciep$a!odpadowego!z!procesów!technologicznych. 

 2 pkt � wyst#pienie!w!projekcie!dwóch!z!wymienionych!elementów:!
oszcz"dno%ci!energii!cieplnej,!oszcz"dno%ci!energii!elektrycznej,!
oszcz"dno%ci!wody,!wykorzystania!instalacji!OZE,!wykorzystanie!ciep$a!
odpadowego!z!procesów!technologicznych. 

 1 pkt � wyst#pienie!w!projekcie!jednego!z!wymienionych!elementów:!
oszcz"dno%ci!energii!cieplnej,!oszcz"dno%ci!energii!elektrycznej,!
oszcz"dno%ci!wody,!wykorzystania!instalacji!OZE,!wykorzystanie!ciep$a!
odpadowego!z!procesów!technologicznych. 

W ramach kryterium punkty nie podlegaj#!sumowaniu. 

3. 
Poprawa!efektywno%ci!
energetycznej (w %) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!w!których!oszcz"dno%'!energii!wynikaj#ca! 
z!audytu!energetycznego,!w!odniesieniu!do!stanu!pocz#tkowego,!obliczana!
dla energii ko*cowej!� X, wynosi: 

25=!H!!40=!- 1 pkt. 

>40% < 60% - 2 pkt. 

\60=!- 3 pkt. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 
Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!
minimalnego 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
1 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego: 

H5!p.p.!-  0  pkt 

Q5!H!10!p.p.!- 1 pkt 

Q10!H!15!p.p.!- 2 pkt 

Q15!H!20!p.p.!- 3 pkt 

> 20 p.p. - 4 pkt 

p.p. � punkt procentowy 

5. 

Komplementarno%'!
projektu z innymi 

projektami/inwestycjam

i realizowanymi przez 

wnioskodawc" 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0-3 pkt 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu!z!innymi!
projektami/inwestycjami realizowanymi/zrealizowanymi przez 

wnioskodawc". 
0 pkt � brak!komplementarno%ci; 
1 pkt � komplementarny!z!1!projektem/inwestycj#; 
2 pkt � komplementarny z 2 projektami/inwestycjami; 

3 pkt- komplementarny!z!3!i!wi"cej!projektami/inwestycjami. 
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6. Innowacyjno%'!projektu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0 lub 1 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!promuj#ce!innowacyjno%'!zastosowanych!
rozwi#za*.!Sprawdzane!b"dzie!posiadanie!przez!wnioskodawc":!prawa! 
z!patentu!na!wynalazek/prawa!ochronnego!na!wzór!u&ytkowy. 

0 pkt � brak!zastosowanych!innowacyjno%ci 
1 pkt - Wnioskodawca posiada!wy$#czne!prawo!z!patentu!na!wynalazek!lub!
prawa!ochronnego!na!wzór!u&ytkowy!stanowi#cych!zasadniczy!element!!
innowacyjnego!produktu!i/lub!technologii!u&ytej!w!projekcie.!Jednocze%nie!
technologia!jest!na!poziomie!co!najmniej!najlepszych!dost"pnych!technik. 

 

 
 

 
O5 PRIORYTETOWA IV RPO WO 2014-2020 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓ!OWE 
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O6 priorytetowa  IV Zapobieganie zagro-eniom 

Dzia)anie 4.1 Ma)a retencja 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1.  
Projekt zgodny z wymogami prawa 

krajowego i UE 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Warunkiem!spe$nienia!kryterium!jest!zapewnienie!pe$nej!zgodno%ci!

projektu!z!wymogami!prawa!krajowego!i!UE,!co!oznacza,!&e!musi!

by'!uwzgl"dniony!w!dokumentach!strategicznych!spe$niaj#cych!

wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej.  

W!zwi#zku!z powy&szym,!projekty!przeciwpowodziowe!musz#!by'!

zgodne z  Planem Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza 

Odry1 oraz z planami!zarz#dzania!ryzykiem!powodziowym!dla!

obszaru dorzecza Odry wymaganym tzw. Dyrektyw!"Powodziow!. 

W!zakresie!projektów!dotycz#cych ochrony przeciwpowodziowej, 

wspó$finansowane!b"d#!tylko!projekty!nie!maj#ce!negatywnego!

wp$ywu!na!stan!lub!potencja$!jednolitych!cz"%ci!wód,!które!znajduj#!

si"!na!li%cie!nr!1!b"d#cej!za$#cznikiem!do!Masterplanu!dla obszaru 

dorzecza Odry. 

1Do czasu przyj'cia" Planu" Gospodarowania" Wodami" na" obszarze"

dorzecza" Odry" dokumentem" przej%ciowym" jest" Masterplan" dla"

obszaru dorzecza Odry. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

2.  

Wp$yw!projektu!na!stan!lub!potencja$!

jednolitych!cz"%ci!wód!(JCW)!(dotyczy!

projektów!ochrony!

przeciwpowodziowej)  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!zakresie!projektów!!ochrony!przeciwpowodziowej!

wspó$finansowane!b"d#!tylko!te!projekty,!które!nie!maj#!

negatywnego!wp$ywu!na!stan!lub!potencja$!jednolitych!cz"%ci!wód: 

- w!przypadku!projektów,!które!nie!maj#!negatywnego!wp$ywu!

na!JCW!wspó$finansowane!b"d#!tylko!te,!które!znajduj#!si"!na!

li%cie!nr!1!b"d#cej!za$#cznikiem!do!Masterplanu1 dla obszaru 

dorzecza Odry;  

lub  

- w!przypadku!projektów,!które!maj#!znacz#cy!wp$yw!na!stan!lub!

potencja$!JCW!wspó$finansowane!b"d#!tylko!te, które!b"d#!

spe$nia'!warunki!okre%lone!w!art.!4!ust!7!Ramowej!Dyrektywy!

Wodnej,!znajduj#ce!si"!na!li%cie!nr!2!b"d#cej!za$#cznikiem!do!

Masterplanu!dla!obszaru!dorzecza!Odry.!Wype$nienie!warunku!

b"dzie!uzale&nione!od!potwierdzenia!zgodno%ci!z!Ramow#!

Dyrektyw#!Wodn#!w!drugim!cyklu!Planu!Gospodarowania!

Wodami na obszarze dorzecza Odry poprzez potwierdzenie jej 

zgodno%ci!w!aktualizacji!Planu!Gospodarowania!Wodami! 

w dorzeczu Odry. 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

567 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1Masterplan" dla" dorzecza" Odry" to" dokument" przej%ciowy,"

obowi!zuj!cy" do" czasu" zatwierdzenia Planu Gospodarowania 

Wodami na obszarze dorzecza Odry. 

3.  Zasi"g!projektu! 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Warunkiem!spe$nienia!przez!projekt!kryterium!jest!jego!regionalny!

zasi"g.! Realizacja! projektu! z! zakresu! rozwoju! form!ma$ej! retencji!

mo&liwa!jest!tylko!na!obszarze!województwa!opolskiego. 

4.  
Projekt!dotyczy!dzia$a*!ograniczaj#cych!

ryzyko!wyst#pienia!zagro&e*!naturalnych! 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W! ramach! kryterium! ocenia! si",! czy! zaproponowane! w! projekcie!

dzia$ania!zwi#zane!z!rozwojem!ma$ej!retencji!efektywnie!zwi"kszaj#!

ochron"! ludno%ci! i! mienia! przed! zagro&eniami! naturalnymi,! 

w!szczególno%ci!przed!powodzi#,!podtopieniami!i!susz#. 

5.  
Projekt dotyczy!zwi"kszenia!retencji! 

w regionie 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Warunkiem!spe$nienia!kryterium!jest!realizacja!projektu!

dotycz#cego!rozwoju!ma$ej!retencji,!wa&nej!dla!regionu. 

Obiekty!ma$ej!retencji!to!budowle!i!urz#dzenia!s$u&#ce!zatrzymaniu!

jak!najwi"kszej!ilo%ci!wody!w!jej!powierzchniowym! 

i!przypowierzchniowym!obiegu.!S#!to: 

�!sztuczne!zbiorniki!wodne!o!pojemno%ci!do!5!mln!m3; 

�!samodzielne!budowle!pi"trz#ce!i!uj"cia!wody; 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

� stawy rybne; 

�!inne!budowle!pi"trz#ce!lub!transportuj#ce!wod". 

_ród$o!definicji!obiektu!ma$ej!retencji:!dokument!Ministerstwa!

Infrastruktury i Rozwoju pn. Wspólna"Lista"Wska#ników"Kluczowych"

2014-2020 - katalog"definicji"dla"Celów"Tematycznych"

finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Funduszu"Spójno%ci"oraz"dla"pomocy"technicznej. 

Przez! poj"cie! �inne! budowle! pi"trz#ce�! nale&y! rozumie'! ka&d#!

budowl"! hydrotechniczn#! umo&liwiaj#c#! sta$e! lub! okresowe!

pi"trzenie! wody! ponad! przyleg$y! teren! albo akwen, np. polder 

przeciwpowodziowy!wraz!z!wa$ami!oraz!urz#dzeniami!i!budowlami!z!

nim!funkcjonalnie!zwi#zanymi,!suche!zbiorniki!przeciwpowodziowe.!! 

6.  

Zgodno%'!projektu!z!wymaganiami!

prawa!dotycz#cego!parametrów!

technicznych!projektowanych!obiektów!

ma$ej!retencji! 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!ramach!kryterium!bada!si"! zgodno%'!parametrów!technicznych!

projektowanych!obiektów!z!obowi#zuj#cymi normami i regulacjami 

prawnymi! dla! danego! typu! inwestycji.! Budowle! musz#! by'!

dostosowane! nie! tylko! do! warunków! przyrodniczych,! ale! równie&!

odpowiada'!warunkom!hydrologicznym!i!hydraulicznych.! 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

7.  
Projekt!przyczynia!si"!do!ochrony!

ró&norodno%ci!biologicznej! 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!ramach!kryterium!bada!si",!czy!w!projekcie!realizowane!s#!cele!

po%rednie!polegaj#ce!na!zachowaniu!ró&norodno%ci!biologicznej!

obszaru. 

Zgodnie z dobrymi praktykami!wypracowanymi!przy!POIq!2007-2013 

jednym!z!czynnikiem!istotnym!przy!projektowaniu!obiektów!jest!ich!

dostosowanie!do!warunków!przyrodniczo-krajobrazowych. 

8.  

Wp$yw!projektu!na!realizacj"!

Strategicznego planu adaptacji dla 

sektorów"i"obszarów"wra$liwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 

z"perspektyw!"do"roku"2030 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W! ramach! kryterium! bada! si"! odporno%'! projektu! na! ryzyko!

zwi#zane! ze! zmianami! klimatu,! w! szczególno%ci! zagro&enia!

powodziowe. Ocenie podlega, czy projekt realizuje cele i kierunki 

adaptacyjne! okre%lone! w! �Strategicznym planie adaptacji dla 

sektorów" i" obszarów" wra$liwych" na" zmiany" klimatu" do" roku" 2020" 

z"perspektyw!"do"roku"2030�." 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Pojemno%'!obiektów!ma$ej!

retencji 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

W!ramach!kryterium!weryfikacji!podlega'!b"dzie!wielko%'!

wska+nika!odnosz#cego!si"!do!pojemno%ci!obiektów!ma$ej!retencji!

b"d#cych!przedmiotem!projektu. 

Pojemno%'!retencyjna!jest!to!mo&liwa!do!uzyskania!pojemno%'!

retencjonowania wody w wyniku budowy, przebudowy, 

rozbudowy!lub!modernizacji!obiektów!ma$ej!retencji.! 

3 pkt �     >  5 mln m3 

2 pkt �     Q!1!!H!!5!mln!m3 

1 pkt �     H!!1!mln!m3    

2.  
Powierzchnia!oddzia$ywania!

projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-4 pkt 

W!ramach!kryterium!ocenie!podlega'!b"dzie!wielko%'!obszaru,!

który!b"dzie!chroniony!przed!powodzi#,!podtopieniami!i!susz#,!po!

realizacji projektu. 

4 pkt �     > 1000 ha 

3 pkt �     Q!500!H!1000!ha! 

2 pkt �     Q!100!H!500!ha! 

1 pkt �     H!100!ha 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3.  
Liczba!osób!obj"ta!ochron#!

po realizacji projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-4 pkt 

W!ramach!kryterium!weryfikacji!podlega'!b"dzie!wielko%'!

wska+nika!!dotycz#cego!liczby!ludno%ci!odnosz#cych!korzy%ci!ze!

%rodków!ochrony!przeciwpowodziowej.!Liczba!zamieszkuj#cych!

osób!zabezpieczonych!przed!powodzi#!na!terenie!obj"tym!ochron#!

przeciwpowodziow#!w!wyniku!realizacji!projektu. 

4 pkt �     Q!800!osób 

3 pkt �     Q!500!H!!800!osób 

2 pkt �     Q!100!H!500!osób! 

1 pkt �     H!100!osób 

4.  

Wykorzystanie naturalnych, 

bardziej przyjaznych dla 

%rodowiska!metod!

wp$ywaj#cych!na!stan!

retencji regionu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Pod!poj"ciem!ma$ej!retencji!rozumie!si"!wszelkie!dzia$ania!

techniczne!i!nietechniczne!zmierzaj#ce!do!poprawy!struktury!

bilansu!wodnego!zlewni!poprzez!zwi"kszenie!ich!zdolno%ci!

retencyjnych.!Realizowane!b"d#!dzia$ania!wykorzystuj#ce!

kompleksowe!zabiegi!$#cz#ce!przyjazne!%rodowisku!metody!

przyrodnicze i techniczne oraz inne najlepsze praktyki 

przedstawione w Wytycznych"do"realizacji"obiektów"ma ej"retencji"

w"Nadle%nictwach"oraz"Wytycznych"do"realizacji"ma ej"retencji" 

w"górach. 

3 pkt � metoda naturalna 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2 pkt �  po$#czenie!metod!naturalnych!i!technicznych 

1 pkt � metoda techniczna 

5.  

Projekt stanowi 

uzupe$nienie!dzia$a*!

wspieranych w 

perspektywie 2007-2013 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 lub 2 pkt 

W!ramach!kryterium!bada!si",!czy!projekt!przyczynia!si"!do!

rozszerzenia!i!utrwalenia!efektów!udzielonego!wsparcia! 

w perspektywie 2007-2013.!Badana!b"dzie!komplementarno%'!

projektu z innymi projektami/inwestycjami realizowanymi/ 

zrealizowanymi na terenie województwa!opolskiego!w!obszarze!

zapobiegania!zagro&eniom!i!na!obszarach!przeciwpowodziowych. 

2 pkt � projekt!stanowi!uzupe$nienie!dzia$a*!wspieranych! 

             w perspektywie 2007-2013 

0 pkt � projekt nie jest komplementarny z inwestycjami 

             realizowanymi w ramach perspektywy 2007-2013 

6.  
Udzia$!%rodków!w$asnych!

wy&szy!od!minimalnego 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-4 pkt 

W!ramach!kryterium!promowany!b"dzie!wy&szy!od!minimalnego!

wk$ad!w$asny!wnioskodawcy!o: 

4 pkt �   > 20 p.p 

3 pkt �   >15 p.p.!!oraz!!H!20!p.p. 

2 pkt �   Q10!p.p.!!oraz!!H!15!p.p.! 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1 pkt �   > 5!p.p.!!!oraz!!H!10!p.p.! 

0 pkt �   H!5!p.p. 

p.p. � punkt procentowy 

7.  
Sposób!zagospodarowania!

wód!opadowych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-5 pkt 

W!ramach!kryterium!ocenie!podlega'!b"dzie!sposób!

zagospodarowania!/!wykorzystania!wód!opadowych. 

2 pkt � wody!opadowe!podlegaj#!retencjonowaniu!w!sposób!

umo&liwiaj#cy!wykorzystanie!ich!w!okresie!suszy 

2 pkt � rozwi#zania!zaproponowane!w!projekcie!umo&liwiaj#!

wykorzystanie!wód!opadowych!na!cele!przeciwpo&arowe 

1 pkt � rozwi#zania!zaproponowane!w!projekcie!umo&liwiaj#!

wykorzystanie!wód!opadowych!na!cele!rekreacyjne 

Punkty!sumuje!si".! 
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O6 priorytetowa  IV Zapobieganie zagro-eniom 

Dzia)anie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Projekt!dotyczy!doposa&enia!

odpowiednich!s$u&b!ratowniczych! 

w!niezb"dny!sprz"t 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Kryterium!b"d#!spe$nia'!projekty!polegaj#ce!na!doposa&eniu!s$u&b!
ratowniczych!w!nowoczesny!sprz"t!niezb"dny!w!przeciwdzia$aniu! 
i!usuwaniu!skutków!zagro&e*!naturalnych!i!cywilizacyjnych,!poprzez: 

- zakup!%rodków!transportu!oraz!sprz"tu!do!prowadzenia!akcji!
ratowniczych; 

- zakup!specjalistycznego!sprz"tu!do!usuwania!skutków!katastrof. 

Zakupiony!sprz"t!b"dzie!spe$nia'!aktualne!normy!techniczne!i!
ekologiczne!(w!szczególno%ci!dot.!emisji!spalin). 

2. 

Projekt!spe$nia!zidentyfikowane!
potrzeby!rozwojowe!dla!s$u&b!
ratowniczych!województwa!opolskiego! 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Kryterium!b"d#!spe$nia'!projekty,!które!realizuj#!potrzeby!wynikaj#ce!
z!zapisów!Strategii"Rozwoju"Województwa"Opolskiego do 2020 oraz 

za$.!nr!1!do!RPO!WO!2014-2020 Diagnoza"wyzwa&,"potrzeb" 

i"potencja ów"obszarów/"sektorów"obj'tych"RPO"WO"2014-2020. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Potencjalne!mo&liwo%ci!
jednostki ratowniczej  

w odniesieniu do 

aktualnych i planowanych  

w wyniku realizacji projektu 

dzia$a*!ratowniczych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0-2 pkt 

Ocena!polega'!b"dzie!na!weryfikacji!zakresu!dzia$a*!ratowniczych 

w!oparciu!o!katalog!dzia$a*!wynikaj#cy!z Ustawy o ochronie 

przeciwpo&arowej:  
-walka!z!po&arami!lub!innymi!kl"skami!&ywio$owymi; 
-ratownictwo techniczne; 

-ratownictwo chemiczne; 

-ratownictwo ekologiczne; 

-ratownictwo medyczne. 

2 pkt - 5!dzia$a*; 

1 pkt - 2-4!rodzaje!dzia$a*; 

0 pkt - 1!rodzaj!dzia$a*. 

2. 
Teren!dzia$ania!jednostki!
ratowniczej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-4 pkt 

W!ramach!kryterium!oceniany!b"dzie!obszar!oddzia$ywania!
projektu!zdefiniowany!jako!teren!dzia$ania!jednostki!ratowniczej!
zgodnie!z!Rozporz#dzeniem!MSWiA!w"sprawie"terenu"dzia ania"

jednostek"ochrony"przeciwpo$arowej,"okoliczno%ci"i"warunków"

udzia u"tych"jednostek"w"dzia aniach"ratowniczych"poza"terenem"

w asnego"dzia ania"oraz"zakresu,"szczegó owych"warunków"i"trybu"

zwrotu"poniesionych"przez"nie"kosztów. 

W!przypadku!realizacji!projektu!przez!wi"cej!ni&!1!jednostk"!
ratownicz#!pod!uwag"!b"dzie!brany!$#czny!obszar!dzia$ania. 

4 pkt � na!terenie!ca$ego!województwa!opolskiego; 

3 pkt � na!terenie!15!i!wi"cej!gmin; 

2 pkt � na terenie powiatu; 

1 pkt � na terenie 1 gminy. 
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Dane!powinny!by'!potwierdzone!przez!w$a%ciw#!terytorialnie!
komend"!miejsk#!lub!powiatow#!PSP 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Nak$ad!jednostkowy:!
wydatki kwalifikowalne 

inwestycji/ liczba 

podejmowanych!dzia$a*!na!
terenie!dzia$ania!jednostki!
ratowniczej w okresie 3 lat 

kalendarzowych 

poprzedzaj#cych!rok!w!
którym!z$o&ono!wniosek! 
o dofinansowanie projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

Rankingowanie!wed$ug!warto%ci!nak$adu!jednostkowego! 
zadeklarowanego we wniosku o dofinansowanie na podstawie 

wszystkich!z$o&onych!wniosków. 

Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki przeprowadzonych 

oblicze*!(iloraz),!bazuj#cych!na!danych!zawartych!we!wniosku! 
o!dofinansowanie!projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!
dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!uzyskanych w wyniku ww. 

oblicze*.!Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!projektów,! 
a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest!od!
wyniku!przeprowadzonych!oblicze*. 

Za!liczb"!podejmowanych!dzia$a*!na!terenie!dzia$ania!jednostki!
ratowniczej!nale&y!przyj#'!%redni#!z!ilo%ci!interwencji!
przeprowadzonych w okresie 3 lat kalendarzowych 

poprzedzaj#cych!rok!z$o&enia!wniosku.! 

W!przypadku!realizacji!projektu!przez!wi"cej!ni&!1!jednostk"!
ratownicz#!pod!uwag"!b"dzie!brana!$#czn#!ilo%'!interwencji. 

Dane!powinny!by'!potwierdzone!przez!w$a%ciw#!terytorialnie!
komend"!miejsk#!lub!powiatow#!PSP. 
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4. 
Kategoria jednostki 

ratowniczej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1, 2 lub 4 pkt 

4 pkt � jednostki!OSP!w$#czone!do!KSRG; 

2 pkt � jednostki!OSP!nie!w$#czone!do!KSRG; 

1 pkt � pozosta$e!jednostki!inne!ni&!OSP. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5. 

Liczba!mieszka*ców!na!
terenie!dzia$ania!jednostki!
ratowniczej!przypadaj#ca!
na jeden samochód!
ratowniczy!nie!starszy!ni&!
10 lat 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1-3 pkt 

Liczb"!mieszka*ców!na!terenie!dzia$ania!jednostki!ratowniczej!
nale&y!podzieli'!przez!sum"!liczby!samochodów!ratowniczych 

(nie!starszych!ni&!10!lat)!nale&#cych!do!wszystkich!jednostek!
ratowniczych!maj#cych!siedzib"!na!terenie!dzia$ania!jednostki.! 

W!przypadku!gdy!na!terenie!dzia$ania!jednostki!ratowniczej!nie!
wyst"puje!&aden!samochód!ratowniczy!nie!starszy!ni&!10!lat!
wówczas!liczb"!punktów!nale&y!ustali'!na!podstawie!ilo%ci!
mieszka*ców!wyst"puj#cych!na!terenie!dzia$ania!tej!jednostki. 

W!przypadku!realizacji!projektu!przez!wi"cej!ni&!1!jednostk"!
ratownicz#!pod!uwag"!b"dzie!brana!$#czna!liczba!mieszka*ców. 

3 pkt � powy&ej!10000; 

2 pkt � powy&ej!5000!do!10000; 

1 pkt � poni&ej!5000. 

Dane!powinny!by'!potwierdzone!przez!w$a%ciw#!terytorialnie!
komend"!miejsk#!lub!powiatow#!PSP. 
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6. 
Komplementarno%'!
projektu  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-1 pkt 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu! 
z innymi projektami/inwestycjami realizowanymi/ zrealizowanymi 

na!terenie!województwa!opolskiego!w!obszarze!bezpiecze*stwa. 

1 pkt � projekt komplementarny z co najmniej  1 projektem /  

             inwestycj#;! 

0 pkt � brak!komplementarno%ci. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7. 
Udzia$!%rodków!w$asnych!
wy&szy!od!minimalnego 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

W!ramach!kryterium!promowany!b"dzie!wy&szy!od!minimalnego!
wk$ad!w$asny!wnioskodawcy: 

3 pkt �  \!15!= 

2 pkt �  \!10!=!!oraz!]!15!= 

1 pkt � \!!5!=!!oraz!]!10!= 

0 pkt � < 5 % 

8. 
Projekt realizowany  

w partnerstwie 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

3 pkt � 5!lub!wi"cej!partnerów; 

2 pkt �3!lub!4!partnerów; 

1 pkt � 1!lub!2!partnerów; 

0 pkt � brak partnerstwa. 
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9. 

Wp$yw!projektu!na!
realizacj"!Strategicznego 

planu adaptacji dla 

sektorów"i"obszarów"

wra$liwych"na"zmiany"

klimatu do roku 2020 

z"perspektyw!"do roku 2030 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 lub 5 pkt 

Bada!si"!w!jaki!sposób!projekt!wp$ywa!na!realizacj"!celów! 
i!kierunków!dzia$a*!w!procesie!adaptacji!do!zmian!klimatu!do! 
2020!r.,!z!perspektyw#!do!roku!2030. 

5 pkt � projekt!przyczynia!si"!do!realizacji!co!najmniej!!jednego!
celu!szczegó$owego!wskazanego!w!Strategicznym planie adaptacji 

dla"sektorów"i"obszarów"wra$liwych"na"zmiany"klimatu"do roku 

2020 z"perspektyw!"do"roku"2030 (SPA 2020); 

0 pkt � projekt nie wp$ywa!na!realizacj"!SPA!2020. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

10. 

Liczba!wyjazdów!jednostki!
ratowniczej!do!zdarze*! 
w!ci#gu!roku 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 1-4 pkt 

W!ramach!kryterium!oceniana!b"dzie!liczba!wyjazdów!do!zdarze*!
zwi#zanych!z!akcjami!ratowniczymi,!kl"skami!&ywio$owymi,!
zagro&eniami!komunikacyjnymi!oraz!innymi!interwencjami!za!
ostatni rok kalendarzowy.  

W!przypadku!realizacji!projektu!przez!wi"cej!ni& 1!jednostk"!
ratownicz#!pod!uwag"!b"dzie!brana!$#czn#!liczba!wyjazdów!do!
zdarze*. 

4 pkt � powy&ej!100!wyjazdów; 

3 pkt � od!41!do!100!wyjazdów; 

2 pkt � od!21!do!40!wyjazdów; 

1 pkt � do!20!wyjazdów. 

Dane!powinny!by'!potwierdzone!przez!w$a%ciw#!terytorialnie!
komend"!miejsk#!lub!powiatow#!PSP. 
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11. 

Adekwatno%'!
proponowanych!zakupów!
do zidentyfikowanych 

potrzeb 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0-2 pkt 

Ocena!polega'!b"dzie!na!weryfikacji!zgodno%ci!zaproponowanych!
rozwi#za*!technicznych!z!celami!dzia$ania!i!zidentyfikowanymi!
potrzebami!obszaru!dzia$ania!jednostki.! 

2 pkt � do!3!=!wydatków!kwalifikowalnych!projektu!nie!jest!
bezpo%rednio!zwi#zana!z!prowadzeniem!dzia$a*!w!zakresie: 
-walka!z!po&arami!lub!innymi!kl"skami!&ywio$owymi; 
-ratownictwo techniczne; 

-ratownictwo chemiczne; 

-ratownictwo ekologiczne; 

-ratownictwo medyczne. 

1 pkt � powy&ej!3!=!do!15=!wydatków!kwalifikowalnych!projektu!
nie!jest!bezpo%rednio!zwi#zana!!z!prowadzeniem!dzia$a*! 
w zakresie: 

-walka!z!po&arami!lub!innymi!kl"skami!&ywio$owymi; 
-ratownictwo techniczne; 

-ratownictwo chemiczne; 

-ratownictwo ekologiczne; 

-ratownictwo medyczne. 

0 pkt � powy&ej!15!=!wydatków!kwalifikowalnych!projektu!nie!jest!
bezpo%rednio!zwi#zana!z!prowadzeniem!dzia$a*!w!zakresie: 
-walka!z!po&arami!lub!innymi!kl"skami!&ywio$owymi; 
-ratownictwo techniczne; 

-ratownictwo chemiczne; 

-ratownictwo ekologiczne; 

-ratownictwo medyczne. 

 

Zastosowane!skróty: 

KSRG - Krajowy System Ratowniczo - Ga%niczy 
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OSP - Ochotnicza!Stra&!Po&arna 
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O6 priorytetowa  IV Zapobieganie zagro-eniom 

Dzia)anie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa 

Kryteria dla projektu pozakonkursowego w zakresie przeciwdzia)ania i usuwania skutków zagro-e+ naturalnych i cywilizacyjnych, w tym  COVID  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Projekt!dotyczy!doposa&enia!podmiotów!

odpowiedzialnych!za!zarz#dzenie!

kryzysowe!w!niezb"dny!sprz"t 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Kryterium!b"dzie!spe$nione!!gdy!projekt!polegaj#cy!na!doposa&eniu!podmiotów!
odpowiedzialnych!za!zarz#dzenie!kryzysowe  w!nowoczesny!sprz"t!niezb"dny! 
w!przeciwdzia$aniu!i!usuwaniu!skutków!zagro&e*!naturalnych!i!cywilizacyjnych,!
dotyczy'!b"dzie!m.in.: 

- zakupu!%rodków!transportu!oraz!sprz"tu!w!celu!zarz#dzania!kryzysowego; 

- zakupu!specjalistycznego!sprz"tu!w!celu!zarz#dzania!kryzysowego. 

Zakupiony!sprz"t!b"dzie!spe$nia'!aktualne!normy!techniczne! 
i!ekologiczne!(w!szczególno%ci!dot.!emisji!spalin). 

2. 

Projekt!spe$nia!zidentyfikowane!
potrzeby!rozwojowe!województwa!
opolskiego!obejmuj#ce!!zarz#dzanie!
kryzysowe 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Kryterium!b"dzie!spe$nione!!w!przypadku!gdy!projekt,!realizuje!potrzeby!
wynikaj#ce!z!zapisów!Strategii"Rozwoju"Województwa"Opolskiego"do"2020 oraz 

za$.!nr!1!do!RPO!WO!2014-2020 Diagnoza"wyzwa&,"potrzeb"i"potencja ów 

obszarów/"sektorów"obj'tych"RPO"WO"2014-2020. 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

3. 

Potencjalne!mo&liwo%ci!podmiotu!
odpowiedzialnego!za!zarz#dzanie!
kryzysowe 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Badane!b"dzie!czy!podmiot!spe$nia!warunki!i!wymagania!okre%lone!!w!Ustawie  

z!dnia!26!kwietnia!2007!r.!o!zarz#dzaniu!kryzysowym!!(t.j.!Dz.U.!2020,!
poz.1856). 

4. Komplementarno%'!projektu! 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i tematyczne!powi#zanie!projektu!!z!innymi!
projektami/inwestycjami realizowanymi/ zrealizowanymi na terenie 

województwa!opolskiego!w!obszarze!bezpiecze*stwa. 
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O5 PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 
 

OCHRONA 5RODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO 
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓ!OWE 
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O6 priorytetowa  V Ochrona 6rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Dzia)anie <71 Ochrona ró-norodno6ci biologicznej 

Reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagro-onych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagro-onych siedlisk przyrodniczych. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Projekt dotyczy zagro&onego!siedliska 

przyrodniczego 

Lub/i 

Projekt dotyczy gatunku zagro&onego  

Lub/i 

Projekt dotyczy  ograniczania presji na 

%rodowisko!naturalne!wywo$ane!przez!

obce!gatunki!ro%lin!i!zwierz#t 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
 

Bezwzgl"dny 

 

Definicja siedliska przyrodniczego  wed$ug!Dyrektywy!Rady!
92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. 

Siedlisko, gatunek zagro&ony wymieniony w: Dyrektywie Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory lub Dyrektywie Rady 

2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 w sprawie  ochrony dzikiego 

ptactwa , polskiej czerwonej ksi"dze ro%lin, zwierz#t, Czerwonej 

ksi"dze ro%lin!województwa!opolskiego,!aktualnej!li%cie!zagro&onych!

zbiorowisk!ro%linnych,!gatunków!ro%lin!i!zwierz#t!województwa!

opolskiego. 

Gatunek!obcy!wymieniony!w:!Rozporz#dzeniu!Ministra!qrodowiska!z!

dnia!9!wrze%nia!2011!r.!w!sprawie!listy!ro%lin! 

i!zwierz#t!gatunków!obcych,!które!w!przypadku!uwolnienia!do!

%rodowiska!przyrodniczego!mog#!zagrozi'!gatunkom!rodzimym!lub!

siedliskom przyrodniczym. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Stopie*!zagro&enia!siedliska!lub!
gatunku (status) lub dotyczy 

ograniczenia!presji!gatunków!
obcych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
4 1-3 pkt 

Status siedliska: 

3 pkt - siedliska zagro&one wymienione w Dyrektywie Siedliskowej  

2 pkt - siedliska zagro&one wymienione  

w aktualnej li%cie zagro&onych zbiorowisk ro%linnych!województwa!
opolskiego 

1 pkt � pozosta$e 

Status gatunku: 

3 pkt - gatunek wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej lub 

Dyrektywie Ptasiej lub gatunek obcy* 

2 pkt - w Polskiej czerwonej ksi"dze ro%lin, zwierz#t, 

1 pkt � pozosta$e gatunki!zagro&one 

*Dotyczy!gatunków!obcych!wymienionych!w:!Rozporz#dzeniu!
Ministra!qrodowiska!z!dnia!9!wrze%nia!2011!r.! 

2. 

Liczba!gatunków!i!ich!status,!
których!dotyczy!projekt!lub!na!
terenie!siedliska,!którego!dotyczy!
projekt 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Rankingowanie wg warto%ci wska+nika. 

Lista!rankingowa!na!podstawie!sumy!iloczynu!liczby!gatunków!ze!
statusem gatunku, gdzie status gatunku otrzymuje: 

3 pkt - gatunek wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej lub 

Dyrektywie Ptasiej lub gatunek obcy* 

2 pkt - w Polskiej czerwonej ksi"dze ro%lin, zwierz#t, 

1 pkt � pozosta$e gatunki!zagro&one 

?Dotyczy!gatunków!obcych!wymienionych!w:!Rozporz#dzeniu!
Ministra!qrodowiska!z!dnia!9!wrze%nia!2011!r. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Nak$ad!jednostkowy:! 
wydatki kwalifikowalne inwestycji 

/!pow.!obj"ta!projektem!(przy 

ochronie siedlisk) lub liczba 

gatunków!zagro&onych (przy 

projektach dot. ochrony 

gatunków) 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
3 1-4 pkt Rankingowanie wg warto%ci wska+nika. 

4. 

Status!istniej#cego!lub!
proponowanego do ochrony 

obszaru!obj"tego!projektem 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-4 pkt 

4 pkt - obszary!Natura!2000!zg$oszone!do!Komisji!Europejskiej 

3 pkt - parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody 

2 pkt -  obszary chronionego krajobrazu 

1 pkt -  pozosta$e!formy!ochrony!przyrody 

0 pkt � projekt nie dotyczy obszaru prawnej ochrony  

Istniej#ce!lub!proponowane!formy!ochrony!przyrody!w!rozumieniu!
ustawy o ochronie przyrody. 

5. 
Projekt dotyczy jednego z 

rodzajów!ochrony 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1 - 2 pkt 

2 pkt - projekt dotyczy ochrony in situ  

1 pkt - projekt dotyczy ochrony ex situ 

Promowane s#!projekty,!które!dotycz#!ochrony in situ. 

Ochrona in situ i ex situ w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

6. 
Projekt realizowany 

w partnerstwie 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0-2 pkt 

2 pkt � projekt z wieloma partnerami  

1 pkt � projekt z jednym partnerem  

0 pkt � brak partnerstwa 

7. 
Udzia$!%rodków!w$asnych!wy&szy!
od minimalnego 

Wniosek 1 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego: 

4 pkt �  gdy!wk$ad!w$asny!Q!30!=! 

3 pkt � gdy!30!=\!wk$ad!w$asny!Q20!= 

2 pkt � gdy!20!=\!wk$ad!w$asny!Q12!= 

1 pkt � gdy!12!=\!wk$ad!w$asny!Q5!= 

0 pkt � gdy!wk$ad!w$asny!H!5!= 

Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt!obejmuje!dzia$ania!
w zakresie mikroretencji  

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 3 

Projekt!otrzymuje!punkty,!je%li!dotyczy!retencji niesterowanej czyli 

wszelkie!dzia$ania!maj#ce!na!celu!spowolnienie!i!zatrzymanie!
odp$ywu!wód!ze!zlewni!rzecznej,!przy!zastosowaniu!ró&nych!
zabiegów!technicznych!(zastawek,!progów,!ma$ych!zbiorników!
wodnych,!w!szczególno%ci!na!wylotach!rur!drenarskich)!i!
nietechnicznych (ochrona!i!odtwarzanie!terenów!wodno-b$otnych,!w!
tym!oczek!wodnych,!stawów!wiejskich,!mokrade$,!!itp.),!które!
jednocze%nie!prowadz#!do!odtworzenia!naturalnego!krajobrazu. 
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Opracowanie planów/programów ochrony i inwentaryzacji przyrodniczych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Projekt dotyczy inwentaryzacji, 

planów!ochrony!lub!monitoringu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zgodnie! z! tre%ci#! �Szczegó$owego!opisu! osi! priorytetowych!RPO!WO!
2014-2020� 

2. 

Projekt dotyczy co najmniej jednego z 

punktów!w!typie!projektu!�Ochrona!i!
odbudowa!zagro&onych!siedlisk,!
gatunków!i!ekosystemów!
przyrodniczych� 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt dotyczy! siedliska,! gatunku! zagro&onego! lub! gatunku! obcego!
wed$ug!powy&szych!definicji 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. Wymagana dokumentacja  
Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
3 0-1 pkt 

1 pkt� dokumentacja wymagana prawem 

0 pkt � nie dotyczy 
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2. 

Dotychczasowa dokumentacja 

na temat 

obszaru/siedliska/gatunku 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0 - 3 pkt 

3 pkt � brak dokumentacji 

2 pkt � cz"%ciowa!i!nieaktualna!(powy&ej!5!lat) 

1 pkt � cz"%ciowa!lub!nieaktualna!(powy&ej!5!lat) 

0 pkt � pe$na,!aktualna!dokumentacja!(wykonana!do!5!lat!wstecz!od!
momentu!z$o&enia!wniosku) 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Status!istniej#cego!lub!
proponowanego do ochrony 

obszaru!obj"tego!projektem 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-4 pkt 

4 pkt - obszary!Natura!2000!zg$oszone!do!Komisji!Europejskiej 

3 pkt - parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody 

2 pkt -  obszary chronionego krajobrazu 

1 pkt -  pozosta$e!formy!ochrony!przyrody 

0 pkt � projekt nie dotyczy obszaru prawnej ochrony  

Istniej#ce!lub!proponowane!formy!ochrony!przyrody!w!rozumieniu!
ustawy o ochronie przyrody. 
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4. 

Stopie*!zagro&enia!siedliska!lub!
gatunku (status) lub dotyczy 

ograniczenia!presji!gatunków!
obcych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Status siedliska: 

3 pkt - siedliska zagro&one wymienione w Dyrektywie Siedliskowej  

2 pkt - siedliska zagro&one wymienione w aktualnej li%cie zagro&onych 

zbiorowisk ro%linnych!województwa!opolskiego 

1 pkt - pozosta$e 

Status gatunku: 

3 pkt - gatunek wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej lub Dyrektywie 

Ptasiej lub gatunek obcy* 

2 pkt - w Polskiej czerwonej ksi"dze ro%lin, zwierz#t, 

1 pkt � pozosta$e gatunki!zagro&one 

?Dotyczy!gatunków!obcych!wymienionych!w:!Rozporz#dzeniu!
Ministra!qrodowiska!z!dnia!9!wrze%nia!2011!r.! 

5. Zasi"g!terytorialny!projektu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Punkty!b"d#!przyznawane!w!zale&no%ci!od!zasi"gu!terytorialnego!
projektu: 

3 pkt � zasi"g!regionalny!(obszar!ca$ego!województwa)! 

2 pkt � zasi"g!ponadlokalny! 

1 pkt � zasi#g!lokalny!(gmina)! 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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6. Kompleksowo%'!projektu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 - 2 pkt 

2 pkt � zaplanowano!co!najmniej!2!dzia$ania!uzupe$niaj#ce!projekt  

1 pkt- zaplanowano 1 dzia$anie uzupe$niaj#ce 

0 pkt � brak!dzia$a*!uzupe$niaj#cych!projekt 

Kompleksowo%'!projektu!zapewniona!zostanie!poprzez!realizacj"!
dodatkowych!dzia$a*!z!zakresu!m.in.:!edukacji,!promocji!i!informacji,!
np.!imprezy,!warsztaty,!publikacje,!audycje,!artyku$y!prasowe,!itp. 

7. 
Projekt realizowany 

w partnerstwie 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0-2 pkt 

2 pkt � projekt z wieloma partnerami  

1 pkt � projekt z jednym partnerem  

0 pkt � brak partnerstwa 

8. 
Udzia$!%rodków!w$asnych!
wy&szy!od!minimalnego 

Wniosek 1 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego: 

4 pkt �  gdy!wk$ad!w$asny!Q!30!=! 

3 pkt � gdy!30!=\!wk$ad!w$asny!Q20!= 

2 pkt � gdy!20!=\!wk$ad!w$asny!Q12!= 

1 pkt � gdy!12!=\!wk$ad!w$asny!Q5!= 

0 pkt � gdy!wk$ad!w$asny!H!5!= 

 

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposa-enia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody  oraz inne dzia)ania zwi*zane z formami ochrony 
przyrody lub zwi*zane z edukacja ekologiczn* i tworzenie centrów ochrony ró-norodno6ci biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich  
(w oparciu o gatunki rodzime). 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 
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LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Projekt dotyczy podniesienia standardu bazy 

technicznej!i!wyposa&enia!istniej#cych!lub!
projektowanych!obszarów!chronionych!lub/i!
edukacji ekologicznej i tworzenia centrów!
ochrony!ró&norodno%ci!biologicznej 
Lub 

Projekt dotyczy tworzenia nowych lub/i 

ochrony,!piel"gnacji!i!konserwacji!istniej#cych!
pomników!przyrody,!u&ytków!ekologicznych,!
stanowisk!dokumentacyjnych,!zespo$ów!
przyrodniczo-krajobrazowych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zgodnie!z!tre%ci#!�Szczegó$owego!opisu!osi!priorytetowych!
RPO WO 2014-2020� 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Do%wiadczenia!
beneficjenta/partnera w 

zakresie realizacji podobnych 

typów!projektów 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
2 1-2 pkt 

2 pkt � beneficjent/partner!ma!do%wiadczenie!w!realizacji!tego!
typu!projektów! 
1 pkt- beneficjent/partner!nie!ma!do%wiadczenia!w!realizacji!
tego!typu!projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 
1 2 3 4 5 6 
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2. 

Status!istniej#cego!lub!
proponowanego do ochrony 

obszaru!obj"tego!projektem 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
4 0 - 4 pkt 

4 pkt - obszary!Natura!2000!zg$oszone!do!Komisji!Europejskiej 

3 pkt - parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody 

2 pkt -  obszary chronionego krajobrazu 

1 pkt -  pozosta$e!formy!ochrony!przyrody 

0 pkt � projekt nie dotyczy obszaru prawnej ochrony  

Istniej#ce!lub!proponowane formy ochrony przyrody 

w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. 

3. 
Zasi"g!oddzia$ywania!
projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Punkty!b"d#!przyznawane!w!zale&no%ci!od!zasi"gu!
terytorialnego projektu: 

3 pkt � zasi"g!regionalny!(obszar!ca$ego!województwa)! 

2 pkt � zasi"g!ponadlokalny! 

1 pkt � zasi#g!lokalny!(gmina)! 

4. 

Uwzgl"dnia!dzia$ania!
zwi#zane!z!efektywno%ci#!
energetyczn#!lub/i!
ochron#/adaptacj#!do!zmian!
klimatu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-1 pkt 

1 pkt � uwzgl"dnia!dzia$ania!zwi#zane!z!efektywno%ci#!
energetyczn#!lub/i!ochron#/adaptacj#!do!zmian!klimatu 

0 pkt � nie!uwzgl"dnia! 

5. 
Projekt realizowany 

w partnerstwie 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0-2 pkt 

2 pkt � projekt z wieloma partnerami  

1 pkt � projekt z jednym partnerem  

0 pkt � brak partnerstwa 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

6. 
Udzia$!%rodków!w$asnych!
wy&szy!od!minimalnego 

Wniosek 1 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego: 

4 pkt �  gdy!wk$ad!w$asny!Q!30!=! 

3 pkt � gdy!30!=\!wk$ad!w$asny!Q20!= 

2 pkt � gdy!20!=\!wk$ad!w$asny!Q12!= 

1 pkt � gdy!12!=\!wk$ad!w$asny!Q5!= 

0 pkt � gdy!wk$ad!w$asny!H!5!= 

Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt!obejmuje!dzia$ania!
w zakresie mikroretencji  

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 3 

Projekt!otrzymuje!punkty,!je%li!dotyczy!retencji niesterowanej 
czyli!wszelkie!dzia$ania!maj#ce!na!celu!spowolnienie!i!
zatrzymanie!odp$ywu!wód!ze!zlewni!rzecznej,!przy!
zastosowaniu!ró&nych!zabiegów!technicznych!(zastawek,!
progów,!ma$ych!zbiorników!wodnych,!w!szczególno%ci!na!
wylotach rur drenarskich) i nietechnicznych (ochrona i 

odtwarzanie!terenów!wodno-b$otnych,!w!tym!oczek!wodnych,!
stawów!wiejskich,!mokrade$,!!itp.),!które!jednocze%nie!
prowadz#!do!odtworzenia!naturalnego!krajobrazu. 

 

 

Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 
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LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

W!ramach!projektu!realizowane!b"d#!
kampanie edukacyjno � informacyjne 

dotycz#ce!ochrony!ró&norodno%ci!
biologicznej!lub!inne!dzia$ania!z!zakresu!
edukacji!ekologicznej!dotycz#ce!ochrony!
ró&norodno%ci!biologicznej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zgodnie!z!tre%ci#!�Szczegó$owego!opisu!osi!priorytetowych!RPO!
WO 2014-2020� 

2. 

Zakres projektu jest poprawny pod 

wzgl"dem!merytorycznym,!zak$adane!
efekty!ekologiczne!s#!realne!i!trwa$e 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Okre%leniu! warto%ci! merytorycznej! projektu! oraz! zakresu,!
realno%ci!i!trwa$o%ci!planowanych!efektów!ekologicznych!s$u&#:!
celowo%'! realizacji! projektu,! warto%'! poznawczo-edukacyjna 

projektu,!identyfikacja!grupy!docelowej,!trafno%'!i adekwatno%'!
zaplanowanych! zada*! z punktu! widzenia! realizacji! za$o&onych!
celów,! realno%'! oraz! zagro&enia! dla! osi#gni"cia! oczekiwanych!
efektów!ekologicznych. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Oddzia$ywanie!projektu!pod!
wzgl"dem!grupy!docelowej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Punkty!b"d#!przyznawane!w!zale&no%ci!od!ilo%ci!grup!(dzieci,!

m$odzie&,!doro%li)!do!których!b"dzie!skierowany!projekt: 

3 pkt � trzy!grupy!(dzieci,!m$odzie&!i!doro%li) 

2 pkt � dwie!grupy!(np.!dzieci!i!m$odzie&) 

1 pkt � jedna grupa ( np. tylko dzieci) 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2. Zasi"g!terytorialny!projektu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
4 1-3 pkt 

Punkty!b"d#!przyznawane!w!zale&no%ci!od!zasi"gu!
terytorialnego projektu: 

3 pkt � zasi"g!regionalny!(obszar!ca$ego!województwa)! 

2 pkt � zasi"g!ponadlokalny! 

1 pkt � zasi#g!lokalny!(gmina)! 

3. Zastosowana forma przekazu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Rankingowanie!na!podstawie!sumy!uzyskanych!punktów.!
Punkty!b"d#!przyznawane w!zale&no%ci!od!rodzaju!
zastosowanej formy: 

3 pkt - imprezy informacyjno-edukacyjne (konferencje, wizyty 

oficjalne,!zebrania!mieszka*ców,!imprezy!specjalne!tj.!festiwale,!
aukcje, konkursy, warsztaty, seminaria, szkolenia) 

2 pkt - materia$y!audiowizualne!(pokazy przezroczy,!og$oszenia!
w radiu, wystawy) 

1 pkt - materia$y!drukowane!(ulotki,!broszury,!publikacje,!
plakaty,!materia$y!szkoleniowe) 

4. Kompleksowo%'!projektu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-2 pkt 

2 pkt � projekt dotyczy przekazania kompleksowej wiedzy na 

temat!ochrony!ró&norodno%ci!biologicznej,!uwzgl"dnia!wiele!
zagadnie*!szczegó$owych!i!zak$ada!realizacj"!serii!kampanii!
informacyjno-edukacyjnych  

1 pkt � projekt!dotyczy!jednego!zagadnienia!szczegó$owego lub 

zak$ada!realizacj"!pojedynczych!dzia$a* 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5. 

Wp$yw!projektu!na!popraw"!
%wiadomo%ci!spo$ecze*stwa!
w zakresie ochrony 

ró&norodno%ci!biologicznej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1-3 pkt 

Punkty!b"d#!przyznawane: 

3 pkt � projekt!wp$ywa!na!%wiadomo%'!spo$ecze*stwa!w trzech 

grupach!docelowych!(dzieci,!m$odzie&!i!doro%li) 

2 pkt � projekt!wp$ywa!na!%wiadomo%'!spo$ecze*stwa!w dwóch!

grupach!docelowych!(np.!dzieci!i!m$odzie&) 

1 pkt � projekt!wp$ywa!na!%wiadomo%'!spo$ecze*stwa w jednej 

grupie docelowej (np. tylko dzieci) 

6. 
Projekt realizowany  

w partnerstwie 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0-2 pkt 

2 pkt � projekt z wieloma partnerami  

1 pkt � projekt z jednym partnerem  

0 pkt � brak partnerstwa 

7. 
Udzia$!%rodków!w$asnych!
wy&szy!od!minimalnego 

Wniosek 1 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego: 

4 pkt �  gdy!wk$ad!w$asny!Q!30!=! 

3 pkt � gdy!30!=\!wk$ad!w$asny!Q20!= 

2 pkt � gdy!20!=\!wk$ad!w$asny!Q12!= 

1 pkt � gdy!12!=\!wk$ad!w$asny!Q5!= 

0 pkt � gdy!wk$ad!w$asny!H!5!= 
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O6 
priorytetowa  

V Ochrona 6rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Dzia)anie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

Poddzia)anie - 

Projekt dot. gospodarowania odpadami komunalnymi 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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1. 

Projekt!uj"ty!w!Planie 

Gospodarki Odpadami 

dla Województwa!
Opolskiego na lata 

2016-2022  

z!uwzgl"dnieniem!lat!
2023-2028 przyj"ty!
przez  Sejmik 

Województwa!
Opolskiego (dokument 

aktualny!na!dzie*!
og$oszenia!konkursu) 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

Warunkiem wsparcia inwestycji!b"dzie!ich!uwzgl"dnienie!w!planach!

inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

zatwierdzonymi!przez!Ministra!qrodowiska!(ww.!plany!stanowi#!za$#cznik!do!

Planów!Gospodarki!Odpadami). 

Lp. Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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2. 

Kompleksowa 

inwestycja w zakresie 

rozwoju systemu 

gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

Wspierane!b"d#!kompleksowe!inwestycje!w!zakresie!rozwoju!systemu!

gospodarki odpadami komunalnymi realizowane w regionach gospodarki 

odpadami.!Do!kompleksowych!projektów!zalicza!si"!projekty!zaplanowane!

zgodnie!z!hierarchi#!sposobów!post"powania!z!odpadami!i!umo&liwiaj#ce!

osi#gni"cie!celów!dyrektywy!2008/98/WE!i!dyrektywy 1999/31/WE. Projekty 

takie!powinny!uwzgl"dnia'!nast"puj#ce!komponenty,!mog#ce!stanowi'!cz"%'!

lub!ca$o%'!zakresu!rzeczowego!inwestycji:!infrastruktura!do!selektywnego!

zbierania!odpadów!komunalnych!(w!tym:!papieru,!metali,!tworzyw!

sztucznych,!szk$a!oraz!bioodpadów),!instalacje!do!odzysku!(np.!termicznego!

przekszta$cania!odpadów!z!odzyskiem!energii),!w!tym!recyklingu!odpadów!

(np.!kompostowania!odpadów!zielonych)!oraz!instalacje!do!mechaniczno-

biologicznego!przetwarzania!odpadów. 

3. 
Projekt dot. PSZOK 

(je%li!dotyczy) 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

W!odniesieniu!do!projektów!dotycz#cych!punktów!selektywnego!zbierania!

odpadów!komunalnych,!do!dofinansowania!kwalifikowa$y!si"!b"d#!projekty!o!

warto%ci!do!2!mln!PLN!oraz!obs$uguj#ce!do 20!tys.!mieszka*ców?.!Pozosta$e!

projekty!b"d#!kwalifikowa$y!si"!do!wsparcia!w!ramach!POIiq. 

 

?!Liczba!mieszka*ców!wg!aktualnych!danych!GUS 

Lp. Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 
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1 2 3 4 5 

4. 

Projekt w zakresie 

rozwoju systemu 

gospodarki odpadami 

komunalnymi (nie 

dotyczy PSZOK) 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

W!odniesieniu!do!!projektów!w!zakresie!rozwoju!systemu!gospodarki!

odpadami!komunalnymi!(z!wy$#czeniem!PSZOK)!do!dofinansowania!

kwalifikowa$y!si"!b"d#!projekty!o!warto%ci!kosztów!kwalifikowalnych!poni&ej!

8 mln PLN. 

Jednocze%nie!wsparcie!nie!b"dzie!udzielane!na!budow"!nowych!instalacji!

mechaniczno-biologicznego!przetwarzania!odpadów!lub!na!dzia$ania!

prowadz#ce!do!zwi"kszania!mocy!przerobowych!istniej#cych!instalacji! 

w!zakresie!przetwarzania!zmieszanych!odpadów!komunalnych. 

5. 

Projekt oparty  

o!selektywn#!zbiórk"!

odpadów!u!+ród$a 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

Wspierane!b"d#!projekty!zaplanowane!w!oparciu!o!selektywn#!zbiórk"!

odpadów!u!+ród$a. 

6. 

Projekt!obj"ty!pomoc#!

publiczn#!spe$nia!

kryteria inwestycji 

pocz#tkowej 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

Bada!si"!czy!projekt!obj"ty!pomoc#!publiczn#!jest!zgodny!z!w$a%ciwymi!

regulacjami!prawnymi!dot.!pomocy!publicznej,!które!s#!dopuszczone!zgodnie! 

z!wytycznymi!ministra!w$a%ciwego!ds.!rozwoju!regionalnego!w!zakresie!regu$!

dofinansowania!z!programów!operacyjnych!podmiotów!realizuj#cych!

obowi#zek!%wiadczenia!us$ug!w!ogólnym!interesie!gospodarczym!w!ramach!

zada*!w$asnych!samorz#du!gminy!w!gospodarce!odpadami komunalnymi. 

Projekt dot7 dzia)a+ informacyjno-edukacyjnych  



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

603 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Dzia$ania!informacyjne/ 

edukacyjne!dotycz#!

gospodarki odpadami 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

Projekt dotyczy dzia$ania!informacyjne oraz/lub edukacyjnych zwi#zanych! 

z gospodark# odpadami 

2. 

Projekt zgodny z 

Planem Gospodarki 

Odpadami dla 

Województwa!

Opolskiego na lata 

2016-2022 z 

uwzgl"dnieniem!lat!

2023-2028 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

Projekt jest zgodny z Planem!Gospodarki!Odpadami!dla!Województwa!

Opolskiego na lata 2016-2022!z!uwzgl"dnieniem!lat!2023-2028 
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Dla wszystkich projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Projekt realizuje 

wska+nik!z!ram!

wykonania 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

3 0 lub 2 pkt. 
2 pkt. � projekt realizuje!wska+nik!z!ram!wykonania 

0 pkt. � projekt!nie!realizuje!wska+nika!z!ram!wykonania 

Projekt dot. gospodarowania odpadami komunalnymi  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2.  

Obs$ugiwana!liczba!

mieszka*ców! 

w stosunku do liczby 

mieszka*ców! 

w regionie gospodarki 

odpadami 

komunalnymi 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

3 0-3 pkt. 

Punkty!przyznaje!si"! 

w!zale&no%ci!od!wielko%ci!udzia$u liczby!mieszka*ców!obj"tych!instalacjami!/ 

PSZOK zrealizowanymi!w!projekcie!w!stosunku!do!wszystkich!mieszka*ców! 

w regionie gospodarki odpadami komunalnymi: 

3 pkt. � powy&ej!70= 

2 pkt. � powy&ej!40=!do!70=!(w$#cznie) 

1 pkt. � od!10=!do!40=!(w$#cznie)! 

0 pkt.!poni&ej!10= 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

605 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3.  

Masa przetworzonych/ 

zebranych!odpadów!

komunalnych  

w ramach projektu 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z za$#cznikami 

3 1-3 pkt. 

Rankingowanie na podstawie masy:  

- zebranych!w!sposób!selektywny!w!punktach!selektywnego!zbierania!

odpadów!komunalnych! 

lub/i  

- poddanej przetworzeniu w instalacjach  

obj"tych!projektem. 

Ranking!w!oparciu!o!warto%'!!ww.!masy!odpadów!komunalnych!
zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!

kryterium.!Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!projektów,! 

a zakwalifikowanie do konkretnego przedzia$u!uzale&nione!jest!od!warto%ci!

kryterium. 

4.  

Sposób!

zagospodarowania  

odpadów 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

3 0-3 pkt. 

Punkty!przyznaje!si"!w!zale&no%ci!od!zastosowanego!w!projekcie!sposobu!

zagospodarowania!odpadów.! 

3 pkt. � recykling, w tym recykling organiczny selektywnie zebranych 

bioodpadów 

2 pkt. � selektywne zbieranie 

0 pkt. � &adne!z!powy&szych 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5.  

Liczba!frakcji!odpadów!

komunalnych!obj"tych!

selektywnym 

zbieraniem w projekcie 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

2 0-3 pkt. 

Punkty!przyznaje!si"!w!zale&no%ci!od!liczby!frakcji!wyselekcjonowanych!

odpadów!np.:!papier,!metal,!tworzywa!sztuczne,!szk$o,!opakowania!

wielomateria$owe,!odpady!komunalne!ulegaj#ce!biodegradacji!(w!tym!odpady!

opakowaniowe!ulegaj#ce!biodegradacji),!zu&yty!sprz"t!elektryczny! 

i!elektroniczny!pochodz#cy!z!gospodarstw!domowych,!przeterminowane!leki! 

i!chemikalia!powstaj#ce!w!gospodarstwach!domowych,!zu&yte!baterie! 

i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane  

i!rozbiórkowe,!zu&yte!opony, odpady zielone. 

3 pkt. � powy&ej!10!frakcji 

2 pkt. � od 7 do 10 frakcji 

1 pkt. � od 3do 6 frakcji 

0!pkt.!poni&ej!3!frakcji 

6.  
Kompleksowo%'!

projektu 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

2 0 lub 1 pkt. 

Punkty!przyznaje!si"!w!przypadku!gdy: 

1 pkt. �realizacja projektu doprowadzi do zapewnienia  kompleksowej 

gospodarki odpadami komunalnymi w regionie. 

0 pkt � projekt nie obejmuje inwestycji zintegrowanych lub nie prowadzi do 

kompleksowo%ci!us$ug!w!regionie!gospodarki odpadami komunalnymi 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7.  

Punkty 

napraw/ponowne 

u&ytkowanie 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

2 0 lub 1 pkt. 

W przypadku gdy projekt dot. PSZOK uwzgl"dnia!utworzenie!punktu!napraw!

(przygotowania!do!ponownego!u&ycia)!lub/i!przyjmowanie!rzeczy!u&ywanych!

niestanowi#cych!odpadu,!celem!ponownego!u&ycia przyznaje!si"!nast"puj#c#!

punktacj": 

1 pkt. � projekt obejmuje utworzenie punktu napraw!/!umo&liwia!ponowne!

wykorzystanie . 

0 pkt � projekt!nie!obejmuje!utworzenia!punktu!napraw!/!nie!umo&liwia!

ponownego wykorzystania 

Projekt dot7 dzia)a+ informacyjno-edukacyjnych  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1.  

Oddzia$ywanie!projektu!

pod!wzgl"dem!grupy!

docelowej 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

3 1-3 pkt 

Punkty!b"d#!przyznawane!w!zale&no%ci!od!ilo%ci!grup!(dzieci,!m$odzie&,!

doro%li)!do!których!b"dzie!skierowany!projekt: 

3 pkt. � trzy grupy (dzieci,!m$odzie&!i!doro%li) 

2 pkt � dwie grupy (np.!dzieci!i!m$odzie&) 

1 pkt. � jedna grupa (np. tylko dzieci) 

Przy!czym!dla!niniejszego!kryterium!przyj"to!nast"puj#cy!zakres!wiekowy: 

- dzieci od 0 do12 lat 

- m$odzie&!od!13!do!17!lat 
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- doro%li!od!18!lat. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2.  

Zasi"g!terytorialny!

projektu 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z za$#cznikami 

3 1-3 pkt 

Punkty!b"d#!przyznawane!w!zale&no%ci!od!zasi"gu!terytorialnego!projektu: 

3 pkt. � zasi"g!regionalny!(obszar ca$ego!województwa)  

2 pkt � zasi"g!ponadlokalny 

1 pkt. � zasi"g!lokalny!(gmina) 

3.  

Zastosowana forma 

przekazu 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

2 1-7 pkt 

Punkty!b"d#!przyznawane!w!zale&no%ci!od!rodzaju!zastosowanej!formy: 

3 pkt. - imprezy informacyjno-edukacyjne (konferencje, wizyty oficjalne, 

zebrania!mieszka*ców,!imprezy!specjalne!tj.!festiwale,!akcje,!konkursy, 

warsztaty, seminaria) 

3 pkt. - materia$y!audiowizualne!(pokazy!przezroczy,!og$oszenia!w!radiu!i!

telewizji, filmy, wystawy) 

1 pkt - materia$y!drukowane!(ulotki,!broszury,!publikacje,!plakaty,!materia$y!

szkoleniowe) 

Punkty!sumuje!si". 

4.  

Kompleksowo%'!

projektu 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

2 1-2 pkt 

1 pkt. � projekt!dotyczy!jednego!zagadnienia!szczegó$owego!lub!zak$ada!

realizacj"!pojedynczych!szkole* 

2 pkt � projekt dotyczy przekazania kompleksowej wiedzy na temat 

gospodarki!odpadami,!uwzgl"dnia!wiele!zagadnie*!szczegó$owych!i!zak$ada!

realizacj"!serii!imprez!informacyjno-edukacyjnych 

Dodatkowe punkty* (punkty!dodawane!do!wyniku!ko*cowego!uzyskanego! 

w ramach kryterium): 
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2 pkt. - przyznaje!si"!dla!projektu,!który!uwzgl"dnia!temat!racjonalizacji!

gospodarki!odpadami!poprzez!zapobieganie!/!zmniejszanie!ilo%ci!

wytwarzanych!odpadów.!   * Dodatkowe!punkty!nie!s#!wliczane!do!

maksymalnej!liczby!punktów!mo&liwej!do!uzyskania 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5.  

Projekt realizowany  

w partnerstwie 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

2 0-2 pkt 

2 pkt. - projekt z wieloma partnerami  

1 pkt - projekt z jednym partnerem 

0 pkt - brak partnerstwa 

6.  

Udzia$!%rodków!

w$asnych!wy&szy!od!

minimalnego 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

1 0-4 pkt. 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
-   H!5!p.p!- 0 pkt 

-   Q!!5!p.p.!H!!12!p.p.!- 1 pkt  

-   Q!12!p.p.!H!20!p.p.!- 2 pkt  

-   Q!20!p.p.!H!30!p.p.!- 3 pkt  

-   > 30 p.p. - 4 pkt  

 

p.p. � punkt procentowy 
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O6 priorytetowa  V Ochrona 6rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Dzia)anie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury 

Poddzia)anie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura  

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Projekt nie dotyczy 

organizacji imprez  

o charakterze 

kulturalnym 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 
W! ramach! dzia$ania! 5.3! nie! b"d#! finansowane! projekty! dotycz#ce! organizacji! imprez! 
o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale. 

2. 

Projekt swym zakresem 

nie obejmuje budowy 

od podstaw nowej 

infrastruktury 

kulturalnej 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 
W!ramach!dzia$ania!5.3!nie!b"dzie!finansowana!budowa!od!podstaw!nowej!infrastruktury!
kulturalnej. 

3. 

Zrównowa&enie!
finansowe!i!trwa$o%'!
finansowania projektu 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

 

W! projektach! musi! zosta'! wykazane! zrównowa&enie! finansowe,! trwa$o%'! ich!
finansowania!w!okresie!eksploatacyjnym!z!uwzgl"dnieniem!prognoz!dotycz#cych!popytu!
oraz! przychodów! generowanych! przez! bezpo%rednich! u&ytkowników,! a! tak&e! 
z!uwzgl"dnieniem!%rodków!w$asnych!beneficjenta!oraz!subwencji!ze!strony!w$a%ciwych!
podmiotów. 
Kryterium! weryfikowane! na! podstawie! zapisów! zawartych! w! Studium! Wykonalno%ci!
Inwestycji. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

4. 
Limity wsparcia 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

W! przypadku! projektów! dot.! obiektu! wpisanego! na! List"! qwiatowego! Dziedzictwa!
UNESCO lub uznanego przez Prezydenta RP za Pomnik Historii lub zlokalizowanego  

na!obszarze!obj"tym!wpisem!na!List"!qwiatowego!Dziedzictwa!UNESCO!lub!po$o&onego!
na obszarze uznanym!za!Pomnik![istorii!!przez!Prezydenta!RP,!warto%'!ca$kowita!projektu!
nie przekracza 2 mln euro. 

5. 

Dzia$ania!edukacyjne,!
informacyjne jako 

integralny element 

projektu 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

Dzia$ania! edukacyjne, informacyjne! ! b"d#! stanowi$y! integralny! element! projektu! 
w! przypadku,! gdy! b"d#! realizowane! w! ramach! projektu.! Dzia$ania! takie! nie! mog#!
stanowi'!odr"bnego!typu!przedsi"wzi"cia. 
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6. 

Dzia$ania!dotycz#ce!
wykorzystania, rozwoju 

aplikacji!i!us$ug!
teleinformatycznych 

zwi#zanych!z!kultur#!i!
turystyk#!jako!integralny!
element projektu 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

Dzia$ania! dotycz#ce! wykorzystania,! rozwoju! aplikacji! i! us$ug! teleinformatycznych!
zwi#zanych! z! kultur#! i! turystyk#! b"d#! stanowi$y! integralny element projektu  

w! przypadku,! gdy! b"d#! realizowane! w! ramach! projektu.! Dzia$ania! takie! nie! mog#!
stanowi'!odr"bnego!typu!przedsi"wzi"cia. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

7. 

Warto%'!projektu!
ograniczona finansowo 

ze!wzgl"du!na!jego!
zakres 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

Koszt!ca$kowity!projektu!z!zakresu: 
a) konserwacji,! restauracji,! rewaloryzacji! zabytków! drewnianych! (zarówno!

nieruchomych, jak i ruchomych), 

b) projekty!dotycz#ce!rozwoju!czytelnictwa!w!miastach!wojewódzkich, 
c) projekty!dotycz#ce!rozwoju!sztuki!wspó$czesnej!w!miastach!wojewódzkich, 
d) konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz 

zabezpieczenia! przed! kradzie&#! i! zniszczeniem! ruchomych! i! nieruchomych!
zabytków!techniki!nie!przekracza!2!mln!euro. 

8. 

Ograniczenie!ze!wzgl"du!

na charakter 

przedsi"wzi"cia 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

Budowa! towarzysz#cej! infrastruktury! technicznej, informacyjnej oraz zagospodarowania 

terenu! wokó$! obiektów! dziedzictwa! kulturowego! lub! naturalnego,! dostosowanie! tych!
obiektów!do!potrzeb!osób!z!niepe$nosprawno%ciami!stanowi!jedynie!uzupe$niaj#cy!element!
projektu. 
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(je%li!dotyczy) 

9. 

Projekt!stanowi!cz"%'!

terytorialnej strategii dla 

konkretnych!obszarów 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

Przedsi"wzi"cia!projektowe!wpisuj#!si"!w!terytorialne!strategie!dla!poszczególnych!

obszarów!m.!in.!!terytorialna!strategia!ochrony!dziedzictwa!kulturowego,!programy!opieki 

nad!zabytkami!(na!szczeblu!gminnym,!powiatowym!i!wojewódzkim), strategie 

subregionalne!obejmuj#ce!swoim!zakresem!m.!in.!kwestie!zwi#zane!ze!zrównowa&on#!

turystyk#,!kultur#!i!dziedzictwem!naturalnym. 

Kryterium weryfikowane na podstawie danych zawartych w SWI. 

10. 

Wp$yw!projektu!na!

rozwój!gospodarczo-

spo$eczny 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

Bezwzgl"dny 

Oceniany!b"dzie!wp$yw!efektów!realizacji!projektu!na!rozwój!gospodarczy!i!spo$eczny!

regionu,!przy!uwzgl"dnieniu!zrównowa&onego!rozwoju!w!wymiarze!regionalnym.!

Ocenie!w!ramach!projektu!podlega'!b"dzie!bilans!zysków!i!strat!spo$ecznych! 

i gospodarczych, z uwzgl"dnieniem!specyfiki!obszaru!wsparcia.!Ocena!w!ramach!

kryterium!!obejmowa'!b"dzie!w!szczególno%ci!takie!czynniki!jak: 

- wp$yw!na!realizacj"!celów:!strategii!rozwoju!województwa!i/!lub!strategii!

ponadregionalnych; 

- wp$yw!na!tworzenie!po%rednich!miejsc!pracy!poprzez!tworzenie!warunków!

sprzyjaj#cych!zwi"kszeniu!aktywno%ci!us$ugowej!i!handlowej!w!bezpo%rednim!

s#siedztwie!inwestycji;! 

- tworzenie!warunków!dla!rozwoju!gospodarczego!regionu; 

- wzmacnianie!spójno%ci!wewn"trznej!województwa,!w!tym!zwi"kszenie!dost"pno%ci! 

do!us$ug!publicznych,!niwelowanie!poziomu!bezrobocia; 

- wzmacnianie!potencja$u!kulturowego!oraz!ekonomicznego. 

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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1. 
Projekt realizowany  

w partnerstwie 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
3 0-2 pkt 

0 pkt � brak partnerstwa 

1 pkt � projekt z 1 do 3 partnerami  

2 pkt � projekt!z!4!i!wi"cej!partnerami 

2. 
Projekt realizuje 

wska+nik!z!ram!
wykonania 

Wniosek o 

dofinansowa

nie projektu 

3 
0 lub 2 

pkt 

0 pkt � projekt!nie!realizuje!wska+nika!z!ram!wykonania 

2 pkt � projekt!realizuje!wska+nik!z!ram!wykonania 

3. 
Stopie*!oddzia$ywania!
projektu 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

2 1-3 pkt 

Oddzia$ywanie!projektu!b"dzie!mia$o!charakter: 
1 pkt � lokalny (gmina); 

2 pkt �ponadlokalny; 

3 pkt �regionalny!(obszar!ca$ego!województwa). 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 
Komplementarno%'!

projektu 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

2 0-2 pkt 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu!z!innymi!

projektami/inwestycjami realizowanymi/zrealizowanymi. 

0 pkt � brak!komplementarno%ci; 

1 pkt � komplementarny z 1 do 3 projektami/inwestycjami; 

2 pkt - komplementarny!z!4!i!wi"cej!projektami/inwestycjami. 

5. 

 

Wp$yw!projektu!na!
ratowanie najbardziej 

zagro&onych!zabytków!
w celu zachowania 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

1 0-1pkt 

W!ramach!kryterium!ocenie!podlega'!b"dzie!stan!techniczny!zabytków!
(nieruchomych!i!ruchomych),!których!dotyczy!projekt.!Priorytetowo!traktowane!
b"d#!obiekty!najbardziej!zagro&one!ca$kowit#!i!bezpowrotn#!degradacj#,!w!tym!
obiekty!wy$#czone!z!u&ytkowania!z!powodu!z$ego!stanu!technicznego. 
Ocena!dokonywana!b"dzie!na!podstawie!programu!konserwatorskiego: 
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dziedzictwa 

kulturowego dla 

przysz$ych!pokole* 

(je%li!dotyczy) 

0 pkt � zabytki,!które!nie!s#!wy$#czone!z!u&ytkowania!z!powodu!z$ego!stanu!
technicznego!(tj.!zabytki!w!%rednim!lub!zadawalaj#cym!stanie!
technicznym); 

1 pkt � zabytki!bardzo!zdegradowane,!wy$#czone!z!powodu!z$ego!stanu!
technicznego. 

6. 

Liczba miejsc pracy 

utworzonych w wyniku 

realizacji projektu 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

2 0-2 pkt 

W wyniku realizacji projektu, wnioskodawca: 

0 pkt � nie!utworzy!&adnego!miejsca!pracy; 

1 pkt � utworzy jedno miejsce pracy; 

2 pkt � utworzy!wi"cej!ni&!jedno!miejsce!pracy 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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7. 

Szacowana!liczba!osób! 

korzystaj#cych!z!us$ug/!

oferty w obiekcie/ na 

obszarze!obj"tym! 

wsparciem 

 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

2 0-2 pkt 

Badany!b"dzie!wzrost!ilo%ci!osób!korzystaj#cych!z!us$ug!/!oferty!w!obiekcie/! 

na!obszarze!obj"tym!wsparciem!w!okresie!jednego!roku!od!zako*czenia!realizacji!

projektu!(12!miesi"cy!od!zako*czenia!realizacji!projektu): 

Maksymaln#!liczb"!punktów!(tj.!2!pkt)!otrzymuj#!tak&e!obiekty,!które!nie!by$y!

wcze%niej!udost"pniane!odbiorcom!np.!z!powodu!z$ego!stanu!technicznego 

obiektu. 

0 pkt � Wnioskodawca!wykaza$!wzrost!liczby!osób!korzystaj#cych!z!us$ug!/!oferty! 

w!obiekcie/!na!obszarze!obj"tym!wsparciem!w!okresie!jednego!roku! 

od!zako*czenia!realizacji!projektu!poni&ej!5=!w!stosunku!do!liczby!osób!

korzystaj#cych!z!us$ug!/!oferty!w!tym!obiekcie/!na!obszarze!przed!realizacj#!

projektu!(%rednia!roczna!obliczona!z!ostatnich!5!lat!przed!rozpocz"ciem!

projektu!lub,!je%li!Wnioskodawca!prowadzi!dzia$alno%'!krócej!ni&!5!lat,!

%rednia!z!ca$ego!okresu!prowadzonej!dzia$alno%ci.!Je%li!jest!to!niemo&liwe! 

ze!wzgl"du!na!brak!danych!dotycz#cych!liczby!osób!korzystaj#cych! 

z!danego!obiektu/!obszaru,!Wnioskodawca!przedstawia!inn#!metod"!

wyliczenia!warto%ci). 

1 pkt � Wnioskodawca!wykaza$!wzrost!liczby!osób!korzystaj#cych!z!us$ug!/!oferty! 

w!obiekcie/!na!obszarze!obj"tym!wsparciem!w!okresie!jednego!roku! 

od!zako*czenia!realizacji!projektu!na!poziomie!od!5=!do!10=!w!stosunku! 

do!liczby!osób!korzystaj#cych!z!us$ug!/!oferty!w!tym!obiekcie/!na!obszarze!

przed!realizacj#!projektu!(%rednia!roczna!obliczona z ostatnich 5 lat przed 

rozpocz"ciem!projektu!lub,!je%li!Wnioskodawca!prowadzi!dzia$alno%'!krócej!

ni&!5!lat,!%rednia!z!ca$ego!okresu!prowadzonej!dzia$alno%ci.!Je%li!jest! 

to!niemo&liwe!ze!wzgl"du!na!brak!danych!dotycz#cych!liczby!osób!

korzystaj#cych!z!danego!obiektu/!obszaru,!Wnioskodawca!przedstawia!inn#!

metod"!wyliczenia!warto%ci). 
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2 pkt � Wnioskodawca!wykaza$!wzrost!liczby!osób!korzystaj#cych!z!us$ug!/!oferty 

w!obiekcie/!na!obszarze!obj"tym!wsparciem!w!okresie!jednego!roku! 
od!zako*czenia!realizacji!projektu!powy&ej!10=!w!stosunku!do!liczby!osób!
korzystaj#cych!z!us$ug!/!oferty!w!tym!obiekcie/!na!obszarze!przed!realizacj#!
projektu!(%rednia!roczna!obliczona!z!ostatnich!5!lat!przed!rozpocz"ciem!
projektu!lub,!je%li!Wnioskodawca!prowadzi!dzia$alno%'!krócej!ni&!5!lat,!
%rednia!z!ca$ego!okresu!prowadzonej!dzia$alno%ci.!Je%li!jest!to!niemo&liwe! 
ze!wzgl"du!na!brak!danych!dotycz#cych!liczby!osób!korzystaj#cych!!z!danego!
obiektu/!obszaru,!Wnioskodawca!przedstawia!inn#!metod"!wyliczenia!
warto%ci). 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

8. 

Kompleksowo%'!
projektu  

w!zakresie!zwi"kszenia!
atrakcyjno%ci!oferty!
kulturalnej regionu 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
2 1 -3 pkt  

Premiowane!b"d#!projekty,!w!wyniku!realizacji!których!poprawi!si"!dost"pno%'! 

do!infrastruktury!kulturalnej!m.in!poprzez!zintegrowane!podej%cie!do!rozwoju!

$#cz#ce!prace!infrastrukturalne,!rozszerzenie!us$ug!i!dzia$alno%ci!kulturalnej,!

likwidacj"!barier,!technicznych!i!w!komunikowaniu!si",!w!tym!z!odbiorcami!

b"d#cymi!osobami!z!niepe$nosprawno%ciami.!Badane!b"dzie,!czy!wprowadzono!

udogodnienia!czy!te&!zmiany!w!bie&#cej!dzia$alno%ci!Wnioskodawcy,!powoduj#ce!

popraw"!dost"pno%ci!do!kultury!poprzez: 

� szeroki,!$atwy!dost"p!do!informacji! 

o wydarzeniach kulturalnych; 

� wprowadzenie!lub!rozszerzenie!informacji!lub!materia$ów!edukacyjnych! 

w!j"zykach!obcych; 

� poprawa!jako%ci!odbioru!np.!lepsze!nag$o%nienie,!wyt$umienie,!o%wietlenie,!

wyeksponowanie; 
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� poprawa informacji!dost"pnych!na!miejscu!np.!lepiej!informuj#ce!tablice; 

� utworzenie lub uatrakcyjnienie strony internetowej; 

� rozwi#zania!umo&liwiaj#ce!poznanie!dodatkowych!informacji!na!temat!projektu; 

� rozwi#zania!edukacyjno-informacyjne!u$atwiaj#ce!zrozumienie!celu realizacji 

projektu; 

� dostosowanie!do!potrzeb!okre%lonych!grup!wiekowych; 

� dostosowanie!instytucji!kultury!do!rytmu!&ycia!i!pracy!miejscowej!spo$eczno%ci!� 

dostosowanie!godzin!i!dni!otwarcia!do!potrzeb!mieszka*ców. 

Punkty!przyznane!w!zale&no%ci!od!liczby!elementów!realizowanych!w!ramach!

projektu: 

1 pkt � od!1!do!3!elementów!z!listy; 

2 pkt � od!4!do!6!elementów!z!listy; 

3 pkt � 7!i!wi"cej!elementów!z!listy. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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9. 

Udzia$!%rodków!
w$asnych!wy&szy!od!
minimalnego  

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

1 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
-   H!5!p.p!- 0 pkt 

-   Q!!5!p.p.!H!!12!p.p.!- 1 pkt  

-   Q!12!p.p.!H!20!p.p.!- 2 pkt  

-   > 20!p.p.!H!30!p.p.!- 3 pkt  

-   > 30 p.p. - 4 pkt 

p.p. � punkt procentowy 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

10. 

Wp$yw!projektu!na!
wysok#!jako%'!
przestrzeni w regionie 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

1 
1 lub 2 

pkt 

Kryterium!s$u&#ce!preferowaniu!konkursów!urbanistyczno-architektonicznych lub 

konkursów!architektonicznych,!jako!skutecznej!metody!wyboru!optymalnej!
koncepcji projektowej, a w konsekwencji pozyskania dokumentacji technicznej 

projektu. 

1 pkt � koncepcja projektowa i dokumentacja techniczna pozyskana w innym trybie 

oraz!projekty,!które!z!racji!swojego!zakresu!(np.!remont!konserwatorski!bez!
adaptacji,!czy!rozbudowy!obiektu)!nie!kwalifikuj#!si" do trybu konkursu 

urbanistyczno-architektonicznego lub  architektonicznego; 

2 pkt � wnioskodawca!przeprowadzi$!konkurs!urbanistyczno-architektoniczny lub 

konkurs!architektoniczny,!którego!celem!by$!wybór!najkorzystniejszych!
rozwi#za*!funkcjonalno-przestrzennych!dotycz#cych!obiektu!zabytkowego/!
kulturowego. 
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11. 

Zastosowanie 

dodatkowych!rozwi#za*!
w!zakresie!zwi"kszenia!
dost"pno%ci!dla!osób!z!
niepe$nosprawno%ciami. 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
2 

1 lub 2 

pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!w!wyniku!realizacji!których,!pojawi#!si"!rozwi#zania!
sprzyjaj#ce!poprawie!dost"pno%ci!dla!osób!z!niepe$nosprawno%ciami.!Badane!
b"dzie,!czy!wprowadzono!udogodnienia,!powoduj#ce!popraw"!dost"pno%ci! 
do kultury poprzez: 

- dostosowanie!infrastruktury!komputerowej!(np.!wynaj"cie!lub!zakup!i!instalacja!
programów!powi"kszaj#cych,!mówi#cych,!kamer!do!kontaktu!z!osob#!
pos$uguj#c#!si"!j"zykiem!migowym,!drukarek!materia$ów! 
w!alfabecie!Braille�a); 

- dostosowanie akustyczne (wynaj"cie!lub!zakup!i!monta&!systemów!
wspomagaj#cych!s$yszenie,!np.!p"tli!indukcyjnych,!systemów!FM); 

- zapewnienie!asystenta!osoby!z!niepe$nosprawno%ci#; 
- alternatywne!formy!przygotowania!materia$ów!projektowych!(szkoleniowych,!

informacyjnych, np. wersje elektroniczne!dokumentów,!wersje!w!druku!
powi"kszonym,!wersje!pisane!alfabetem!Braille�a,!wersje!w!j"zyku!$atwym,!
nagranie!t$umaczenia!na!j"zyk!migowy!na!no%niku!elektronicznym,!itp.) 

Punkty!przyznane!w!zale&no%ci!od!liczby!elementów!realizowanych!w!ramach!
projektu: 

1 pkt � od!1!do!2!elementów!z!listy; 

2 pkt � 3!i!wi"cej!elementów!z!listy. 

Przebudowa, remont, zakup wyposa-enia dla obiektów kultury, s)u-*ce podwy-szeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów 

bezpiecze+stwa wynikaj*cych z aktualnych przepisów prawa, z uwzgl%dnieniem potrzeb osób z niepe)nosprawno6ciami. 

Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposa-enie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzgl%dnieniem 

potrzeb osób z niepe)nosprawno6ciami. 

Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposa-eniem pomieszcze+ do w)a6ciwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

621 

 

1. 

Udost"pnienie!
przestrzeni do 

prowadzenia 

dzia$alno%ci!kulturalnej 
(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

4 0-2 pkt 

Ocenie!podlega'!b"dzie,!czy!projekt!zapewni!popraw"!dost"pno%ci!do!kultury! 
w!wymiarze!fizycznym!(tj.!poprzez!udost"pnienie!nowych/!zmodernizowanych!
powierzchni!do!dzia$alno%ci!kulturalnej). 
0 pkt - powsta$a!w!ramach!projektu!nowa!lub!zmodernizowana!przestrze*!

dost"pna!dla!zwiedzaj#cych/!odbiorców!wynosi!poni&ej!5=!powierzchni!
u&ytkowej!obiektu/obiektów!b"d#cych!przedmiotem!projektu!lub!w!przypadku!
projektów!dotycz#cych!m.in.!zabytkowych!parków!i!ogrodów,!komponowanych!
krajobrazów!kulturowo-przyrodniczych -poni&ej!5=!powierzchni!ogólnej; 

1 pkt - powsta$a!w!ramach!projektu!nowa!lub!zmodernizowana!przestrze*!
dost"pna!dla!zwiedzaj#cych/!odbiorców!wynosi!od!5=!do!10!=!powierzchni!
u&ytkowej!obiektu/obiektów!b"d#cych!przedmiotem!projektu!lub!w!przypadku!
projektów!dotycz#cych!m.!in.!!zabytkowych!parków!i!ogrodów,!
komponowanych!krajobrazów!kulturowo-przyrodniczych - od 5% do 10% 

powierzchni!ogólnej; 
2 pkt - powsta$a!w!ramach!projektu!nowa!lub!zmodernizowana!przestrze*!

dost"pna!dla!zwiedzaj#cych/!odbiorców!wynosi!powy&ej!10=!powierzchni!
u&ytkowej!obiektu/obiektów!b"d#cych!przedmiotem!projektu!lub!w!przypadku!
projektów!dotycz#cych!m.!in.!zabytkowych!parków!i!ogrodów,!komponowanych!
krajobrazów!kulturowo-przyrodniczych - powy&ej!10=!powierzchni!ogólnej.! 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2. Lokalizacja obiektu  

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

2 0-2 pkt 

Obiekt zlokalizowany (na obszarze wiejskim/miejskim): 

0 pkt � poza wyznaczonym obszarem zdegradowanym; 

1 pkt � na obszarze zdegradowanym; 

2 pkt � na obszarze rewitalizacji 

(w rozumieniu art. 52 ust. 1 ustaw o rewitalizacji) 
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3. 
Ranga obiektu/ obszaru 

 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

2 0-2 pkt 

0 pkt � brak ochrony prawnej; 

1 pkt � obiekt/!obszar!obj"ty!wpisem!do!!gminnej/wojewódzkiej!ewidencji!
zabytków; 

2 pkt � obiekt/!obszar!obj"ty!form#!ochrony!zabytków!w!my%l!zapisów!ustawy! 
o!ochronie!zabytków!i!opiece!nad!zabytkami!(w!tym!m.in.!WKZ,!uznanie! 
za Pomnik Historii). 

4. 

Po$o&enie!obiektu!na!
obszarze!obj"tym!
ochron#!konserwatorsk# 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

1 0 lub2 pkt 

Promowanie!projektów!dotycz#cych!obiektów!zabytkowych!po$o&onych!na!terenie!
parków!kulturowych!i/!lub!na!obszarach!zabytkowych!uk$adów!urbanistycznych!lub!
ruralistycznych: 

0 pkt - obiekty!wpisane!do!rejestru!zabytków!województwa!opolskiego!lub!
inwentarza!muzealnego!znajduj#ce!si"!poza!obszarem!parku kulturowego 

lub!poza!granicami!uk$adu!urbanistycznego!lub!ruralistycznego!lub!nieuj"te!
w strefie A lub B ochrony konserwatorskiej ustanowionej w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego; 

2 pkt - obiekty!wpisane!do!rejestru!zabytków!województwa!opolskiego lub 

inwentarza!muzealnego!znajduj#ce!si"!na!obszarze!parku!kulturowego!lub!w!
granicach!uk$adu!urbanistycznego!lub!ruralistycznego!lub!uj"te!w!strefie!A!
lub B ochrony konserwatorskiej ustanowionej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, ksi%gozbiorów oraz innych zabytków ruchomych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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1. 

Znaczenie!!zabytków!

ruchomych obj"tych!

projektem 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

3 0 - 2 pkt 

Zabytek ruchomy: 

1 pkt � dotyczy historii i tradycji kulturowej regionu; 

1 pkt � wp$ywa!na!rozwój!bada*!nad!kultur#!i!histori#!regionu; 
0 pkt � &aden!z!powy&szych. 
W ramach niniejszego kryterium punkty!sumuj#!si". 

2. 
Dost"pno%'!zabytków!

obj"tych!projektem! 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

2 0-3 pkt 

0 pkt � nie!przewiduje!si"!udost"pniania!odrestaurowanych!zabytków!ogó$owi!
spo$ecze*stwa; 

1 pkt � przewiduje!si"!udost"pnianie!odrestaurowanych!zabytków! 
w formie zdigitalizowanej lub wystaw czasowych; 

2 pkt � zbiory!udost"pniane!w!formie!sta$ej!wystawy; 
3 pkt � udost"pnianie!zbiorów!w!formie!sta$ej!wystawy!oraz!prowadzenie!zaj"'!

muzealnych. 

3. 
Kompleksowo%'!
projektu 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz 

z 

za$#cznikiem 

1 1-3 pkt.  

Dzia$aniami!konserwacyjnymi!zostan#!obj"te: 
1 pkt � jedna lub dwie grupy; 

2 pkt � trzy lub cztery grupy; 

3 pkt � pi"'!i!wi"cej!grup!zabytków!ruchomych! 
Zgodnie z zapisami art.6 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie zabytków!i!opiece!nad!
zabytkami. 
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O6 priorytetowa  V Ochrona 6rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Dzia)anie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury 

Poddzia)anie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych 

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Lokalizacja projektu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem!mog#!zosta'!obj"te!wy$#cznie!podmioty!realizuj#ce!projekt!na!terenie!
OSI!Obszary!Przygraniczne,!tj.!Powiatu!G$ubczyckiego,!Nyskiego!i!Prudnickiego. 

2. 

Projekt nie dotyczy 

organizacji imprez  

o charakterze 

kulturalnym 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!ramach!dzia$ania!5.3!nie!b"d#!finansowane!projekty!dotycz#ce!organizacji!imprez!
o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale. 
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3. 

Projekt swym 

zakresem nie 

obejmuje budowy od 

podstaw nowej 

infrastruktury 

kulturalnej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W ramach dzia$ania! 5.3! nie! b"dzie! finansowana! budowa! od! podstaw! nowej!
infrastruktury kulturalnej. 

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

4. 

Projekt wykazuje 

zrównowa&enie!
finansowe,!trwa$o%'!
finansowania 

projektu w okresie 

eksploatacyjnym 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W! projektach! musi! zosta'! wykazane! zrównowa&enie! finansowe,! trwa$o%'! ich!
finansowania w okresie eksploatacyjnym z uwzgl"dnieniem! prognoz! dotycz#cych!
popytu!oraz!przychodów!generowanych!przez!bezpo%rednich!u&ytkowników,!a!tak&e!
z! uwzgl"dnieniem! %rodków! w$asnych! beneficjenta! oraz! subwencji! ze! strony!
w$a%ciwych!podmiotów. 
Kryterium!weryfikowane!na!podstawie!zapisów!zawartych!w!Studium!Wykonalno%ci!
Inwestycji. 
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5. 
Limity wsparcia 

(je%li!dotyczy) 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!przypadku!projektów!dot.!obiektu!wpisanego!na!List"!qwiatowego!Dziedzictwa!
UNESCO lub uznanego przez Prezydenta RP za Pomnik Historii lub zlokalizowanego 

na!obszarze!obj"tym!wpisem!na!List"!qwiatowego!Dziedzictwa!UNESCO!lub!
po$o&onego!na!obszarze!uznanym!za!Pomnik![istorii!!przez!Prezydenta!RP,!warto%'!
ca$kowita!projektu!nie!przekracza!2!mln!euro. 

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

6. 

Dzia$ania!
edukacyjne, 

informacyjne jako 

integralny element 

projektu 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dzia$ania!edukacyjne, informacyjne  b"d#!stanowi$y!integralny!element!projektu!w!
przypadku,! gdy! b"d#! realizowane! w! ramach! projektu.! Dzia$ania! takie! nie! mog#!
stanowi'!odr"bnego!typu!przedsi"wzi"cia. 
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7. 

Dzia$ania!dotycz#ce!
wykorzystania, 

rozwoju aplikacji i 

us$ug!
teleinformatycznych 

zwi#zanych!z!kultur#!i!
turystyk#!jako!
integralny element 

projektu 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dzia$ania! dotycz#ce! wykorzystania,! rozwoju! aplikacji! i! us$ug! teleinformatycznych!
zwi#zanych! z! kultur#! i! turystyk#! b"d#! stanowi$y! integralny! element! projektu! w!
przypadku,! gdy! b"d#! realizowane! w! ramach! projektu.! Dzia$ania! takie! nie! mog#!
stanowi'!odr"bnego!typu!przedsi"wzi"cia. 

8. 

Warto%'!projektu!
ograniczona 

finansowo ze 

wzgl"du!na!jego!
zakres 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Koszt!ca$kowity!projektu!z!zakresu: 
a) konserwacji,! restauracji,! rewaloryzacji! zabytków! drewnianych! (zarówno!

nieruchomych, jak i ruchomych), 

b) konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz 

zabezpieczenia! przed! kradzie&#! i! zniszczeniem! ruchomych! i! nieruchomych!
zabytków!techniki 

 

nie przekracza 2 mln euro. 

9. 

Ograniczenie ze 

wzgl"du!na!charakter 

przedsi"wzi"cia  

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Budowa!towarzysz#cej!infrastruktury!technicznej,!informacyjnej!oraz!

zagospodarowania!terenu!wokó$!obiektów!dziedzictwa!kulturowego lub 

naturalnego, dostosowanie tych obiektów!do!potrzeb!osób!z niepe$nosprawno%ciami 

stanowi!jedynie!uzupe$niaj#cy!element projektu. 

10. 

Projekt  stanowi!cz"%'!

terytorialnej strategii 

dla konkretnych 

obszarów 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Przedsi"wzi"cia!projektowe!wpisuj#!si"!w!terytorialne!strategie!dla!poszczególnych!

obszarów!m. in. terytorialna strategia ochrony dziedzictwa kulturowego, programy 

opieki!nad!zabytkami!(na!szczeblu!gminnym,!powiatowym!i!wojewódzkim), strategie 

subregionalne!obejmuj#ce!swoim!zakresem!m.!in.!kwestie!zwi#zane!ze!

zrównowa&on#!turystyk#,!kultur#!i!dziedzictwem!naturalnym. 

Kryterium weryfikowane na podstawie danych zawartych w SWI. 
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11. 
Wp$yw!projektu!na!

rozwój!gospodarczo-

spo$eczny 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Oceniany!b"dzie!wp$yw!efektów!realizacji!projektu!na!rozwój!gospodarczy!i!

spo$eczny!regionu,!przy!uwzgl"dnieniu!zrównowa&onego!rozwoju!w!wymiarze!

regionalnym.!Ocenie!w!ramach!projektu!podlega'!b"dzie!bilans!zysków!i!strat!

spo$ecznych!i!gospodarczych,!z!uwzgl"dnieniem!specyfiki!obszaru!wsparcia.!Ocena!

w!ramach!kryterium!obejmowa'!b"dzie!w!szczególno%ci!takie!czynniki!jak: 

- wp$yw!na!realizacj"!celów:!strategii!rozwoju!województwa!i/!lub!strategii!

ponadregionalnych; 

- wp$yw!na!tworzenie!po%rednich!miejsc!pracy!poprzez!tworzenie!warunków!

sprzyjaj#cych!zwi"kszeniu!aktywno%ci!handlowej! 

w!bezpo%rednim!s#siedztwie!inwestycji;! 

- tworzenie!warunków!dla!rozwoju!gospodarczego!regionu; 

- wzmacnianie!spójno%ci!wewn"trznej!województwa,!w!tym!zwi"kszenie 

dost"pno%ci!do!us$ug!publicznych,!niwelowanie!poziomu!bezrobocia; 

� wzmacnianie!potencja$u!kulturowego!oraz!ekonomicznego. 

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Stopie*!
oddzia$ywania!
projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1-3 pkt 

Oddzia$ywanie!projektu!b"dzie!mia$o!charakter: 
1 pkt � lokalny (gmina) 

2 pkt � ponadlokalny 

3 pkt � regionalny!(obszar!ca$ego!województwa). 
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2. 
Komplementarno%'!

projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu!z!innymi!

projektami/inwestycjami realizowanymi/zrealizowanymi. 

0 pkt � brak!komplementarno%ci; 

1 pkt � komplementarny z 1 do 3 projektami/inwestycjami 

2 pkt - komplementarny z 4!i!wi"cej projektami/inwestycjami 

 

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 
Projekt realizowany 

w partnerstwie 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0-2 pkt 

0 pkt � brak partnerstwa 

1 pkt � projekt z 1 do 3 partnerami  

2 pkt � projekt z 4!i!wi"cej!partnerami 
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4. 
Udzia$!%rodków!
w$asnych!wy&szy!od!
minimalnego  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego o: 

-   H!5!p.p!- 0 pkt 

-   Q!!5!p.p.!H!!12!p.p.!- 1 pkt  

-   Q!12!p.p.!H!20!p.p.!- 2 pkt  

-   Q!20!p.p.!H!30!p.p.!- 3 pkt  

-   > 30 p.p. - 4 pkt 

p.p. � punkt procentowy 

  

5. 
Projekt realizuje 

wska+nik!z!ram!
wykonania 

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu 

3 
0 lub 2 

pkt 

0 pkt � projekt!nie!realizuje!wska+nika!z!ram!wykonania 

2 pkt � projekt!realizuje!wska+nik!z!ram!wykonania 

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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6. 

 

Wp$yw!projektu!na!
ratowanie 

najbardziej 

zagro&onych!
zabytków!w!celu!
zachowania 

dziedzictwa 

kulturowego dla 

przysz$ych!pokole* 

 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0-1 pkt 

W!ramach!kryterium!ocenie!podlega'!b"dzie!stan!techniczny!
zabytków!(nieruchomych!i!ruchomych),!których!dotyczy!projekt.!
Priorytetowo!traktowane!b"d#!obiekty!najbardziej!zagro&one!
ca$kowit#!i!bezpowrotn#!degradacj#,!w!tym!obiekty!wy$#czone! 
z!u&ytkowania!z!powodu!z$ego!stanu!technicznego. 
Ocena!dokonywana!b"dzie!na!podstawie!programu!
konserwatorskiego: 

0 pkt � zabytki,!które!nie!s#!wy$#czone! 
z!u&ytkowania!z!powodu!z$ego!stanu!technicznego!(tj.!zabytki!
w!%rednim!lub!zadawalaj#cym!stanie!technicznym) 

1 pkt � zabytki!bardzo!zdegradowane,!wy$#czone!z!powodu!z$ego!
stanu technicznego. 

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

7. 

Wp$yw!projektu!na!
wysok#!jako%'!
przestrzeni w 

regionie 

 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 

1 lub 2 

pkt 

Kryterium!s$u&#ce!preferowaniu!konkursów!urbanistyczno-

architektonicznych!lub!konkursów!architektonicznych,!jako!skutecznej!
metody wyboru optymalnej koncepcji projektowej, a w konsekwencji 

pozyskania dokumentacji technicznej projektu. 

1 pkt � koncepcja projektowa i dokumentacja techniczna pozyskana  

w!innym!trybie!oraz!projekty,!które!z!racji!swojego!zakresu!
(np. remont konserwatorski bez adaptacji, czy rozbudowy 

obiektu)!nie!kwalifikuj#!si"!do!trybu!konkursu!urbanistyczno-

architektonicznego lub  architektonicznego 

2 pkt � wnioskodawca!przeprowadzi$!konkurs!urbanistyczno-

architektoniczny!lub!konkurs!architektoniczny,!którego!celem!
by$!wybór!najkorzystniejszych!rozwi#za*!funkcjonalno-

przestrzennych!dotycz#cych!obiektu!zabytkowego/!
kulturowego 

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

8. 

Liczba miejsc pracy 

utworzonych w 

wyniku realizacji 

projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

W wyniku realizacji projektu, wnioskodawca: 

0 pkt � nie!utworzy!&adnego!miejsca!pracy; 

1 pkt � utworzy jedno miejsce pracy; 

2 pkt � utworzy!wi"cej!ni&!jedno!miejsce!pracy 

9. 

Szacowana liczba 

osób! 

korzystaj#cych!z!

us$ug!/!oferty!w!

obiekcie/ na 

obszarze obj"tym! 

wsparciem 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

Badany!b"dzie!wzrost!ilo%ci!osób!korzystaj#cych!z!us$ug!/!oferty! 

w obiekcie/ na obszarze obj"tym!wsparciem!w!okresie!jednego!roku!

od!zako*czenia!realizacji!projektu!(12!miesi"cy!od!zako*czenia!

realizacji projektu): 

Maksymaln#!liczb"!punktów!(tj.!2!pkt)! 

otrzymuj#!tak&e!obiekty,!które!nie!by$y!wcze%niej!udost"pniane!

odbiorcom!np.!z!powodu!z$ego stanu technicznego obiektu. 

0 pkt�Wnioskodawca!wykaza$!wzrost!liczby!osób!korzystaj#cych! 

z!us$ug!/!oferty!w!obiekcie/ na obszarze obj"tym!wsparciem! 

w!okresie!jednego!roku!od!zako*czenia!realizacji!projektu!

poni&ej!5=!w!stosunku!do!liczby!osób!korzystaj#cych!z!us$ug!/!

oferty w tym obiekcie/ na obszarze przed!realizacj#!projektu!

(%rednia!roczna!obliczona!z!ostatnich!5!lat!przed!rozpocz"ciem!

projektu!lub,!je%li!Wnioskodawca!prowadzi!dzia$alno%'!krócej!

ni&!5!lat,!%rednia!z!ca$ego!okresu!prowadzonej!dzia$alno%ci.!Je%li!

jest!to!niemo&liwe!ze!wzgl"du!na!brak!danych!dotycz#cych!

liczby!osób!korzystaj#cych!z!danego!obiektu/!obszaru,!

Wnioskodawca!przedstawia!inn#!metod"!wyliczenia!warto%ci). 

1 pkt�Wnioskodawca!wykaza$!wzrost!liczby!osób!korzystaj#cych!z!

us$ug!/!oferty w obiekcie/ na obszarze obj"tym!wsparciem!w!

okresie!jednego!roku!od!zako*czenia!realizacji!projektu!na!



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

634 

 

poziomie!od!5=!do!10=!w!stosunku!do!liczby!osób!

korzystaj#cych!z!us$ug!/!oferty!w!tym!obiekcie/ na obszarze 

przed!realizacj#!projektu!(%rednia!roczna obliczona z ostatnich 5 

lat!przed!rozpocz"ciem!projektu!lub,!je%li!Wnioskodawca!

prowadzi!dzia$alno%'!krócej!ni&!5!lat,!%rednia!z!ca$ego!okresu!

prowadzonej!dzia$alno%ci.!Je%li!jest!to!niemo&liwe!ze!wzgl"du!na!

brak!danych!dotycz#cych!liczby!osób!korzystaj#cych z danego 

obiektu/!obszaru,!Wnioskodawca!przedstawia!inn#!metod"!

wyliczenia!warto%ci). 

2 pkt-Wnioskodawca!wykaza$!wzrost!liczby!osób!korzystaj#cych! 

z!us$ug!/!oferty w obiekcie/ na obszarze obj"tym!wsparciem! 

w!okresie!jednego!roku!od!zako*czenia!realizacji projektu 

powy&ej!10=!w!stosunku!do!liczby!osób!korzystaj#cych!z!us$ug!/!

oferty w tym obiekcie/ na obszarze przed!realizacj#!projektu!

(%rednia!roczna!obliczona z!ostatnich!5!lat!przed!rozpocz"ciem!

projektu!lub,!je%li!Wnioskodawca!prowadzi!dzia$alno%'!krócej!

ni&!5!lat,!%rednia!z!ca$ego!okresu!prowadzonej!dzia$alno%ci.!Je%li!

jest!to!niemo&liwe!ze!wzgl"du!na!brak!danych!dotycz#cych!

liczby!osób!korzystaj#cych!!z!danego!obiektu/!obszaru,!

Wnioskodawca!przedstawia!inn#!metod"!wyliczenia!warto%ci). 

10. 

Kompleksowo%'!
projektu  

w zakresie 

zwi"kszenia!
atrakcyjno%ci!oferty!
kulturalnej regionu 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
2 1 - 3 pkt  

Premiowane!b"d#!projekty,!w!wyniku!realizacji!których!poprawi!si"!

dost"pno%'!do!infrastruktury!kulturalnej!m.in!poprzez!zintegrowane!

podej%cie!do!rozwoju!$#cz#ce!prace!infrastrukturalne,!rozszerzenie!

us$ug!i!dzia$alno%ci!kulturalnej,!likwidacj"!barier,!technicznych  

i!w!komunikowaniu!si",!w!tym!z!odbiorcami!b"d#cymi!osobami! 

z!niepe$nosprawno%ciami.!Badane!b"dzie,!czy!wprowadzono!
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udogodnienia!czy!te&!zmiany!w!bie&#cej!dzia$alno%ci!Wnioskodawcy,!

powoduj#ce!popraw"!dost"pno%ci!do!kultury!poprzez: 

� szeroki,!$atwy!dost"p!do!informacji!o!wydarzeniach!kulturalnych; 

� wprowadzenie!lub!rozszerzenie!informacji!lub!materia$ów!

edukacyjnych!w!j"zykach!obcych; 

� poprawa!jako%ci!odbioru!np.!lepsze!nag$o%nienie,!wyt$umienie,!

o%wietlenie,!wyeksponowanie; 

� poprawa informacji!dost"pnych!na!miejscu!np.!lepiej!informuj#ce!

tablice; 

� utworzenie lub uatrakcyjnienie strony internetowej; 

� rozwi#zania!umo&liwiaj#ce!poznanie!dodatkowych!informacji!na!

temat projektu; 

� rozwi#zania!edukacyjno-informacyjne!u$atwiaj#ce!zrozumienie!celu 

realizacji projektu; 

� dostosowanie!do!potrzeb!okre%lonych!grup!wiekowych; 

� dostosowanie!instytucji!kultury!do!rytmu!&ycia!i!pracy!miejscowej!

spo$eczno%ci!� dostosowanie godzin i dni otwarcia do potrzeb 

mieszka*ców. 

 

Punkty!przyznane!w!zale&no%ci!od!liczby!elementów!realizowanych!w!

ramach projektu: 

1 pkt � od 1 do 3 elementów!z!listy; 

2 pkt � od!4!do!6!elementów!z!listy; 

3 pkt � 7 i!wi"cej!elementów!z!listy. 
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11. 

Zastosowanie 

dodatkowych 

rozwi#za*!w!zakresie!
zwi"kszenia!
dost"pno%ci!dla!osób!
z 

niepe$nosprawno%cia
mi 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
2 

1 lub 2 

pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!w!wyniku!realizacji!których,!pojawi#!si"!
rozwi#zania!sprzyjaj#ce!poprawie!dost"pno%ci!dla!osób! 
z!niepe$nosprawno%ciami.!Badane!b"dzie,!czy!wprowadzono!
udogodnienia, powoduj#ce!popraw"!dost"pno%ci!do!kultury!poprzez: 
- dostosowanie!infrastruktury!komputerowej!(np.!wynaj"cie!lub!zakup!
i!instalacja!programów!powi"kszaj#cych,!mówi#cych,!kamer!do!
kontaktu!z!osob#!pos$uguj#c#!si"!j"zykiem!migowym,!drukarek!
materia$ów!w!alfabecie!Braille�a); 

- dostosowanie!akustyczne!(wynaj"cie!lub!zakup!i!monta&!systemów!
wspomagaj#cych!s$yszenie,!np.!p"tli!indukcyjnych,!systemów!FM); 

- zapewnienie!asystenta!osoby!z!niepe$nosprawno%ci#; 
- alternatywne!formy!przygotowania!materia$ów!projektowych 

(szkoleniowych, informacyjnych, np. wersje elektroniczne 

dokumentów,!wersje!w!druku!powi"kszonym,!wersje!pisane!
alfabetem!Braille�a,!wersje!w!j"zyku!$atwym,!nagranie!t$umaczenia!
na!j"zyk!migowy!na!no%niku!elektronicznym,!itp.) 

Punkty przyznane w zale&no%ci!od!liczby!elementów!realizowanych!w!
ramach projektu: 

1 pkt � od!1!do!2!elementów!z!listy; 

2 pkt � 3!i!wi"cej!elementów!z!listy. 
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Przebudowa, remont, zakup wyposa-enia dla obiektów kultury, s)u-*ce podwy-szeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów 

bezpiecze+stwa wynikaj*cych z aktualnych przepisów prawa, z uwzgl%dnieniem potrzeb osób z niepe)nosprawno6ciami. 

Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposa-enie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzgl%dnieniem 

potrzeb osób z niepe)nosprawno6ciami7 

Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposa-eniem pomieszcze+ do w)a6ciwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. Lokalizacja obiektu  
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

Obiekt zlokalizowany (na obszarze wiejskim/ miejskim): 

0 pkt � poza wyznaczonym obszarem zdegradowanym; 

1 pkt � na obszarze zdegradowanym; 

2 pkt � na obszarze rewitalizacji 

(w rozumieniu art. 52 ust. 1 ustawy 

 o rewitalizacji) 

2. 
Ranga obiektu/ 

obszaru 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

0 pkt � brak ochrony prawnej; 

1 pkt � obiekt/ obszar obj"ty!wpisem!do!gminnej/ wojewódzkiej!
ewidencji zabytków; 

2 pkt � obiekt/ obszar obj"ty!form#!ochrony!zabytków!w!my%l!ustawy!
o ochronie zabytków!i!opiece!nad!zabytkami!(w!tym!m.!in.!
WKZ,  uznanie za Pomnik Historii). 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

638 

 

3. 

Udost"pnienie!
przestrzeni do 

prowadzenia 

dzia$alno%ci!
kulturalnej 

 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
4 0-2 pkt 

Ocenie!podlega'!b"dzie,!czy!projekt!zapewni!popraw"!dost"pno%ci!do!
kultury!w!wymiarze!fizycznym!(tj.!poprzez!udost"pnienie!nowych/!
zmodernizowanych!powierzchni!do!dzia$alno%ci!kulturalnej). 

0 pkt � powsta$a!w!ramach!projektu!nowa!lub!zmodernizowana!
przestrze*!dost"pna!dla!zwiedzaj#cych/!odbiorców!wynosi!
poni&ej!5% powierzchni u&ytkowej obiektu/obiektów!b"d#cych!
przedmiotem!projektu!lub!w!przypadku!projektów!dotycz#cych!
m. in. zabytkowych!parków!i!ogrodów!-poni&ej!5% powierzchni 

ogólnej; 
1 pkt - powsta$a!w!ramach!projektu!nowa!lub!zmodernizowana!

przestrze*!dost"pna!dla!zwiedzaj#cych/!odbiorców!wynosi!od!
5% do 10 % powierzchni u&ytkowej!obiektu/obiektów!b"d#cych!
przedmiotem projektu!lub!w!przypadku!projektów!dotycz#cych 

m. in. zabytkowych!parków!i!ogrodów!- od 5% do 10% 

powierzchni!ogólnej; 
2 pkt - powsta$a!w!ramach!projektu!nowa!lub!zmodernizowana!

przestrze*!dost"pna!dla!zwiedzaj#cych/!odbiorców!wynosi!
powy&ej!10% powierzchni u&ytkowej!obiektu/obiektów!
b"d#cych!przedmiotem!projektu!lub!w!przypadku!projektów!
dotycz#cych!m. in. zabytkowych!parków!i!ogrodów!- powy&ej!
10=!powierzchni!ogólnej.! 
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Przebudowa, remont, zakup wyposa-enia dla obiektów kultury, s)u-*ce podwy-szeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów 

bezpiecze+stwa wynikaj*cych z aktualnych przepisów prawa, z uwzgl%dnieniem potrzeb osób z niepe)nosprawno6ciami7 

Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposa-enie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzgl%dnieniem 

potrzeb osób z niepe)nosprawno6ciami7 

Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposa-eniem pomieszcze+ do w)a6ciwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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4. 

Po$o&enie!obiektu!na!
obszarze!obj"tym!
ochron#!
konserwatorsk# 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 

0 lub 2 

pkt 

Promowanie!projektów!dotycz#cych!obiektów!zabytkowych!
po$o&onych!na!terenie!parków!kulturowych!i/!lub!na!obszarach!
zabytkowych!uk$adów!urbanistycznych!lub!ruralistycznych: 
0 pkt � obiekty!wpisane!do!rejestru!zabytków!województwa!

opolskiego!lub!inwentarza!muzealnego!znajduj#ce!si"!poza!
obszarem parku kulturowego lub poza granicami uk$adu!
urbanistycznego lub ruralistycznego lub!nieuj"te!w!strefie!A!
lub B ochrony konserwatorskiej ustanowionej w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego. 

2 pkt - obiekty!wpisane!do!rejestru!zabytków!województwa!
opolskiego!lub!inwentarza!muzealnego!znajduj#ce!si"!na!
obszarze!parku!kulturowego!lub!w!granicach!uk$adu!
urbanistycznego lub ruralistycznego lub uj"te!w!strefie!A!lub!B!
ochrony konserwatorskiej ustanowionej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, ksi%gozbiorów oraz innych zabytków ruchomych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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1. 

Znaczenie zabytków 

ruchomych obj"tych 

projektem 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0 - 2 pkt 

Zabytek ruchomy: 

1 pkt �  dotyczy historii i tradycji kulturowej regionu; 

1 pkt � wp$ywa!na!rozwój!bada*!nad!kultur#!i!histori#!
regionu; 

0 pkt � &aden!z!powy&szych. 
W!ramach!niniejszego!kryterium!punkty!sumuje!si". 

2. 

Dost"pno%'!

zabytków!obj"tych!

projektem  

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

0 pkt. � nie!przewiduje!si"!udost"pniania!
odrestaurowanych!zabytków!ogó$owi!
spo$ecze*stwa; 

1 pkt � przewiduje!si"!udost"pnianie!odrestaurowanych 

zabytków w formie zdigitalizowanej lub wystaw 

czasowych; 

2 pkt � zbiory!udost"pniane!w!formie!sta$ej!wystawy; 
3 pkt � udost"pnianie!zbiorów!w!formie!sta$ej!wystawy!

oraz!prowadzenie!zaj"'!muzealnych 

3. 

Kompleksowo%'!
projektu 

 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikiem 
1 1-3 pkt.  

Dzia$aniami!konserwacyjnymi!zostan#!obj"te: 
1 pkt � jedna lub dwie grupy; 

2 pkt � trzy lub cztery grupy; 

3 pkt � pi"'!i!wi"cej!grup!zabytków!ruchomych! 
Zgodnie z zapisami art.6 ust. 1 pkt 2 Ustawy  

o!ochronie!zabytków!i!opiece!nad!zabytkami! 
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O6 priorytetowa  V Ochrona 6rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Dzia)anie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury 

Poddzia)anie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej 

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Zgodno%'!z!celami! 
i priorytetami Strategii 

ZIT Aglomeracji 

Opolskiej 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt! wpisuje! si"! w! Strategi'" ZIT" Aglomeracji" Opolskiej, a! jego! za$o&enia! s#! zgodne!
z celami zdefiniowanymi w dokumencie. 

2. 

Zgodno%'!z!typami!
wi#zek!projektów!
wskazanymi w Strategii 

ZIT Aglomeracji 

Opolskiej 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt! wpisuje! si"! w! typ! wi#zki! projektów! zdefiniowanej! w! Strategii ZIT Aglomeracji 

Opolskiej. 

3. Lokalizacja projektu 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem! mog#! zosta'! obj"te! wy$#cznie! podmioty! realizuj#ce! projekt! na! obszarze!
Aglomeracji Opolskiej. 
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4. 

Projekt nie dotyczy 

organizacji imprez 

o charakterze 

kulturalnym 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W! ramach! dzia$ania! 5.3! nie! b"d#! finansowane! projekty! dotycz#ce! organizacji! imprez!
o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

5. 
Limity wsparcia 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!przypadku!projektów!dotycz#cych!obiektu wpisanego!na!List"!qwiatowego!Dziedzictwa!
UNESCO lub uznanego przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanego 

na obszarze! obj"tym! wpisem! na List"! qwiatowego! Dziedzictwa! UNESCO! lub po$o&onego!
na obszarze!uznanym!za!Pomniki![istorii!przez!Prezydenta!RP,!warto%'!ca$kowita!projektu!
nie!mo&e!przekroczy'!2 mln euro. 

6. 

Warto%'!projektu!
ograniczona finansowo 

ze!wzgl"du!na!jego!
zakres 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Koszt!ca$kowity!projektu!z!zakresu: 
a) konserwacji,!restauracji,!rewaloryzacji!zabytków!drewnianych!(zarówno!

nieruchomych, jak i ruchomych), 

b) rozwoju!czytelnictwa!w!miastach!wojewódzkich, 
c) rozwoju!sztuki!wspó$czesnej!w!miastach!wojewódzkich, 
d) konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz 

zabezpieczenia!przed!kradzie&#!i!zniszczeniem!ruchomych!i!nieruchomych!zabytków!
techniki nie przekracza 2 mln Euro. 
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7. 
Zrównowa&enie!
finansowe!i!trwa$o%'!
finansowania projektu 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!projektach!musi!zosta'!wykazane!zrównowa&enie!finansowe,!trwa$o%'!ich!finansowania!
w okresie! eksploatacyjnym! z! uwzgl"dnieniem! prognoz! dotycz#cych! popytu! oraz!
przychodów!generowanych!przez!bezpo%rednich!u&ytkowników,!a!tak&e!z uwzgl"dnieniem!
%rodków! w$asnych! beneficjenta! oraz! subwencji! ze! strony! w$a%ciwych! podmiotów.!
Kryterium weryfikowane! na! podstawie! zapisów! zawartych! w! Studium! Wykonalno%ci!
Inwestycji. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

8. 

Dzia$ania!edukacyjne,!
informacyjne jako 

integralny element 

projektu 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dzia$ania! edukacyjne,! informacyjne! b"d#! stanowi$y! integralny! element! projektu 

w przypadku,!gdy!b"d#!realizowane!w!ramach!projektu.!Dzia$ania!takie!nie!mog#!stanowi'!
odr"bnego!typu!przedsi"wzi"cia. 
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9. 

Dzia$ania!dotycz#ce!
wykorzystania, rozwoju 

aplikacji!i!us$ug!
teleinformatycznych 

zwi#zanych!z kultur#!i!
turystyk#!jako!integralny!
element projektu 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dzia$ania! dotycz#ce! wykorzystania,! rozwoju! aplikacji! i! us$ug! teleinformatycznych!
zwi#zanych!z kultur#!i!turystyk#!b"d#!stanowi$y!integralny!element!projektów  przypadku, 

gdy!b"d#!realizowane!w!ramach!projektu.!Dzia$ania!takie!nie!mog#!stanowi'!odr"bnego!
typu!przedsi"wzi"cia. 

10. 

Ograniczenie!ze!wzgl"du!
na charakter 

przedsi"wzi"cia! 
(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Budowa! towarzysz#cej! infrastruktury! technicznej,! informacyjnej oraz zagospodarowania 

terenu! wokó$! obiektów! dziedzictwa! kulturowego! lub! naturalnego,! dostosowanie! tych!
obiektów! do! potrzeb! osób! z! niepe$nosprawno%ciami! stanowi! jedynie! uzupe$niaj#cy!
element projektu. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

11. 

Projekt swym zakresem 

nie obejmuje budowy od 

podstaw nowej 

infrastruktury 

kulturalnej 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny W!ramach!dzia$ania!5.3!nie!b"dzie!finansowana!budowa!od!podstaw!nowej!infrastruktury!

kulturalnej. 
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12. 
Wp$yw!projektu!na!
rozwój!gospodarczo-

spo$eczny 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Oceniany!b"dzie!wp$yw!efektów!realizacji!projektu!na!rozwój!gospodarczy!i!spo$eczny,!przy!
uwzgl"dnieniu! zrównowa&onego! rozwoju,! na! obszarze! Aglomeracji! Opolskiej.! Ocenie!
w ramach! projektu! podlega'! b"dzie! bilans! zysków! i! strat! spo$ecznych! i gospodarczych, 

z uwzgl"dnieniem! specyfiki! obszaru! wsparcia.! Ocena! w! ramach! kryterium! obejmowa'!
b"dzie!w!szczególno%ci!takie!czynniki!jak: 
� wp$yw! na! realizacj"! celów:! strategii! ZIT! i/lub! strategii! rozwoju! województwa!

i/lub strategii ponadregionalnych; 

� wp$yw! na! tworzenie! po%rednich! miejsc! pracy! poprzez! tworzenie! warunków!
sprzyjaj#cych! zwi"kszeniu! aktywno%ci! us$ugowej! i! handlowej! w! bezpo%rednim!
s#siedztwie!inwestycji;! 

� tworzenie!warunków!dla!rozwoju!gospodarczego!na!terenie!Aglomeracji!Opolskiej; 
� wzmacnianie!spójno%ci!wewn"trznej!obszaru!Aglomeracji!Opolskiej,!w!tym!zwi"kszenie!

dost"pno%ci!do!us$ug!publicznych,!niwelowanie!poziomu!bezrobocia; 
� wzmacnianie!potencja$u!kulturowego!oraz!ekonomicznego. 

13. 
Projekt!stanowi!cz"%'!
terytorialnej strategii dla 

konkretnych!obszarów 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Przedsi"wzi"cia!projektowe!wpisuj#!si"!w!terytorialne!strategie!dla!poszczególnych!obszarów,!
m.in.: terytorialna strategia ochrony dziedzictwa kulturowego, programy opieki nad zabytkami 

(na szczeblu gminnym,!powiatowym!i!wojewódzkim),! strategie! subregionalne!obejmuj#ce!
swoim! zakresem! m.! in.! kwestie! zwi#zane! ze! zrównowa&on#! turystyk#,! kultur#!
i dziedzictwem naturalnym. Kryterium weryfikowane na podstawie danych zawartych 

w Studium!Wykonalno%ci!Inwestycji. 

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Zgodno%'!z!programem!
opieki nad zabytkami 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
3 

0 lub 2 

pkt 

Punkt otrzymaj#! projekty,! których! dzia$ania! wynikaj#! bezpo%rednio! z! zapisów!
programu opieki nad zabytkami: 

0 pkt � dzia$ania! projektu! nieprzewidziane! w! gminnym! i/lub! powiatowymi/lub!
wojewódzkim!programie!opieki!nad!zabytkami; 
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2 pkt � dzia$ania! projektu! przewidziane w gminnym i/lub powiatowym i/lub 

wojewódzkim!programie!opieki!nad!zabytkami. 

2. 
Projekt realizuje 

wska+nik!z!ram!
wykonania 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
3 

0 lub 2 

pkt 

0 pkt � projekt!nie!realizuje!wska+nika!z!ram!wykonania; 
2 pkt � projekt realizuje wska+nik!z!ram!wykonania. 

3. 
Projekt realizowany  

w partnerstwie 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

3 0-2 pkt 

Punkt!otrzymaj#!projekty!realizowane!w!ramach!partnerstwa/wspó$pracy!podmiotów!
uprawnionych na podstawie Szczegó owego"Opisu"Osi"Priorytetowych"RPO"WO"2014-

2020 do otrzymania wsparcia w ramach! poddzia$ania.! Punktacja! za: 
0 pkt � brak partnerstwa; 

1 pkt � projekt z 1 do 3 partnerami; 

2 pkt � projekt!z!4!i!wi"cej!partnerami. 

4. 

Poprawa!dost"pno%ci!do!
infrastruktury 

kulturalnej 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
2 1-3 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!w!wyniku!realizacji,!których!poprawi!si"!dost"pno%'!do!
infrastruktury! kulturalnej! m.in! poprzez! likwidacj"! barier,! technicznych! 
i!w!komunikowaniu!si",!w!tym!z odbiorcami!b"d#cymi!osobami!niepe$nosprawnymi.!
Badane!b"dzie!czy!wprowadzono!udogodnienia,!czy!te&!zmiany!w!bie&#cej!dzia$alno%ci!
Wnioskodawcy!powoduj#ce!popraw"!dost"pno%ci!do!kultury!poprzez: 
� szeroki,!$atwy!dost"p!do!informacji!o!wydarzeniach!kulturalnych; 
� wprowadzenie! lub! rozszerzenie! informacji! lub! materia$ów! edukacyjnych! 
w!j"zykach!obcych; 

� poprawa! jako%ci! odbioru! np.! lepsze! nag$o%nienie,! wyt$umienie,! o%wietlenie,!
wyeksponowanie; 

� poprawa!informacji!dost"pnych!na!miejscu!np.!lepiej!informuj#ce!tablice; 
� utworzenie lub uatrakcyjnienie strony internetowej; 

� rozwi#zania!umo&liwiaj#ce!poznanie!dodatkowych!informacji!na!temat!wydarzenia; 
� rozwi#zania! edukacyjno-informacyjne! u$atwiaj#ce! zrozumienie! celu! realizacji!
przedsi"wzi"cia; 

� dostosowanie do potrzeb okre%lonych!grup!wiekowych; 
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� dostosowanie! instytucji!kultury!do! rytmu!&ycia! i!pracy!miejscowej! spo$eczno%ci! � 

dostosowanie!godzin!i!dni!otwarcia!do!potrzeb!mieszka*ców. 
Punkty! przyznane! w! zale&no%ci! od! liczby! elementów! realizowanych! w! ramach!
projektu: 

1 pkt � od!1!do!3!elementów!z!listy; 
2 pkt � od!4!do!6!elementów!z!listy; 
3 pkt � 7!i!wi"cej!elementów!z!listy. 

5. 

Szacowana!liczba!osób! 

korzystaj#cych!z!us$ug!/!

oferty w obiekcie / na 

obszarze!obj"tym! 

wsparciem 

 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

 

Badany!b"dzie!wzrost!ilo%ci!osób!korzystaj#cych!z!us$ug/oferty!w!obiekcie/na!

obszarze!obj"tym!wsparciem!w okresie!jednego!roku!od!zako*czenia!realizacji!

projektu!(12!miesi"cy!od!zako*czenia!realizacji!projektu): 

Maksymaln#!liczb"!punktów!(tj.!2!pkt)!otrzymuj#!tak&e!obiekty,!które!nie!by$y!

wcze%niej!udost"pniane!odbiorcom!np.!z powodu!z$ego!stanu!technicznego!obiektu. 

0 pkt�Wnioskodawca!wykaza$!wzrost!liczby!osób!korzystaj#cych!z!us$ug/oferty!

w obiekcie/na!obszarze!obj"tym!wsparciem!w!okresie!jednego!roku od 

zako*czenia!realizacji!projektu!poni&ej!5=!w!stosunku!do!liczby!osób!

korzystaj#cych!z!us$ug/oferty!w!tym!obiekcie/na!obszarze!przed!realizacj#!

projektu!(%rednia!roczna!obliczona!z!ostatnich!5!lat!przed!rozpocz"ciem!

projektu!lub,!je%li!Wnioskodawca!prowadzi!dzia$alno%'!krócej!ni&!5!lat,!%rednia!

z ca$ego!okresu!prowadzonej!dzia$alno%ci.!Je%li!jest!to!niemo&liwe!ze wzgl"du!

na!brak!danych!dotycz#cych!liczby!osób!korzystaj#cych!z!danego!

obiektu/obszaru,!Wnioskodawca!przedstawia!inn#!metod"!wyliczenia!

warto%ci); 

1 pkt�Wnioskodawca!wykaza$!wzrost!liczby!osób!korzystaj#cych!z!us$ug/oferty!

w obiekcie/na!obszarze!obj"tym!wsparciem!w!okresie!jednego!roku!od!

zako*czenia!realizacji!projektu!na!poziomie!od!5=!do!10=!w!stosunku!do!

liczby!osób!korzystaj#cych!z!us$ug/oferty w tym obiekcie/na obszarze przed 

realizacj#!projektu!(%rednia!roczna!obliczona!z!ostatnich!5 lat przed 
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rozpocz"ciem!projektu!lub,!je%li!Wnioskodawca!prowadzi!dzia$alno%'!krócej!

ni&!5!lat,!%rednia!z!ca$ego!okresu!prowadzonej!dzia$alno%ci.!Je%li!jest!to 

niemo&liwe!ze wzgl"du!na!brak!danych!dotycz#cych!liczby!osób!

korzystaj#cych!z!danego!obiektu/obszaru,!Wnioskodawca!przedstawia!inn#!

metod"!wyliczenia!warto%ci); 

2 pkt�Wnioskodawca!wykaza$!wzrost!liczby!osób!korzystaj#cych!z!us$ug/oferty!
w obiekcie/na obszarze!obj"tym!wsparciem!w!okresie!jednego!roku!od!
zako*czenia!realizacji!projektu!powy&ej!10=!w!stosunku!do!liczby!osób!
korzystaj#cych!z!us$ug!oferty!w!tym!obiekcie/na!obszarze!przed!realizacj#!
projektu!(%rednia!roczna!obliczona!z!ostatnich!5!lat!przed!rozpocz"ciem!
projektu!lub,!je%li!Wnioskodawca!prowadzi!dzia$alno%'!krócej!ni&!5!lat,!%rednia!
z!ca$ego!okresu!prowadzonej!dzia$alno%ci.!Je%li!jest!to!niemo&liwe!ze!wzgl"du!
na!brak!danych!dotycz#cych!liczby!osób!korzystaj#cych!z!danego!
obiektu/obszaru, Wnioskodawca!przedstawia!inn#!metod"!wyliczenia!
warto%ci). 

 

6. 
Komplementarno%'!
projektu 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu!z!innymi!projektami!

/inwestycjami realizowanymi/zrealizowanymi. 

0 pkt � brak komplementarno%ci; 

1 pkt � komplementarny z 1 do 3 projektami/inwestycjami; 

2 pkt � komplementarny!z!4!i!wi"cej!projektami/inwestycjami. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

650 

 

7. 

Wp$yw!projektu!na!

ratowanie najbardziej 

zagro&onych!zabytków! 

w celu zachowania 

dziedzictwa kulturowego 

dla!przysz$ych!pokole* 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

1 
0 lub 1 

pkt 

W!ramach!kryterium!ocenie!podlega'!b"dzie!stan!techniczny!zabytków!
(nieruchomych i ruchomych),!których!dotyczy!projekt.!Priorytetowo!traktowane!
b"d#!obiekty!najbardziej!zagro&one!ca$kowit#!i bezpowrotn#!degradacj#,!w!tym!
obiekty!wy$#czone!z!u&ytkowania!z powodu!z$ego!stanu!technicznego. 
Ocena!dokonywana!b"dzie!na podstawie programu konserwatorskiego: 

0 pkt � zabytki,!które!nie!s#!wy$#czone!z!u&ytkowania!z!powodu!z$ego!stanu!
technicznego (tj. zabytki w %rednim!lub!zadawalaj#cym!stanie!technicznym); 

1 pkt � zabytki!bardzo!zdegradowane,!wy$#czone!z!u&ytkowania!z!powodu!z$ego!
stanu technicznego. 

8. 

Liczba miejsc pracy 

utworzonych w wyniku 

realizacji projektu. 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

Punktowane! b"d#! projekty! w! ramach! realizacji,! których! utworzone! zostan#! nowe!
miejsca!pracy!poprzez!zwi"kszenie!potencja$u!turystycznego.!Nowo!powsta$e!miejsce!
pracy!rozumiane!jest,!jako!liczba!nowych!trwa$ych!miejsc!pracy!(dotyczy!zatrudnienia!
na podstawie umowy!o!prac"!w!pe$nym!wymiarze!czasu)!utworzonych!bezpo%rednio!
w efekcie realizacji projektu.  

0 pkt - brak nowych miejsc pracy; 

1 pkt - utworzone jedno nowe miejsce pracy; 

2 pkt - utworzone!dwa!lub!wi"cej!nowych!miejsc!pracy. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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9. 
Obszar!oddzia$ywania!
projektu 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

2 1-3 pkt 

Oddzia$ywanie!projektu!b"dzie!obejmowa$o: 
1 pkt � 1!gmin"; 
2 pkt � 2 gminy; 

3 pkt � 3!i!wi"cej!gmin. 

10. 

Zastosowanie 

dodatkowych!rozwi#za*!
w!zakresie!zwi"kszenia!
dost"pno%ci!dla!osób!z!
niepe$nosprawno%ciami. 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
2 

1 lub 2 

pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!w!wyniku!realizacji!których,!pojawi#!si"!rozwi#zania!
sprzyjaj#ce!poprawie!dost"pno%ci!dla!osób!z!niepe$nosprawno%ciami.!Badane!
b"dzie,!czy!wprowadzono!udogodnienia,!powoduj#ce!popraw"!dost"pno%ci!do!
kultury poprzez: 

- dostosowanie!infrastruktury!komputerowej!(np.!wynaj"cie!lub!zakup!i!instalacja!
programów!powi"kszaj#cych,!mówi#cych,!kamer!do!kontaktu!z!osob#!pos$uguj#c#!
si"!j"zykiem!migowym,!drukarek!materia$ów! 
w!alfabecie!Braille�a); 

- dostosowanie akustyczne (wynaj"cie!lub!zakup!i!monta&!systemów!
wspomagaj#cych!s$yszenie,!np.!p"tli!indukcyjnych,!systemów!FM); 

- zapewnienie!asystenta!osoby!z!niepe$nosprawno%ci#; 
- alternatywne!formy!przygotowania!materia$ów!projektowych!(szkoleniowych,!

informacyjnych, np. wersje elektroniczne!dokumentów,!wersje!w!druku!
powi"kszonym,!wersje!pisane!alfabetem!Braille�a,!wersje!w!j"zyku!$atwym,!
nagranie!t$umaczenia!na!j"zyk!migowy!na!no%niku!elektronicznym,!itp.) 

Punkty!przyznane!w!zale&no%ci!od!liczby!elementów!realizowanych!w!ramach!
projektu: 

1 pkt � od!1!do!2!elementów!z!listy; 

2 pkt � 3!i!wi"cej!elementów!z!listy. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 
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LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

11. 

Wp$yw!projektu!na!
wysok#!jako%'!
przestrzeni w 

Aglomeracji Opolskiej 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
1 

0 lub 2 

pkt 

Kryterium!s$u&#ce!preferowaniu!konkursów!urbanistyczno-architektonicznych lub 

konkursów!architektonicznych,!jako!skutecznej!metody!wyboru!optymalnej!
koncepcji projektowej, a w konsekwencji pozyskania dokumentacji technicznej 

projektu. 

0 pkt � koncepcja projektowa i dokumentacja techniczna pozyskana w innym trybie 

oraz!projekty,!które!z!racji!swojego!zakresu!(np.!remont!konserwatorski!bez!
adaptacji, czy rozbudowy obiektu) nie kwalifikuj#!si"!do!trybu!konkursu!
urbanistyczno-architektonicznego lub architektonicznego; 

2 pkt � wnioskodawca!przeprowadzi$!konkurs!urbanistyczno-architektoniczny lub 

konkurs!architektoniczny,!którego!celem!by$!wybór!najkorzystniejszych!
rozwi#za*!funkcjonalno-przestrzennych!dotycz#cych!obiektu!zabytkowego/!
kulturowego. 

12. 

Udzia$!%rodków!
w$asnych!wy&szy!od!
minimalnego 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
1 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
H5!p.p.!- 0 pkt; 

Q5!p.p.!H!12!p.p.!- 1 pkt; 

Q12!p.p.!H!20!p.p. - 2 pkt; 

Q20!p.p.!H!30!p.p.!- 3 pkt; 

>30 p.p. - 4 pkt. 

p.p. � punkt procentowy 
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Przebudowa, remont, zakup wyposa-enia dla obiektów kultury, s)u-*ce podwy-szeniu standardu technicznego, w tym dostosowaniu do wymogów 
bezpiecze+stwa wynikaj*cych z aktualnych przepisów prawa, z uwzgl%dnieniem potrzeb osób z niepe)nosprawno6ciami7 

Odbudowa, przebudowa, konserwacja, remont lub wyposa-enie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dziedzictwa naturalnego, z uwzgl%dnieniem 
potrzeb osób z niepe)nosprawno6ciami. 

Przebudowa lub remont budynków wraz z wyposa-eniem pomieszcze+ do w)a6ciwego przechowywania zbiorów oraz ich zabezpieczenia 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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1. 

Udost"pnienie!
przestrzeni do 

prowadzenia 

dzia$alno%ci!kulturalnej 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

4 0-2 pkt 

Ocenie!podlega'!b"dzie,!czy!projekt!zapewni!popraw"!dost"pno%ci!do!kultury! 
w!wymiarze!fizycznym!(tj.!poprzez!udost"pnienie!nowych/!zmodernizowanych 

powierzchni!do!dzia$alno%ci!kulturalnej). 
0 pkt � powsta$a!w!ramach!projektu!nowa!lub!zmodernizowana!przestrze*!dost"pna!

dla!zwiedzaj#cych/odbiorców!wynosi!poni&ej!5=!powierzchni!u&ytkowej!
obiektu/obiektów!b"d#cych!przedmiotem!projektu!lub w!przypadku!projektów!
dotycz#cych!m.!in.!zabytkowych!parków!i!ogrodów!-poni&ej!5=!powierzchni!
ogólnej; 

1 pkt - powsta$a!w!ramach!projektu!nowa!lub!zmodernizowana!przestrze*!dost"pna!
dla!zwiedzaj#cych/odbiorców!wynosi!od!5=!do!10!=!powierzchni!u&ytkowej!
obiektu/obiektów!b"d#cych!przedmiotem!projektu!lub!w!przypadku!projektów!
dotycz#cych!m.!in.!zabytkowych!parków!i!ogrodów!- od 5% do 10% powierzchni 

ogólnej; 
2 pkt - powsta$a!w!ramach!projektu!nowa!lub!zmodernizowana!przestrze*!dost"pna!

dla!zwiedzaj#cych/odbiorców!wynosi!powy&ej!10=!powierzchni!u&ytkowej!
obiektu/obiektów!b"d#cych!przedmiotem!projektu!lub!w!przypadku!projektów!
dotycz#cych!m.!in.!zabytkowych!parków!i!ogrodów!- powy&ej!10=!powierzchni!
ogólnej.! 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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2. Ranga obiektu/ obszaru 
Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

Punkty!otrzymaj#!projekty,!których!dzia$ania!dotycz#!obiektów!o!najwi"kszej!randze!
z punktu widzenia zakresu i formy ochrony: 

0 pkt � brak ochrony prawnej; 

1 pkt � obiekt/!obszar!obj"ty!wpisem!do!gminnej/!wojewódzkiej!ewidencji!zabytków; 
2 pkt � obiekt/!obszar!obj"ty!form#!ochrony!zabytków!w!my%l!zapisów!ustawy! 

o!ochronie!zabytków!i!opiece!nad!zabytkami!(w!tym!m.!in.!WKZ, uznanie za 

Pomnik Historii). 

3. Lokalizacja obiektu  

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

2 0-2 pkt 

Obiekt zlokalizowany (na obszarze wiejskim/ miejskim): 

0 pkt � poza wyznaczonym obszarem zdegradowanym; 

1 pkt � na obszarze zdegradowanym; 

2 pkt � na obszarze rewitalizacji 

(w rozumieniu art. 52 ust. 1 ustawy o rewitalizacji) 

4. 

Po$o&enie!obiektu!na!

obszarze!obj"tym!

ochron#!konserwatorsk# 

 (je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz z 

za$#cznikami 
1 0 lub2 pkt 

Promowanie!projektów!dotycz#cych!obiektów!zabytkowych!po$o&onych!na terenie 

parków!kulturowych!i/!lub!na!obszarach!zabytkowych!uk$adów!urbanistycznych!lub!
ruralistycznych: 

0 pkt � obiekty!wpisane!do!rejestru!zabytków!województwa!opolskiego!lub!
inwentarza!muzealnego!znajduj#ce!si"!poza!obszarem!parku!kulturowego!
lub poza granicami!uk$adu!urbanistycznego!lub!ruralistycznego!lub!nieuj"te!
w strefie A lub B ochrony konserwatorskiej ustanowionej w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego; 

2 pkt � obiekty!wpisane!do!rejestru!zabytków!województwa!opolskiego!lub!
inwentarza!muzealnego!znajduj#ce!si"!na!obszarze!parku!kulturowego!lub! 
w!granicach!uk$adu!urbanistycznego!lub!ruralistycznego!lub!uj"te!w!strefie!A!
lub B ochrony konserwatorskiej ustanowionej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków, ksi%gozbiorów oraz innych zabytków ruchomych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 
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LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Znaczenie!zabytków!

ruchomych!obj"tych!

projektem 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

3 0-2 pkt 

Zabytek ruchomy: 

1 pkt � dotyczy historii i tradycji kulturowej regionu 

1 pkt � wp$ywa!na!rozwój!bada*!nad!kultur#!i!histori#!regionu; 
0 pkt � &adne!z!powy&szych. 
Punkty!sumuje!si". 

2. 
Dost"pno%'!zabytków!

obj"tych!projektem! 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznikami 

2 0-3 pkt 

0 pkt. � nie!przewiduje!si"!udost"pniania!odrestaurowanych!zabytków!ogó$owi!
spo$ecze*stwa; 

1 pkt � przewiduje!si"!udost"pnianie!odrestaurowanych!zabytków!w formie 

zdigitalizowanej lub wystaw czasowych; 

2 pkt � zbiory!udost"pniane!w!formie!sta$ej!wystawy; 
3 pkt � udost"pnianie!zbiorów!w!formie!sta$ej!wystawy!oraz!prowadzenie!zaj"'!

muzealnych 

3. 

Kompleksowo%'!
projektu 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek 

wraz 

z 

za$#cznikiem 

1 1-3 pkt.  

Dzia$aniami!konserwacyjnymi!zostan#!obj"te: 
1 pkt � jedna lub dwie grupy; 

2 pkt � trzy lub cztery grupy; 

3 pkt � pi"'!i!wi"cej!grup!zabytków!ruchomych! 
Zgodnie z zapisami art.6 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ochronie!zabytków!i!opiece!nad!
zabytkami.  
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O6 priorytetowa  V Ochrona 6rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Dzia)anie 5.4 Gospodarka wodno-6ciekowa 

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Projekt realizowany w aglomeracji  

z!przedzia$u!od!2do10!tys.!RLM!uj"ty! 

w V-AKPOqK 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
 

Bezwzgl"dny 

 
Dokument V-AKPOqK!zosta$!przyj"ty!przez!Rad"!Ministrów!w!dniu!

31 lipca 2017 r. 

2. 

Element projektu dot. zaopatrzenia  

w!wod"!stanowi!mniejsz#!cz"%'!

projektu!dot.!gospodarowania!%ciekami!

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!ramach!dzia$ania!nie!b"d#!realizowane!projekty!zwi#zane!

wy$#cznie!z zaopatrzeniem!w!wod".!Interwencja w tym zakresie 

mo&e!stanowi'!mniejsz#!cz"%'!projektu!dotycz#cego!

gospodarowania!%ciekami. 

Bada!si"!czy!cz"%'!projektu!dotycz#ca!zaopatrzenia!w!wod"!nie!

przekracza!20!=!pozosta$ych!bezpo%rednich!kosztów!

kwalifikowanych!projektu!(weryfikacja!na!podstawie!kosztów!

bezpo%rednich!projektu!tj.!bez!uwzgl"dnienia!kosztów!po%rednich).! 
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Projekt dot. sieci kanalizacyjnych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Warto%'!dofinansowania!w!przeliczeniu!

na!1!odbiorc"!ostatecznego* dla 

wszystkich!terenów!wynosi!nie!wi"cej!

ni&!5 000 PLN. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
 

Bezwzgl"dny 

 

Dotyczy!tylko!projektów!w!zakresie!budowy!kanalizacji. 

?!na!podstawie!warto%ci!RLM.!Metoda!obliczenia!RLM!podana! 

w!obja%nieniach!pod!tabel#. 

2. 

Wska+nik!koncentracji!nie!mo&e!by'!

mniejszy!ni&!120!RLM na kilometr  sieci 

kanalizacyjnej z!wy$#czeniem!terenów!

okre%lonych!w!definicji!kryterium*, dla 

których!wska+nik!koncentracji! nie mo&e!

by' mniejszy!ni&!90!RLM na kilometr 

sieci.  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

 

Bezwzgl"dny 

 

Kryterium!zapewnia!efektywno%'!finansow#!oraz!techniczn#!

realizowanej sieci kanalizacyjnej.!Dotyczy!tylko!projektów!w!

zakresie budowy kanalizacji. 

* Wska+nik!koncentracji!nie!mo&e!by'!mniejszy!ni&!90!RLM!na!1!km!

sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie: 

1. o!przynajmniej!jednoprocentowym!%rednim!spadku!w!kierunku!
istniej#cej!lub!przewidywanej!do!budowy!oczyszczalni!%cieków,!
na!którym!planuje!si"!budow"!tej!sieci!kanalizacyjnej,!przy!
zastosowaniu!grawitacyjnego!systemu!odbioru!%cieków,! 
a!planowana!do!budowy!sie'!kanalizacyjna!jest!uzasadniona!
technicznie!i!ekonomicznie!z!uwagi!na!dost"pne!rozwi#zania!
techniczne,!sposób!zagospodarowania!terenu,!wp$yw!na!
%rodowisko!oraz!uwarunkowania!ekonomiczne; 

2. stref!ochronnych!uj"'!wody!obejmuj#cych tereny ochrony 

bezpo%redniej!i!tereny!ochrony!po%redniej; 
3. obszarów!ochronnych!zbiorników!wód!%ródl#dowych; 
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4. obj"tym!przynajmniej!jedn#!form#!ochrony!przyrody!w!
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody!lub!obszaru!maj#cego!znaczenie dla!Wspólnoty,!
znajduj#cego!si"!na!li%cie,!o!której!mowa!w!art.!27!ust.!1!tej!
ustawy. 

Projekt dot7 oczyszczania 6cieków komunalnych  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Projekt!dotycz#cy!oczyszczalni!%cieków!

komunalnych oraz indywidualnych 

systemów!oczyszczania!%cieków!

zapewnia!zgodno%'!z!wymogami!

zawartymi!w!za$.!I!B!do!dyrektywy!

%ciekowej! 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
 

Bezwzgl"dny 

 

Warunki!te!zosta$y!przetransponowane!do!prawodawstwa!

polskiego w Rozporz#dzeniu!Ministra!Gospodarki!Morskiej!i!{eglugi!

qródl#dowej!z!dnia!1!lipca!2019!r.!w!sprawie!substancji!szczególnie!

szkodliwych!dla!%rodowiska!wodnego!oraz!warunków,!jakie!nale&y!

spe$ni'!przy!wprowadzaniu!do!wód!lub!do!ziemi!%cieków,!a!tak&e!

przy!odprowadzaniu!wód!opadowych!lub!roztopowych!do!wód!lub!

do!urz#dze*!wodnych!(Dz.!U.!2019!poz.!1311). 
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2. 

Dla!projektu!przewiduj#cego!budow"!

oczyszczalni!%cieków!komunalnych!

zagwarantowano uzyskanie efektu 

ekologicznego!w!wysoko%ci!30=!mocy!

przerobowej!oczyszczalni!w!ci#gu!roku!

(w!metrach!sze%'.)!od!zako*czenia!

projektu!i!85=!w!ci#gu!5!lat!od!

zako*czenia!realizacji!projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Kryterium zapewnia odpowiednie wykorzystanie mocy 

przerobowych!oczyszczalni!%cieków. 

Kryterium!dotyczy!tylko!budowy!oczyszczalni!%cieków. 

Projekt dot7 oczyszczania 6cieków komunalnych  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

3. 

Dla!projektu!przewiduj#cego!

rozbudow",!przebudow",!remont!lub!

modernizacj"!oczyszczalni!%cieków!

komunalnych zagwarantowano 

uzyskanie efektu ekologicznego w 

postaci!zwi"kszenia!redukcji!$adunku!

zanieczyszcze*!oraz!poprawy!jako%ci!

oczyszczonych!%cieków 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Kryterium dotyczy tylko rozbudowy, przebudowy, remontu lub 

modernizacji!oczyszczalni!%cieków. 

Dla wszystkich typów projektów 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt!realizuje!wska+nik 

z ram wykonania 

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu 

3 0 lub 2 pkt 

2 pkt � projekt!realizuje!wska+nik!z!ram!

wykonania 

0 pkt � projekt!nie!realizuje!wska+nika!z!ram!

wykonania  

Projekt dot. sieci kanalizacyjnych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji          Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Nak$ad!jednostkowy:!koszt 
kwalifikowany inwestycji / 

d$ugo%'!sieci!kanalizacyjnej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
4 1-4 pkt 

Rankingowanie!wg!warto%ci!kryterium. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki 

przeprowadzonych!oblicze*!(iloraz),!bazuj#cych!
na danych zawartych we wniosku o 

dofinansowanie!projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!
przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!
warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!ww.!oblicze*.!
Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!
projektów,!a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!
przedzia$u!uzale&nione!jest!od!wyniku 

przeprowadzonych!oblicze*. 
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2. 

Nak$ad!jednostkowy:!koszt!
kwalifikowany inwestycji / 

liczba!odbiorców 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
4 1-4 pkt 

Rankingowanie!wg!warto%ci!kryterium.! 
Metoda!obliczania!RLM!podana!w!obja%nieniach!
pod!tabel#.! 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki 

przeprowadzonych!oblicze*!(iloraz),!bazuj#cych!
na danych zawartych we wniosku o 

dofinansowanie!projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!
przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!
warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!ww.!oblicze*.!
Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!
projektów,!a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!
przedzia$u!uzale&nione!jest!od!wyniku!
przeprowadzonych!oblicze*. 

Projekt dot. sieci kanalizacyjnych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji          Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Lokalizacja projektu na 

obszarze!-wra&liwym- 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

4 pkt - lokalizacja projektu na obszarze NATURA 

2000 

3 pkt -  lokalizacja projektu na obszarze prawnie 

chronionym  

2 pkt - lokalizacja projektu na obszarze strefy 

ochrony!uj"'!wód 

1 pkt - pozosta$e 

Za!projekt!le&#cy!na!obszarze!-wra&liwym-!

uznaje!si"!taki,!w!którym!co!najmniej!50!=!
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mieszka*ców!obj"tych!projektem mieszka na 

takim obszarze. 

4. 

Projekt!umo&liwia!

pod$#czenie!do!istniej#cej!

sieci!innych!u&ytkowników!

w ramach ustanowionej 

aglomeracji w rozumieniu 

ustawy Prawo wodne 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1 lub 2 pkt 

2 pkt - za udokumentowane m.in. porozumienie 

zawarte!np.!mi"dzy!gminami,!umo&liwiaj#ce!

pod$#czenie!do!projektowanej!sieci!innych!

u&ytkowników,! 

1 pkt - pozosta$e!projekty 

Kryterium!ma!za!zadanie!promocj"!wspó$pracy!

mi"dzy!u&ytkownikami!sieci!kanalizacyjnej.  

Projekt dot. sieci kanalizacyjnych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji          Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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5. 
Komplementarno%'!
projektu  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

Oceniane b"dzie!powi#zanie!z!innymi!
projektami/inwestycjami realizowanymi przez 

wnioskodawc". 
3 pkt � komplementarny z co najmniej jednym 

projektem!dotycz#cym!gospodarki!%ciekowej; 
2 pkt � komplementarny z co najmniej jednym 

projektem!dotycz#cym!zaopatrzenia!w!wod"; 

1 pkt � Komplementarny z co najmniej jednym 

projektem!w!pozosta$ym!zakresie 

0 pkt � brak!komplementarno%ci; 

6. 
Stopie*!skanalizowania!
aglomeracji 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

Oceniany!b"dzie!stopie*!skanalizowania!
aglomeracji!przed!realizacj#!projektu wg stanu 

na!dzie*!sk$adania!wniosku!o!dofinansowanie. 

4 pkt � H!30= 

3 pkt �  Q!30=!H50= 

2 pkt. � Q!50=!H 80 % 

1 pkt. � > 80 %  

W!przypadku!gdy!projekt!obejmuje!2!lub!wi"cej!
aglomeracje!i!jednocze%nie!wyst"puj#!ró&ne!
stopnie skanalizowania przyznaje!si"!punktacj"!
korzystniejsz#!dla!wnioskodawcy. 
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7. 
Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!
minimalnego 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
-   H!!5=!- 0 pkt 

-   Q!!5!!!H!!12=!- 1 pkt  

-   Q!12!!H!!!20=!- 2 pkt  

-   > 20!!H!!!30=!- 3 pkt  

-   > 30 % - 4 pkt 
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Projekt dot7 oczyszczania 6cieków komunalnych  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji  Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Nak$ad!jednostkowy:!koszt!

kwalifikowany inwestycji / 

wielko%'!redukcji!$adunku!

%cieków!poddanych!

oczyszczaniu  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-4 pkt 

Rankingowanie!na!podstawie!obliczonej!warto%ci!

z!uwzgl"dnieniem!wielko%ci!redukcji!$adunku!

%cieków!poddanych oczyszczaniu wg 

zadeklarowanej!warto%ci!wska+nika 

Wielko%'!$adunku!okre%lona!jest!jako!

%redniodobowa!BZT5!w!kg/dob". 

W przypadku rozbudowy, przebudowy, remontu 

oraz!modernizacji!oczyszczalni!b"dzie!brana!pod!

uwag"!wielko%'!zwi"kszonej!redukcji. 

Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki 

przeprowadzonych!oblicze*!(iloraz),!bazuj#cych!

na danych zawartych we wniosku o 

dofinansowanie!projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!

przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!

warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!ww.!oblicze*.!

Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!

projektów,!a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!

przedzia$u!uzale&nione!jest!od!wyniku!

przeprowadzonych!oblicze*. 
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Projekt dot7 oczyszczania 6cieków komunalnych  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji  Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

668 

 

2. 

Nak$ad!jednostkowy:!koszt!
kwalifikowany inwestycji / 

liczba!odbiorców 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
4 1-4 pkt 

4 � 2 pkt. wg rankingowania na podstawie 

obliczonej!warto%ci!z!uwzgl"dnieniem!
zadeklarowanej!warto%ci!RLM.! 
1 pkt. � w przypadku gdy projekt nie przewiduje 

zwi"kszenia!RLM! 
W przypadku rozbudowy, przebudowy, remontu 

oraz modernizacji oczyszczalni do oblicze*!
nale&y!uwzgl"dni'!ró&nic"!RLM.  
Metoda!obliczania!RLM!podana!w!obja%nieniach!
pod!tabel#. 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki 

przeprowadzonych!oblicze*!(iloraz),!bazuj#cych!
na danych zawartych we wniosku o 

dofinansowanie!projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!
przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!
warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!ww.!oblicze*.!
Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!
projektów,!a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!
przedzia$u!uzale&nione!jest!od!wyniku!
przeprowadzonych!oblicze*. 

Projekt dot7 oczyszczania 6cieków komunalnych  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji  Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

3. 

Lokalizacja projektu 

obs$uguj#cego!obszar!
-wra&liwy-! 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
4 1 lub 2 pkt 

2 pkt - projekt,!w!którym!oczyszczalnia!obs$uguje!
co!najmniej!50=!ludno%ci!zamieszka$ej!na!
obszarach!-wra&liwych-,! 
1 pkt-  pozosta$e!projekty 

Za!projekt!le&#cy!na!terenie!wra&liwym!uznaje!
si"!taki,!w!którym!co!najmniej!50!=!
mieszka*ców!obj"tych projektem mieszka na 

obszarze:  

Natura 2000 lub parku krajobrazowego i  otuliny 

tego!parku,!strefy!ochrony!uj"'!wód!
ustanowionych!decyzj#!wojewody!lub!
rozporz#dzeniem!dyrektora!RZGW. 

4. 
Gospodarka osadami 

%ciekowymi! 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt. 

Oceniane!b"dzie!w!projekcie!rozwi#zanie!
dotycz#ce!uporz#dkowania!gospodarki!osadami!
%ciekowymi!z!uwzgl"dnieniem!hierarchii!
post"powania!wynikaj#cej!z!KPGO!i!KPOq: 
 

3 pkt. � wykorzystanie w rolnictwie 

2 pkt. � wykorzystanie do!rekultywacji!terenów!
na cele nierolne 

1 pkt. - przekszta$cenie!termiczne 

0 pkt. � projekt!nie!rozwi#zuje!gospodarowania!
osadami!%ciekowymi 

Projekt dot7 oczyszczania 6cieków komunalnych  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji  Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

5. 

Oczyszczalnia!obs$uguj#ca!

wi"cej!ni&!1!gmin" 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1 lub 2 pkt 

 

2 pkt - za udokumentowane porozumienie 

zawarte!mi"dzy!gminami!umo&liwiaj#ce!obs$ug"!

wi"cej!ni&!jednej!gminy!przez!dan#!oczyszczalni" 

(nie!dotyczy!przewozu!%cieków!pojazdami!

asenizacyjnymi),  

1 pkt - pozosta$e!projekty 

Wska+nik!ten!ma!za!zadanie!promocj"!

wspó$pracy!mi"dzy!gminami. 

 

6. 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!

minimalnego 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 

-   H!!5=!- 0 pkt 

-   Q!!5!!!H!!12=!- 1 pkt  

-   Q!12!!H!!!20=!- 2 pkt  

-   Q!20!!H!!!30=!- 3 pkt  

-   > 30 % - 4 pkt 

OBJA5NIENIA DOTYCZ$CE METODY OBLICZANIA RLM na podstawie Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji 
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Wyliczenie RLM aglomeracji: 

RLM = RLM (Mk)+RLM(prz)+RLM(czas) 

gdzie: 

RLM � równowa&na!liczba!mieszka*ców!aglomeracji. 

RLM (Mk) � RLM.! tj.! równowa&na! liczba!mieszka*ców!obejmuj#ca! $adunek! generowany! przez! sta$ych!mieszka*ców! oraz! osoby! czasowo! zameldowane; 

przyjmuje!si"!1!Mk!@!1RLM 

RLM (prz) � RLM!wynikaj#ca!z!$adunku!%cieków!przemys$owych!odprowadzonych!do!kanalizacji!zbiorczej.!RLM!wyra&a!wielokrotno%'!$adunku!zanieczyszcze*!

w!%ciekach!odprowadzanych!z!obiektów!przemys$owych! i!us$ugowych!w!stosunku!do! jednostkowego! $adunku!zanieczyszcze*!w!%ciekach!z!

gospodarstw!domowych,!odprowadzanych!od!jednego!mieszka*ca/dob". 

RLM = [BZT5(kg/d)]/[0,06(kg/Mk*d)] 

BZT5 z! przemys$u! nale&y! przyjmowa'! na! podstawie! rzeczywistych! ilo%ci! %cieków! odprowadzanych! do! oczyszczalni! komunalnych oraz 

dokonanych!pomiarów!st"&e*!w!%ciekach!surowych.!Dla!nowopowsta$ych!zak$adów! $adunek!BZT5 szacujemy na podstawie jednostkowych 

wska+ników!$adunków!zanieczyszcze*!zale&nych!od!rodzaju!%cieków.! 

RLM (czas) � RLM!wynikaj#ca!z!$adunku!%cieków!pochodz#cych!z!us$ug!noclegowych!lub!czasowego!przebywania!na!terenie!aglomeracji!osób!

niezamieszkuj#cych!w!niej;!przyjmuje!si"!1!RLM!@!1!zarejestrowane!miejsce!noclegowe. 
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O6 priorytetowa  V Ochrona 6rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Dzia)anie 5.5 Ochrona powietrza 

1. Likwidacja indywidualnych ;róde) ciep)a w celu przy)*czenia do sieci ciep)owniczych lub sieci gazowych wraz z niezb%dnymi pracami termomodernizacyjnymi, 

2. Wymiana indywidualnych ;róde) ciep)a na bardziej ekologiczne wraz z niezb%dnymi pracami termomodernizacyjnymi7 

Wy-ej wymienione przedsi%wzi%cia dotyczy8 b%d*: 

- budynków jednorodzinnych, 

- budynków wielorodzinnych zarz*dzanych przez wspólnoty, 

- budynków i lokali mieszkalnych stanowi*cych zasób gminy, 

- budynków u-yteczno6ci publicznej.  

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1 
Uzasadnienie zastosowanych 

+róde$!ciep$a 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

1. Projekty!przewiduj#ce!wymian"! indywidualnych! +róde$! ciep$a!na!bardziej! ekologiczne! +ród$a!

indywidualne,!uzyskaj#!wsparcie!jedynie!w!przypadku,!gdy!pod$#czenie!do!sieci!ciep$owniczej!

lub sieci gazowej na danym obszarze nie jest uzasadnione technicznie lub/i ekonomicznie. 

2. W przypadku, gdy!pod$#czenie!do!sieci!ciep$owniczej!lub!sieci!gazowej!na!danym!obszarze!jest!

mo&liwe! technicznie! i! racjonalne! kosztowo,! wsparcie! uzyskaj#! wy$#cznie! przedsi"wzi"cia!

polegaj#ce! na! likwidacji! indywidualnych! +róde$! ciep$a! celem! przy$#czenia! (wymiana! w"z$a!

cieplnego!i!urz#dzenia!grzewczego)!do!sieci!ciep$owniczej!lub!gazowej. 
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2. 

Okre%lenie!potrzeb! 
w!zakresie!wymiany!+róde$!
ciep$a!wraz!z!ustaleniem!
warto%ci!projektu 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!uzyskaj#!projekty,!w!ramach!których!Wnioskodawca!rzetelnie!okre%li$!potrzeby! 

w zakresie wymiany lub/i likwidacji +róde$!ciep$a,!a!na!podstawie!przeprowadzonego!okre%lenia!

potrzeb!w$a%ciwie!ustali$!warto%'!wydatków!kwalifikowalnych!w!projekcie. 

Okre%lenie!potrzeb!stanowi!wynik!przeprowadzonej!ankietyzacji/inwentaryzacji,!któr#!

przeprowadzono!zgodnie!z!zakresem!wynikaj#cym!z!dokumentu!pn.!Formularz do ankiety w 

zakresie"potrzeb"wymiany"#róde "ciep a"w"ramach"dzia ania"5.5"Ochrona"powietrza (dla 

budynków"mieszkalnych),!stanowi#cym Za !cznik"nr"7a  do SZOOP EFRR oraz obligatoryjny 

za$#cznik!do!wniosku!o!dofinansowanie.! 

Dla!projektów!dotycz#cych!budynków!u&yteczno%ci!publicznej!wnioskodawca!przeprowadza!

ankietyzacj"/inwentaryzacj"!budynków!zgodnie!z!zakresem!wynikaj#cym!z!dokumentu!pn.!

Formularz"w"zakresie"oceny"potrzeb"wymiany"#róde "ciep a"dla"budynków"u$yteczno%ci"publicznej, 

stanowi#cym Za !cznik"nr"7b  do SZOOP EFRR oraz!obligatoryjny!za$#cznik!do!wniosku!o!

dofinansowanie. 

Pozyskane i przedstawione w ww. dokumentach dane!stanowi#!rzeteln#!podstaw"!do!realizacji!

dzia$a*!zmierzaj#cych!do!ograniczenia!niskiej!emisji. 

 

3. 

Zapewnienie minimalnego 

poziomu!efektywno%ci!
energetycznej budynku 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparcie!uzyskaj#!wy$#cznie!projekty,!w!których!przewidziano!dzia$ania!zapewniaj#ce!osi#gniecie!

minimalnego! poziomu! efektywno%ci! energetycznej! budynku! zgodnie! ze! Standardem minimum 

zakresu" przeprowadzenia" oceny" energetycznej" budynku" w" ramach" dzia ania" 5.5" Ochrona 

powietrza,!stanowi#cym!Za !cznik"nr"8b  do SZOOP EFRR (dot.!budynków!u&yteczno%ci!publicznej)!

lub!Za$#cznik!nr!8a!do!SZOOP!EFRR!(dotyczy!budynków!mieszkalnych) 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

674 

 

4. 

Zgodno%'!wspieranych!
inwestycji z przepisami 

dotycz#cymi!emisji!
zanieczyszcze*!i!ochrony 

%rodowiska 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!ramach!dzia$ania,!dofinansowanie!otrzymaj#!wy$#cznie! inwestycje,!w! ramach!których!nowe!

(bardziej!ekologiczne)!+ród$a!ciep$a: 

- b"d#! wyposa&one! w! automatyczny! podajnik! paliwa! (nie! dotyczy! kot$ów! zgazowuj#cych)! 

i!nie!b"d#!posiada$y!rusztu!awaryjnego!ani!elementów!umo&liwiaj#cych!jego!zamontowanie; 

- charakteryzuj#! si"! obowi#zuj#cym! od! ko*ca! 2020! r.! minimalnym! poziomem! efektywno%ci!

energetycznej! i! normami! emisji! zanieczyszcze*,! które! zosta$y! okre%lone! w! %rodkach!

wykonawczych! do! dyrektywy! 2009/125/WE! z! dnia! 21! pa+dziernika! 2009! r.! ustanawiaj#cej!

ogólne! zasady! ustalania! wymogów! dotycz#cych! ekoprojektu! dla! produktów! zwi#zanych! 

z! energi#! (je%li! dotyczy).! Wymóg! dotyczy! wszystkich! paliw! dopuszczonych! do! stosowania! 

w!instrukcji!u&ytkowania!urz#dzenia. 

qrodki!wykonawcze!do!dyrektywy!2009/125/WE!z!dnia!21!pa+dziernika!2009!r.!ustanawiaj#cej!

ogólne!zasady!ustalania!wymogów!dotycz#cych ekoprojektu!dla!produktów!zwi#zanych!z!energi#!

to!w!szczególno%ci:! 

- rozporz#dzenie!Komisji!(UE)!2015/1185!z!dnia!24!kwietnia!2015!r.!w!sprawie!wykonania!

dyrektywy!Parlamentu!Europejskiego!i!Rady!2009/125/WE!w!odniesieniu!do!wymogów!

dotycz#cych!ekoprojektu dla!miejscowych!ogrzewaczy!pomieszcze*!na!paliwo!sta$e, 

- rozporz#dzenie!Komisji!(UE)!2015/1188!z!dnia!28!kwietnia!2015!r.!w!sprawie!wykonania!

dyrektywy!Parlamentu!Europejskiego!i!Rady!2009/125/WE!w!odniesieniu!do!wymogów!

dotycz#cych!ekoprojektu!dla!miejscowych!ogrzewaczy!pomieszcze*, 

- rozporz#dzenie!Komisji!(UE)!2015/1189!z!dnia!28!kwietnia!2015!r.!w!sprawie!wykonania!

dyrektywy!Parlamentu!Europejskiego!i!Rady!2009/125/WE!w!odniesieniu!do!wymogów!

dotycz#cych!ekoprojektu!dla!kot$ów!na!paliwo!sta$e. 
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Komitet Monitoruj#cy!RPO!WO!2014!� 2020!upowa&nia!Instytucj"!Orgaznizuj#c#!Konkurs!do!

doprecyzowania! w! Regulaminie! Konkursu! przepisów! prawa,! które! b"d#! obowi#zywa$y! w!

ramach konkursu. 

5. Ograniczenie emisji CO2 
Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt przyczynia! si"!do! redukcji! emisji! gazów!cieplarnianych!mierzonej! jako!ekwiwalent!CO2. 

Analizie! poddane! zostan#! dane! wynikaj#ce! z! wniosku! o! dofinansowanie! (wybór! i! okre%lenie!

warto%ci! docelowej! innej! ni&! zero! dla! wska+nika! �Szacowany roczny spadek emisji gazów"

cieplarnianych�) oraz Studium" Wykonalno%ci" Inwestycji,! tj.! sekcji! [! pn.! �Specyficzne analizy  

dla"danego"rodzaju"projektu/sektora�. 

Projekty,! w! których! przewidziano! wymian"! istniej#cych! pieców! gazowych,! uzyskaj#!

dofinansowanie tylko w przypadku, gdy skutkowa'! b"d#! redukcj#! emisji! CO2  

o!co!najmniej!30=!w!odniesieniu!do!istniej#cych!instalacji!(dotyczy!typu!projektu!nr!1). 

6. 
Ograniczenie emisji  

py$u!zawieszonego!PM10 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!przyczynia!si"!do!ograniczenia!emisji! zanieczyszcze*!powietrza!mierzonej! jako!redukcja!

emisji! py$u! zawieszonego! PM10.! Analizie! poddane! zostan#! dane! wynikaj#ce! z! zapisów! 

Studium" Wykonalno%ci" Inwestycji,! tj.! sekcji! [! pn.! �Specyficzne analizy dla danego rodzaju 

projektu/sektora�.  
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7. Efektywno%'!ekonomiczna 
Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie! uzyskaj#!projekty! spe$niaj#ce! kryterium!efektywno%ci! kosztowej!w powi#zaniu! 

z! osi#ganymi! efektami! spo$eczno-gospodarczymi! (w! tym! zmniejszenie! kosztów! zu&ycia! paliw)! 

w! stosunku! do! planowanych! nak$adów! finansowych.! Wska+nik! ekonomicznej! warto%ci! netto! 

dla projektu jest dodatni, ENPV>0. 

8. 

Realizacja projektu w oparciu 

o!%wiadectwo charakterystyki 

energetycznej budynku lub 

audyt energetyczny  

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekty!dot.!budynków!u&yteczno%ci!publicznej!zostan#!obj"te!wsparciem!!wy$#cznie!wtedy,!gdy!

dla! budynku! sporz#dzony! zosta$! audyt! energetyczny! lub! budynek! posiada! %wiadectwo!

charakterystyki energetycznej. 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Kryterium 

%rodowiskowe � nak$ad!

jednostkowy (dotyczy 

budynków!

jednorodzinnych, 

budynków!

wielorodzinnych 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
2 1 � 4 pkt 

Premiowane! b"d#! projekty,! które! w! najwi"kszym! stopniu! wp$yn#! na! redukcj"! emisji! CO2  

przy!jednocze%nie!jak!najni&szych!nak$adach!finansowych.! 

Wp$yw!b"dzie!mierzony!wg!wzoru: 
 

Nak)ad jednostkowy = warto#$!wydatków!kwalifikowanych![z"]!/!redukcja!emisji!CO2 w ramach 

realizacji projektu [Mg] 
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zarz#dzanych!przez!

wspólnoty, 

budynków!i!lokali!

mieszkalnych 

stanowi#cych!zasób!

gminy) 

 

Obliczenia poziomu redukcji emisji CO2 wed$ug! wskazanej! metodologii?,! Wnioskodawca! ma!

obowi#zek!przedstawi'!w!Studium"Wykonalno%ci"Inwestycji,!tj.!w!sekcji![!pn.!�Specyficzne analizy 

dla"danego"rodzaju"projektu/sektora�. 

Rankingowanie!wg!obliczonej!warto%ci!nak$adu!jednostkowego.!Rankingowanie!sporz#dzane!
b"dzie!osobno!dla!nast"puj#cych!budynków: 

- budynki jednorodzinne i wielorodzinne zarz#dzane przez!wspólnoty,! 

- budynki i lokale mieszkalne stanowi#ce zasób!gminy. 

 Otrzymane! warto%ci! dla! poszczególnych! projektów! zostan#! zestawione! ze! sob#,! a nast"pnie!

podzielone!na!cztery!przedzia$y!zgodnie!z!wynikami!obliczonego!nak$adu!wg!ww.!wzoru. Projekty 

o najni-szej warto6ci wska;nika otrzymaj* najwi%cej punktów7 Zakwalifikowanie do konkretnego 

przedzia$u!uzale&nione!jest!od!warto%ci!ilo%ciowej!nak$adu!jednostkowego. 

2. 

Kryterium 

%rodowiskowe 

(dotyczy"budynków"

u$yteczno%ci"publicznej) 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
2 1 � 4 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!które!w najwi"kszym!stopniu!wp$yn#!na redukcj"!emisji!CO2.  

Obliczenia poziomu redukcji emisji CO2 wed$ug!wskazanej!metodologii?,!Wnioskodawca!ma!
obowi#zek!przedstawi'!w Studium"Wykonalno%ci"Inwestycji, tj. w sekcji![!pn.!�Specyficzne 

analizy dla danego rodzaju projektu/sektora�. 

Rankingowanie wg redukcji emisji CO2 w ramach!realizacji!projektu!|Mg}.!Otrzymane!warto%ci!dla!
poszczególnych!projektów!zostan#!zestawione!ze!sob#,!a nast"pnie!podzielone!na!cztery!
przedzia$y.  
Projekty o najwy-szej warto6ci wska;nika otrzymaj* najwi%cej punktów7 Zakwalifikowanie 

do konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest!od!warto%ci!ilo%ciowej!redukcji!emisji!CO2 w ramach 

realizacji projektu. 
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3. 

Kryterium emisyjne � 

nak$ad!jednostkowy!

(dotyczy budynków!

jednorodzinnych, 

budynków!

wielorodzinnych 

zarz#dzanych!przez!

wspólnoty, 

budynków!i!lokali!
mieszkalnych 

stanowi#cych!zasób!
gminy) 

 

 

 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
2 1 � 4 pkt 

Premiowane! b"d#! projekty,! które! w! najwi"kszym! stopniu! wp$yn#! na! redukcj"! emisji! py$u!

zawieszonego!PM10!przy!jednocze%nie!jak!najni&szych!nak$adach!finansowych.! 

Wp$yw!b"dzie!mierzony!wg!wzoru: 
 

Nak)ad jednostkowy = warto#$! wydatków! kwalifikowanych! [z"]! /! redukcja emisji py"u!

zawieszonego PM10 w ramach realizacji projektu [Mg]. 

 

Obliczenia!poziomu!redukcji!emisji!py$u! zawieszonego!PM10!wed$ug!wskazanej!metodologii??,!

Wnioskodawca!ma! obowi#zek! przedstawi'! w! Studium" Wykonalno%ci" Inwestycji, tj. w sekcji H  

pn. �Specyficzne"analizy"dla"danego"rodzaju"projektu/sektora�. 

Rankingowanie!wg!obliczonej!warto%ci!nak$adu!jednostkowego.!Rankingowanie!sporz#dzane!
b"dzie!osobno!dla!nast"puj#cych!budynków: 

- budynki jednorodzinne i wielorodzinne zarz#dzane przez!wspólnoty,! 

- budynki i lokale mieszkalne stanowi#ce zasób!gminy. 

Otrzymane! warto%ci! dla! poszczególnych! projektów! zostan#! zestawione! ze! sob#,! a nast"pnie!

podzielone!na!cztery!przedzia$y!zgodnie!z!wynikami!obliczonego!nak$adu!wg!ww.!wzoru. Projekty 

o najni-szej warto6ci wska;nika otrzymaj* najwi%cej punktów7 Zakwalifikowanie do konkretnego 

przedzia$u!uzale&nione!jest!od!warto%ci!ilo%ciowej!nak$adu!jednostkowego. 

4. 

Kryterium emisyjne 

(dotyczy!budynków!

u&yteczno%ci!publicznej) 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
2 1 � 4pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!które!w najwi"kszym!stopniu!wp$yn#!na redukcj"!emisji!py$u!
zawieszonego PM10. 

Obliczenia!poziomu!redukcji!emisji!py$u!zawieszonego!PM10!wed$ug!wskazanej!metodologii??,!
Wnioskodawca ma obowi#zek!przedstawi'!w!Studium"Wykonalno%ci"Inwestycji, tj. w sekcji H 

pn. �Specyficzne"analizy"dla"danego"rodzaju"projektu/sektora�. 

Rankingowanie wg redukcji!emisji!py$u!zawieszonego!PM10!w!ramach!realizacji!projektu!|Mg} 

Otrzymane!warto%ci!dla!poszczególnych!projektów!zostan#!zestawione!ze!sob#,!a nast"pnie!
podzielone!na!cztery!przedzia$y.  
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Projekty o najwy-szej warto6ci wska;nika otrzymaj* najwi%cej punktów7 Zakwalifikowanie 

do konkretnego! przedzia$u! uzale&nione! jest! od! warto%ci! ilo%ciowej! redukcji! emisji! py$u!

zawieszonego PM10 w ramach realizacji projektu. 

5. 
Poprawa!efektywno%ci!
energetycznej (w %) 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
2 1-3 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!w!których!oszcz"dno%'!energii!w!odniesieniu!do!stanu!
pocz#tkowego,!obliczana!dla!energii!pierwotnej!� X, wynosi: 

\25=!H!!40=!- 1 pkt. 

>40% < 60% - 2 pkt. 

\60=!- 3 pkt. 

Oszcz"dno%'! energii! dokumentowana! b"dzie! na! podstawie! charakterystyki! energetycznej!

budynku ex post.   

6. 

Lokalizacja projektu  

na obszarze,  

na!którym!stwierdzono!
przekroczenie!warto%ci!
normatywnych!st"&e*!
dla jednego lub wi"cej!
ni&!jednego!
zanieczyszczenia 

powietrza 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
2 0, 1 � 4 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!zlokalizowane!na!obszarach, na  których: 

-  w!aktualnej!na!dzie*!sk$adania!wniosku!o!dofinansowanie!ocenie!jako%ci!powietrza na terenie 

województwa!opolskiego!stwierdzono!przekroczenie!warto%ci!normatywnych!st"&e*!dla!jednego!
lub!wi"cej!ni&!jednego!zanieczyszczenia!powietrza  

oraz 

- w aktualnym na!dzie*!sk$adania!wniosku!o!dofinansowanie!programie ochrony powietrza 

stwierdzono przekroczenie!warto%ci!normatywnych!st"&e*!dla!jednego!lub!wi"cej!ni&!jednego!
zanieczyszczenia powietrza. 

Ranking!w!oparciu!o!warto%'!koniecznej!do!osi#gni"cia!redukcji!zanieczyszcze* (sposób!pomiaru:!
Mg),!wynikaj#c#!z!danych!zawartych!w!ww. dokumentach. 
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Odpowiedni#!ilo%'!punktów!przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u.!Ilo%'!przedzia$ów! 
ustalana!jest!przez!Ekspertów!na!etapie!oceny!merytorycznej,!a!zakwalifikowanie!do!
konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest!od!miejsca!realizacji!projektu,!okre%lonego!we wniosku 

o dofinansowanie. 

Wykaz!gmin,!w!których!stwierdzono!przekroczenie!st"&e*!dobowych!zanieczyszcze*, wraz z 

odpowiadaj#c#!im!warto%ci#!koniecznej!do!osi#gniecia!redukcji,!stanowi!za$#cznik!do!Regulaminu 

konkursu. 

W przypadku realizacji projektu na obszarze!gmin/y!nieuj"tych/ej!w!ww.!wykazie,! 
w!odniesieniu!do!przedmiotowego!kryterium!projekt!otrzymuje!zero!punktów. Rankingowanie 

ustalone!b"dzie!w!oparciu!o!przedzia$y!punktowe!od!1!pkt!do!4!pkt. 

W regulaminie konkursu wskazano aktualn# dla danego konkursu ocen" jako%ci! powietrza! na!
terenie!województwa!opolskiego oraz aktualny program ochrony powietrza. 

7. 

Kompleksowo%'!
projektu w zakresie 

dzia$a*!obni&aj#cych!
emisj"!zanieczyszcze*!
oraz!zwi"kszaj#cych!
efektywno%'!
energetyczn#! 
z jednoczesnym 

wykorzystaniem OZE 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
3 0 � 4pkt  

Premiowane!b"d#!projekty,!w!których!przewidziano!wykorzystanie instalacji!OZE!i/lub!wymian"!

systemów!indywidualnego!ogrzewania!na!niskoemisyjne!+ród$a!ciep$a.!Pojedyncze inwestycje*** 

wchodz#ce!w!sk$ad!projektu!punktowane!b"d# jak!ni&ej: 

0 pkt � otrzymuj#! inwestycje,! w! których! nie! przewidziano! ca$kowitej/cz"%ciowej! zamiany!

istniej#cych! indywidualnych! +róde$! ciep$a! na! +ród$a! odnawialne! lub! likwidacji! istniej#cych!

indywidualnych!+róde$!ciep$a!poprzez pod$#czenie!do!sieci!ciep$owniczej!lub!wymiany!+róde$!ciep$a!

na ogrzewanie elektryczne/gazowe/olejowe oraz!inwestycje,!które!polegaj#!na!od$#czeniu!si"!od!

sieci!gazowej!lub!ciep$owniczej!w!celu!monta&u!urz#dze*!ogrzewania!elektrycznego,!gazowego!lub!

olejowego; 

1 pkt � wymiana istniej#cych! indywidualnych! +róde$! ciep$a! (opalanych! w"glem lub! biomas#)! 

na ogrzewanie elektryczne, gazowe lub olejowe;  
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3 pkt � ca$kowita likwidacja istniej#cych!indywidualnych +róde$!ciep$a!poprzez!pod$#czenie!do!sieci!

ciep$owniczej lub gazowej wraz!z!monta&em!kot$ów/si$owni!opalanych!gazem; 

4 pkt � ca$kowita lub! cz"%ciowa wymiana istniej#cych! indywidualnych! +róde$! ciep$a! na! +ród$a!

odnawialne! (energia! wiatru,! wody,! s$o*ca! i! geotermalna,! pompa! ciep$a, instalacje 

wysokosprawnej kogeneracji/trigeneracji); 

Punktacj"!projektu!oblicza!si"!za!pomoc#!poni&szego!wzoru: 

=' > =?@A=B
C D1)# E'=FBGH=B

C I1)# E'=JGKGH=B
C :1)# 

gdzie: 

POZE � liczba inwestycji*** zwi#zana!z!ca$kowit#!lub!cz"%ciow#!wymian#!istniej#cych!

indywidualnych!+róde$!ciep$a!na!+ród$a!odnawialne!(energia!wiatru,!wody,!s$o*ca!i!geotermalna,!

pompa!ciep$a, wysokosprawna kogeneracja/trigeneracja), 

Psc,g � liczba inwestycji***  zwi#zana!z!ca$kowit#!likwidacj#!istniej#cych!indywidualnych!+róde$!

ciep$a!poprzez!pod$#czenie!do!sieci!ciep$owniczej!lub!gazowej, 

Pe,o,g � liczba inwestycji*** zwi#zana!z!wymian#!istniej#cych!indywidualnych!+róde$!ciep$a!

(opalanych!w"glem!lub!biomas#)!na!ogrzewanie!elektryczne,!gazowe!lub!olejowe, 

 

Pc � liczba wszystkich inwestycji***  przewidzianych do realizacji w ramach projektu. 

Zakwalifikowanie!projektu!do!konkretnego!przedzia$u!punktowego!uzale&nione!jest!od!warto%ci!
wska+nika!�P�,!obliczonej!zgodnie!z!ww.!wzorem.!Punktowanie!w!odniesieniu!do!ca$ego!projektu!
w ramach przedmiotowego kryterium � zgodnie!z!ni&ej!wymienionymi!przedzia$ami: 

- P < 0,5 � 0 pkt, 

- P!\!0,5 < 1,5 � 1 pkt, 
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- P!\!1,5 < 2,0 � 2 pkt, 

- P!\!2,0 H!3!� 3 pkt. 

- P!\!3,0  � 4  pkt. 

 

???! liczba! likwidowanych! (przy! pod$#czeniach! do! sieci)! lub! wymienianych! (przy! wymianie  

na!ogrzewanie!elektryczne,!gazowe,!olejowe!lub/i!OZE)!indywidualnych!+róde$!ciep$a. 

8. 
Udzia$!%rodków!
w$asnych!wy&szy!od!
minimalnego 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
1 0 � 4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
- H!3!p.p.!- 0 pkt 

- > 3!p.p.!H!6!p.p.!- 1 pkt  

- Q!6!p.p.!H!9!p.p.!- 2 pkt  

- Q!9!p.p.!H!12!p.p.!- 3 pkt  

- > 12 p.p. - 4 pkt 

 

p.p. � punkt procentowy 

9. 

Planowane 

ograniczenie!�ubóstwa!
energetycznego� (je%li!
dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0 � 2 pkt 

Premiowane! b"d#! projekty,! których! realizacja! skutkowa'! b"dzie! ograniczaniem! �ubóstwa!

energetycznego�. 

0 pkt - je&eli!udzia$ gospodarstw!domowych!dotkni"tych!problemem!ubóstwa!energetycznego,! 

w których!wykonane! b"dzie! przy$#cze! do! sieci! ciep$owniczej/gazowej lub zainstalowane nowe 

+ród$o!ciep$a, wynosi!mniej!ni& 5 % ogólnej liczby gospodarstw!domowych!obj"tych!projektem; 

1 pkt - je&eli!udzia$ gospodarstw!domowych!dotkni"tych!problemem!ubóstwa!energetycznego,! 

w których!wykonane! b"dzie! przy$#cze! do! sieci! ciep$owniczej/gazowej lub zainstalowane nowe 
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+ród$o!ciep$a,!mie%ci!si"!w!przedziale!mi"dzy!5 % a 10!=!ogólnej!liczby!gospodarstw domowych 

obj"tych!projektem; 

2 pkt - je&eli!udzia$!gospodarstw!domowych!dotkni"tych!problemem!ubóstwa!energetycznego,! 

w których!wykonane! b"dzie! przy$#cze! do! sieci! ciep$owniczej/gazowej lub zainstalowane nowe 

+ród$o!ciep$a wynosi!powy&ej!10 =!ogólnej!liczby!gospodarstw!domowych!obj"tych!projektem.  

Za! gospodarstwa! domowe! dotkni"te! problemem! ubóstwa! energetycznego! uznaje! si"!

gospodarstwa,!w!których: 

- w!okresie!3!miesi"cy!poprzedzaj#cych!miesi#c!zawarcia!umowy,!o!której!mowa!w!art.!11d,!ust.!

2!ustawy!z!dnia!21!listopada!2008!r.!o!wspieraniu!termomodernizacji!i!remontów!(Dz.!U.!z!2020!

r.,! poz.! 22)! %redni! miesi"czny! dochód! na! jednego! cz$onka! gospodarstwa! domowego, w 

rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2133),! nie! przekracza! 175=! kwoty! najni&szej! emerytury!w! gospodarstwie! jednoosobowym! i!

125=! tej! kwoty! w! gospodarstwie!wieloosobowym! i! z$o&y$a! o%wiadczenie,! w! którym! okre%li!

liczb"!osób!w!gospodarstwie!domowym!oraz!dochód!przypadaj#cy!na! jednego! cz$onka! tego!

gospodarstwa. 

Za!gospodarstwa!domowe!dotkni"te!problemem!ubóstwa!energetycznego!uwa&ane!s#!równie&: 

- gospodarstwa! domowe! których! cz$onkami! s#! osoby! z niepe$nosprawno%ci#! czyli! osoby!

niepe$nosprawne! w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i spo$ecznej!oraz!zatrudnianiu!osób!niepe$nosprawnych!(t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1172!z!pó+n.!zm), a tak&e!osoby!z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy  

z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1878 

z!pó+n.!zm.), 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

684 

 

- gospodarstwa!domowe!których!cz$onkowie,!w dniu!z$o&enia!wniosku!o obj"cie!projektem!

posiada'!b"d#!przyznane!prawo!do!%wiadczenia!rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r.!o%wiadczeniach!rodzinnych, 

- gospodarstwa!domowe!których!cz$onkami!s#!rodziny!wielodzietne!i/lub!rodziny!zast"pcze,!

odpowiednio w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o %wiadczeniach rodzinnych 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i 

systemie!pieczy!zast"pczej ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111!z!pó+n,!zm). Kryterium dotyczy 

osób!zameldowanych!w lokalu / budynku, w którym!zmieniane b"dzie!+ród$o!ciep$a.  

LA >'
MN
MO

 

Wzór!do!oblicze*: 

UE � wska+nik,!który!podlega!ocenie!|=}, 

LU � liczba!gospodarstw!domowych!obj"tych!projektem,!która!dotkni"ta!jest!problemem!ubóstwa!

energetycznego [szt.], 

LG � ca$kowita!liczba!gospodarstw!domowych!obj"tych!projektem!|szt.}. 
 

Ocena!dokonywana!b"dzie!na!podstawie!o%wiadczenia!z$o&onego!przez!wnioskodawc". 
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10. 
Oddzia$ywanie!
spo$eczne!projektu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1 � 4 pkt 

Projekt!realizowany!na!terenie!gminy!o!g"sto%ci!zaludnienia: 

- do 50 osób/km2 � 1 pkt, 

- 51-100!osób/km2 � 2 pkt, 

- 101-200!osób/km2 �3 pkt, 

- 201!i!wi"cej!osób/km2 � 4 pkt, 

Kryterium weryfikowane na podstawie danych z GUS. 

11. 

Lokalizacja projektu na 

obszarze 

rewitalizowanym 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0 � 1 pkt 

0 pkt - projekt!nie!obejmuje!budynków,!które!s#!zlokalizowane!na!obszarze!rewitalizacji! 

1 pkt - projekt!obejmuje!co!najmniej!jeden!budynek,!który!znajduje!si"!na!obszarze!rewitalizacji? 

?wg!stanu!na!koniec!kwietnia!2020!(z!uwagi!na!fakt,!&e!cz"%'!samorz#dów!pracuje nad uchyleniem 

LPR i uruchomieniem procesu przej%cia!na!GPR) 

12. 

Oddzia$ywanie! funkcji 

spo$ecznych budynków!

u&yteczno%ci!publicznej 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
1 1 lub 4pkt  

Premiowane!b"d#!projekty!dotycz#ce!budynków!o!znacz#cym!oddzia$ywaniu funkcji spo$ecznych:  

4 pkt � szersze!ni&!tylko!lokalne!(gminne)!oddzia$ywanie funkcji!spo$ecznych budynku  

wpisanego do rejestru!zabytków, 

3 pkt � szersze!ni&!tylko!lokalne (gminne) oddzia$ywanie funkcji!spo$ecznych budynku,  

2 pkt � lokalne!(gminne)!oddzia$ywanie funkcji!spo$ecznych budynku  wpisanego do rejestru 

zabytków, 

1 pkt � lokalne!(gminne)!oddzia$ywanie funkcji!spo$ecznych budynku  
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Projekt! otrzyma! powy&sze! punkty,! je%li! obejmie! swoim! zasi"giem! co najmniej jeden ww. 

obiekt/budynek. 

Ze!wsparcia!wykluczone!s#!budynki!instytucji!opieku*czo!� pobytowych. 

 

 

*Metodologia obliczania poziomu redukcji emisji CO2 

Okre%lenie!redukcji!emisji!zanieczyszcze*!b"dzie!sum#!redukcji!emisji!uzyskan#!dla!poszczególnych!budynków!wchodz#cych!w!sk$ad projektu.  

Dane!+ród$owe!niezb"dne!do!obliczenia!redukcji!emisji!zanieczyszcze*!dla!budynku!b"d#!pochodzi'!z:! 

Ø przeprowadzonej oceny!energetycznej!budynku!dla!stanu!istniej#cego,!zastosowanego!nowego!+ród$a!ciep$a!(dane!dotycz#ce!m.in.:!zapotrzebowania!

na!energi"!ko*cow#!przed!realizacj#!i po realizacji!projektu,!wska+niki!emisji!przyj"te!dla!paliwa!stosowanego!w!starym!i nowym!+ródle!ciep$a), 

Ø przyj"tych! przez! Instytucj"! Zarz#dzaj#c#! RPO!WO! wska+ników! emisji! zanieczyszcze*! dla! poszczególnych! rodzajów! no%ników! energii lub energii 

w urz#dzeniach/systemach!grzewczych. 

P > 'PQ E'PR ESE PT 

PU > VQUWVRU 

gdzie: 

e � efekt ekologiczny projektu [Mg] 

i � pojedyncza inwestycja 
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ei � efekt ekologiczny dla redukcji CO2 dla jednej inwestycji [Mg] 

E1i � emisja!zanieczyszcze*!przed!zmian#!|Mg} 

E2i � emisja!zanieczyszcze*!po!zmianie!|Mg} 

VQU > XQU C'YPQU  

VRU > XRU C YPRU  

B1i � roczne!zu&ycie!energii!w!+ródle,!w!którym!nast"puje zamiana paliw (energia ko*cowa) [GJ] 

B2i � energia ko*cowa paliwa po zmianie [GJ] 

we1i � wska+nik emisji dla paliwa poprzednio stosowanego [kg/GJ] 

we2i � wska+nik emisji dla paliwa proponowanego [kg/GJ] 

Roczne"zu$ycie"energii"w"#ródle,"w"którym"nast'puje zamiana paliw (energia ko&cowa) [GJ]: 

XQU > ZU C [U 

gdzie: 

Qi � warto%'!opa$owa!paliwa!poprzednio!stosowanego!|GJ/Mg} 

mi � zu&ycie! paliwa! |Mg}! � za$o&enie,! nie!wi"cej! ni&! 5!Mg! na! 100!m2 powierzchni ogrzewanej! dla! budynków! jednorodzinnych,! natomiast! dla! budynków!

wielorodzinnych!nale&y!w!celu!udokumentowania!zu&ycia!paliwa!przedstawi'!faktur" 

Roczne"zu$ycie"energii"po"zmianie"paliwa"(energia"ko&cowa) [GJ]: 

XRU > XUQ C \
]QU ]RU^ _ 

gdzie: 

B1i � energia ko*cowa paliwa przed zmian# [GJ] 
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B2i � energia ko*cowa paliwa po zmianie [GJ] 

~1i � sprawno%' energetyczna!kot$a!przed!zmian# [%] 

~2i � sprawno%' energetyczna!kot$a!po!zmianie!|=} 

Warto%'! emisji! CO2 nale&y! wyznaczy'! stosuj#c! metodologi"! zawart#! w! obliczaniu! charakterystyki! energetycznej! budynku! zgodnie! z! obowi#zuj#cym!

Rozporz#dzeniem!Ministra! Infrastruktury! i! Rozwoju!w! sprawie!metodologii!wyznaczania! charakterystyki! energetycznej! budynku! lub cz"%ci! budynku oraz 

%wiadectw!charakterystyki!energetycznej!z!dnia!27!lutego!2015!r.!(Dz.U.!z!2015!r.!poz.!376) oraz"zgodnie"z"Rozporz!dzeniem"Ministra"Inwestycji"i rozwoju z 

dnia" 6" wrze%nia" 2019" r." zmieniaj!ce" rozporz!dzenie" w" sprawie" metodologii" wyznaczania" charakterystyki" energetycznej" budynku" lub" cz'%ci" budynku" oraz"

%wiadectw" charakterystyki" energetycznej" (Dz.U." 2019"poz." 1829)" dla wybranego scenariusza realizacji modernizacji odpowiednio przed i po zastosowaniu 

%rodków!poprawy!efektywno%ci!energetycznej!podaj#c!warto%'!redukcji!jako!ró&nic"!obliczonych!warto%ci!emisji!CO2. 

Do!obliczenia!efektu!ekologicznego!wynikaj#cego!z!ograniczenia!zu&ycia!energii!elektrycznej!mierzonej!na!granicy!bilansowej!budynku/-ów!nale&y!stosowa'!

wska+nik!emisji!CO2 podany przez KOBIZE przypadaj#cy!na!1!MWh!energii!elektrycznej!wyprodukowanej!w!elektrowniach!i elektrociep$owniach!w!roku!2018, 

którym!nie!uwzgl"dniono!emisji!ze!spalania!biomasy.!Wynosi!on! 792kg CO2/MWh co odpowiada 220 kg CO2/GJ. 

Tabela 1. Wska#niki"emisji"zanieczyszcze&"s u$!ce"do"wyznaczenia"efektu"ekologicznego"dla"redukcji"CO2 

'ród)a ogrzewania 
YPG`aR  

[kg/GJ] 

Pompa ciep)a 

Emisja!dwutlenku!w"gla!z!nowego!+ród$a!ciep$a!b"dzie!zale&a$a!m.in. od sezonowego!wspó$czynnika!

efektywno%ci!SPF i emisji jednostkowej dla energii elektrycznej: 

- emisja jednostkowa - w oparciu o aktualne dane publikowane przez KOBiZE: 

http://www.kobize.pl/en/fileCategory/id/28/wskazniki-emisyjnosci 

- sezonowy!wspó$czynnik!efektywno%ci!SPF!przyjmowany!w!zale&no%ci!od!zainstalowanej!pompy!ciep$a. 

Pod)*czenie do sieci ciep)owniczej 93,46 

Brykiety w%gla kamiennego 97,50 
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Brykiety w%gla brunatnego 97,50 

Ropa naftowa 73,30 

Drewno opa)owe i odpady pochodzenia drzewnego 112,0 

Biogaz 54,60 

Gaz ziemny 55,54 

Oleje opa)owe 77,40 

W%giel kamienny 94,71 

W%giel brunatny 104,14 

Drewno/biomasa 0,0 

Olej nap%dowy (w tym olej opa)owy lekki. 74,10 

 

**Metodologia obliczania!poziomu!redukcji!py$u!zawieszonego!PM10 

Okre%lenie!redukcji!emisji!zanieczyszcze*!b"dzie!sum#!redukcji!emisji!uzyskan#!dla!poszczególnych!budynków!wchodz#cych!w!sk$ad projektu.  

Dane!+ród$owe!niezb"dne!do!obliczenia!redukcji!emisji zanieczyszcze*!dla!budynku!b"d#!pochodzi'!z:! 

Ø przeprowadzonej!oceny!energetycznej!budynku!dla!stanu!istniej#cego,!zastosowanego!nowego!+ród$a!ciep$a!(dane!dotycz#ce!m.in.: zapotrzebowania 

na!energi"!ko*cow#!przed!realizacj#!i po realizacji!projektu,!wska+niki!emisji!przyj"te!dla!paliwa!stosowanego!w!starym!i nowym!+ródle!ciep$a), 

Ø przyj"tych! przez! Instytucj"! Zarz#dzaj#c#! RPO!WO! wska+ników! emisji! zanieczyszcze*! dla! poszczególnych! rodzajów! no%ników! energii lub energii  

w!urz#dzeniach/systemach!grzewczych. 
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P > 'PQ E'PR ESE PT 

PU > VQUWVRU 

gdzie: 

e � efekt ekologiczny projektu [Mg] 

i � pojedyncza inwestycja 

ei � efekt!ekologiczny!dla!redukcji!py$u!zawieszonego!PM10!dla!jednej!inwestycji!|Mg} 

E1i � emisja!zanieczyszcze*!przed!zmian#!|Mg} 

E2i � emisja!zanieczyszcze*!po!zmianie!|Mg} 

VQU > XQU C'YPQU  

VRU > XRU C YPRU  

B1i � roczne!zu&ycie!energii!w!+ródle,!w!którym!nast"puje zamiana paliw (energia ko*cowa) [GJ] 

B2i � energia ko*cowa paliwa po zmianie [GJ] 

we1i � wska+nik emisji dla paliwa poprzednio stosowanego [kg/GJ] 

we2i � wska+nik emisji dla paliwa proponowanego [kg/GJ] 

Roczne"zu$ycie"energii"w"#ródle,"w"którym"nast'puje zamiana paliw (energia ko&cowa) [GJ]: 

XQU > ZU C [U 
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gdzie: 

Qi � warto%'!opa$owa!paliwa!poprzednio!stosowanego [GJ/Mg] 

mi � zu&ycie! paliwa! |Mg}! � za$o&enie,! nie!wi"cej! ni&! 5!Mg! na! 100!m2 powierzchni! ogrzewanej! dla! budynków! jednorodzinnych,! natomiast! dla! budynków!

wielorodzinnych!nale&y!w!celu!udokumentowania!zu&ycia!paliwa!przedstawi'!faktur" 

Roczne"zu$ycie"energii po zmianie paliwa (energia ko&cowa) [GJ]: 

XRU > XUQ C \
]QU ]RU^ _ 

gdzie: 

B1i � energia ko*cowa paliwa przed zmian# [GJ] 

B2i � energia ko*cowa paliwa po zmianie [GJ] 

~1i � sprawno%' energetyczna!kot$a!przed!zmian# [%] 

~2i � sprawno%' energetyczna!kot$a!po!zmianie!|=} 

W!tabeli!nr!2!zestawiono!wska+niki,!które!nale&y!zastosowa'!w!obliczeniach!redukcji!py$u!zawieszonego!PM10.!Nale&y!pomno&y'!odpowiedni!wska+nik!emisji!

przez!wska+nik!rocznego!zapotrzebowania!na!energi"!u&ytkow# �!dla!warto%ci!przed!modernizacj#!i!wybranego!wariantu!po modernizacji.!Ró&nica!iloczynów!po!

modernizacji!i!przed!okre%la!warto%'!redukcji. 

Tabela 2.  Wska#niki"emisji"zanieczyszcze&"s u$!ce"do"wyznaczenia"efektu"ekologicznego"dla"redukcji"py u"zawieszonego"PM10 

'ród)a ogrzewania 

YPGbcQd  

[g/GJ] 

W%giel kamienny1 � stare kot)y 404 

W%giel kamienny � zasilanie r%czne � klasa 52 23,68 

W%giel kamienny � zasilanie automatyczne � klasa 52 15,79 
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'ród)a ogrzewania 

YPGbcQd  

[g/GJ] 

W%giel kamienny� zasilanie r%czne � Ecodesign2 23,68 

W%giel kamienny� zasilanie automatyczne � Ecodesign2 15,79 

W%giel brunatny1 284,17 

Gaz ziemny/LPG1 0,5 

Olej opa)owy1 1,9 

Biomasa � drewno3 � stare kot)y 760 

Biomasa � drewno3 � nowe kot)y 42 

1 �  EMEP EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 Introduction, https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016 

2 �   Wska#niki" emisji" wyznaczone" dla" nowych" kot ów" wed ug" normy" PN" EN" 303-5:2012" przy" za o$eniu" 10+" tlenu" w" spalinach" (zgodnie" z" metodyk!" przeliczania" USEPA),"

www.epa.gov/ttn/emc/methods/method19.html 

3 �   Podniesienie"jako%ci"i"skuteczno%ci"zarz!dzania"jako%ci!"powietrza"w"strefach"w"celu"zapewnienia"czystego"powietrza"w województwie,"�Nast'pstwa"i"konsekwencje"prawne"podj'tych"uchwa "

sejmików"województw"w"sprawie Programów"Ochrony"Powietrza"i"Planów"Dzia a&"Krótkoterminowych�"Poradnik"dla"organów"administracji"publicznej"Cz'%*"II"Opracowanie eksperckie 

 

W!przypadku!likwidacji!indywidualnych!+róde$!grzewczych!i!pod$#czania!obiektu!do!sieci!ciep$owniczej!zasilanej!+ród$em!powy&ej!50!MWt!oraz!poprzez!
zastosowanie pompy!ciep$a!efekt!redukcji!py$u!zawieszonego!PM10!nale&y!okre%li'!jako!100!=!dotychczasowej!emisji. 
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O5 PRIORYTETOWA VI RPO WO 2014-2020 
 

ZRÓWNOWA&ONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNO5CI MIESZKA"CÓW 
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓ!OWE 
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O6 priorytetowa VI ZRÓWNOWA&ONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNO5CI MIESZKA"CÓW 

Dzia)anie 6.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 

DROGI REGIONALNE: Drogi wojewódzkie 

  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Inwestycja dotyczy infrastruktury  

o znaczeniu regionalnym, przyczynia 

si"!do!poprawy!po$#cze*!z!sieci#! 
TEN-T oraz!wp$ywa!na!rozwój!
europejskiego jednolitego obszaru 

transportowego 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zgodnie!z!za$o&eniami!Strategii!Rozwoju!Województwa!Opolskiego! 
do!2020;!Regionalnego!Programu!Operacyjnego!Województwa!
Opolskiego na lata 2014-2020;!Szczegó$owego!opisu!osi!
priorytetowych RPO WO 2014-2020".  

Wsparcie!uzyskaj#!przede!wszystkim!zadania!na!rzecz!rozwoju!
dróg!wojewódzkich,!w!tym!wybrane!odcinki!pozwalaj#ce!na!
w$#czenie!do!systemu!dróg!krajowych!lub!sieci!TEN-T, 

wype$niaj#ce!luki!w!sieci!dróg!pomi"dzy!o%rodkami!
wojewódzkimi,!miastami!nie!b"d#cymi!stolicami!województw!
(regionalnymi i subregionalnymi), zgodnie z przeprowadzon#!
diagnoz#,!wskazuj#c#!na!problem!dost"pno%ci!transportowej!tych!
miast,!pe$ni#cych!wa&ne!funkcje!w!lokalnych!rynkach!pracy.!
Przedmiotowe!inwestycje!w!infrastruktur"!drogow#!maj#!na!celu 

popraw"!dost"pno%ci!do!terenów!inwestycyjnych,!przej%'!
granicznych!oraz!obiektów!i!szlaków!drogowych!o!kluczowym!
znaczeniu dla rozwoju gospodarczego regionu. 

 

2. 

Zgodno%'! z! aktami! prawnymi!
dotycz#cymi!parametrów! technicznych 

projektowanych!obiektów 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si"!zgodno%'!projektowanego!przedsi"wzi"cia! 
z!obowi#zuj#cymi!regulacjami!dla!danego!typu!inwestycji (w tym 

bada!si"!odporno%'!projektu!na!ryzyko!zwi#zane!ze!zmianami!
klimatu!(w!szczególno%ci!zagro&enia!powodziowe)).  
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3. 
Poprawno%'! analizy! finansowo! �
ekonomicznej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt jest efektywny ekonomicznie: 

- gdy!wska+nik!korzy%ci-koszty B/C > 1 (przy za$o&onej!stopie!
dyskontowej r); 

- je&eli!wska+nik!ekonomicznej!wewn"trznej!stopy!zwrotu 

kapita$u!ERR!jest!wy&szy!od!przyj"tej!stopy!dyskontowej!r!; 

- wska+nik!ekonomicznej!bie&#cej!warto%ci!netto!jest!dodatni,! 
ENPV > 0. 

4. 
Zapewnienie! standardu! no%no%ci! 
115!kN/o% 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny Realizowany projekt zapewnia no%no%'!115!kN/o%. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. Realizacja!celów!osi!priorytetowej 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Projekt!zwi"ksza!dost"pno%'!transportow#!
regionu!do!obszarów!kluczowych:! 

3 pkt � pozwala!na!w$#czenie!do!systemu!
dróg!krajowych!lub!sieci!TEN-T; 

2 pkt � wype$nia!luki!w!sieci!dróg!pomi"dzy!
o%rodkami!wojewódzkimi,!pomi"dzy!miastami!
nie!b"d#cymi!stolicami!województw!
(regionalnymi!i!subregionalnymi)!pe$ni#cych!
wa&ne!funkcje w lokalnych rynkach pracy; 

1 pkt � pozosta$e!przedsi"wzi"cia!
poprawiaj#ce!dost"pno%'!transportow#!do!
obiektów/ terenów/szlaków!drogowych!o!
kluczowym znaczeniu dla rozwoju 

gospodarczego regionu (np.!do!terenów!
inwestycyjnych,!przej%'!granicznych). 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2. 

Nak$ad!jednostkowy!1: 
wydatki kwalifikowalne inwestycji/ 

d$ugo%'!zrealizowanej w ramach 

projektu infrastruktury drogowej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-4 pkt 

Rankingowanie!wg!warto%ci!wska+nika.  
Do!oblicze*,!za!d$ugo%'!infrastruktury!
drogowej!nale&y!przyj#'!ci#g!g$ówny!
realizowanej inwestycji. 

3. 

Nak$ad!jednostkowy!2: 

wydatki kwalifikowalne inwestycji/ 

liczba!u&ytkowników 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-4 pkt 

Rankingowanie!wg!warto%ci!wska+nika!
(okre%lenie!nat"&enia!ruchu!na!podstawie!
%redniego!dobowego!nat"&enia!ruchu!SDR!
zgodnie z zaleceniami IZ RPO WO 2014-

2020). 

4. 
Projekt realizuje wska+nik!z!ram!
wykonania 

Wniosek 3 0 lub 4 pkt 

4 pkt � projekt! realizuje! wska+nik z ram 

wykonania; 

0 pkt � projekt!nie!realizuje!wska+nika!z!ram!
wykonania. 

5. 
qrednie!dobowe!nat"&enie!ruchu!
(SDR) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

qrednie!dobowe!nat"&enie!ruchu!pojazdów!
dla!danego!odcinka!(liczba!pojazdów)!w!roku!
rozpocz"cia!inwestycji: 

wg"warto%ci" %redniego"dobowego"nat'$enie"

ruchu"(SDR)"(pojazd/dob') 

4 pkt � gdy!!SDR!\!7!000! 

3 pkt � gdy!!5!500!H!SDR!]!7!000 

2 pkt � gdy  4 000 H!SDR!]!5!500 

1 pkt � gdy  SDR < 4 000 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

6. 

Elementy infrastruktury drogowej 

wp$ywaj#ce!na!popraw"!
bezpiecze*stwa!ruchu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-4 pkt 

1-4 pkt � w!zale&no%ci!od!ilo%ci!elementów!
infrastruktury � rankingowanie; 

0 pkt � projekty!nie!posiadaj#ce!elementów!
infrastruktury poprawiaj#cej!
bezpiecze*stwo. 

Elementy!infrastruktury!poprawiaj#cej!
bezpiecze*stwo: 
1. Zatoki autobusowe;  

2.!Azyle!dla!pieszych!przy!przej%ciach;! 
3. Szykany,!progi!zwalniaj#ce przed 

przej%ciem!dla!pieszych; 
4.!Wyspy!spowalniaj#ce!ruch!pojazdów; 
5.!Aktywne!oznakowanie!o!sta$ej!i!zmiennej!
tre%ci; 
6.!Mierniki!pr"dko%ci!pojazdów; 
7. Systemy!poprawiaj#ce!bezpiecze*stwo! 
i!przepustowo%' ruchu na drogach (BRD, np. 

ITS,); 

8. Chodniki (lub!ci#gi!pieszo-rowerowe); 

9.!qcie&ki!rowerowe; 
10. Rozwi#zania umo&liwiaj#ce bezpieczne 

skr"canie!rowerzystów!we!wszystkich!
relacjach!na!wszystkich!skrzy&owaniach; 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

     

11.!Wyniesienie!skrzy&owania; 
12. Zmiana wizualna nawierzchni 

(szczególnie!w!obr"bie!skrzy&owa*); 
13.!O%wietlenie; 
14. Kocie oczka; 

15. Dostosowanie skrzy&owa*!do!parametrów!
poruszaj#cych!si"!pojazdów!(odpowiednie!
k#ty!skrzy&owa*,!trójk#ty!widoczno%ci, ronda, 

sygnalizacja!%wietlna, w$a%ciwy!dobór!rodzaju!
skrzy&owania w odniesieniu miedzy innymi do 

nat"&enia!ruchu); 
16.!Korekta!$uku!poprawiaj#ca!
bezpiecze*stwo!(zmiana!parametrów:!
promie*,!spadek!poprzeczny, itp.). 

7. 

Projekt zawiera elementy 

infrastruktury drogowej 

zmniejszaj#cej!presj"!na!%rodowisko!
naturalne 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

2 pkt � projekt zawiera wi"cej!ni&!1!element 

zmniejszaj#cy!presj"!na!%rodowisko!
naturalne; 

1 pkt � projekt zawiera 1 element 

zmniejszaj#cy!presj" na!%rodowisko!
naturalne; 

0 pkt � projekt!nie!zawiera!elementów!
infrastruktury!drogowej!zmniejszaj#cej!
presj"!na!%rodowisko!naturalne. 

Premiowane!b"d#!najbardziej efektywne 

rozwi#zania!maj#ce wp$yw!na!%rodowisko!
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naturalne,!m.in.:!przej%cia!dla!zwierz#t!i!inne!
rozwi#zania!z!zakresu!zielonej!infrastruktury; 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

     

rozwi#zania!maj#ce!na!celu!ograniczenie!
kolizji!ze!zwierz"tami!(wygrodzenia!dla!
ssaków,!p$azów!itp.);!odstojniki/separatory!
wód!sp$ywaj#cych!z!powierzchni!drogowej;!
budowa kanalizacji deszczowej; rozwi#zania!
ograniczaj#ce!rozprzestrzenianie!si"!ha$asu!
(z!preferencj#!dla!rozwi#za*!nieekranowych:!
pasy!zieleni,!wa$y!ziemne,!usytuowanie!dróg!
w wykopie). 

8. 
Komplementarno%'!projektu!z!innymi!
inwestycjami drogowymi 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

Projekt!jest!powi#zany!z!inwestycjami!ju&!
zrealizowanymi,!b"d#cymi!w!trakcie!
realizacji lub zaakceptowanymi do realizacji. 
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4 pkt � projekt!jest!ko*cowym!elementem!
docelowego!uk$adu!drogowego!/!projekt!
realizuje!w!ca$o%ci!docelowe!rozwi#zanie!
komunikacyjne; 
 

3 pkt � projekt!jest!jednym!z!elementów!
docelowego!uk$adu!drogowego; 
 

2 pkt � projekt jest komplementarny  

z realizowanymi wcze%niej!inwestycjami!ze!
%rodków!zewn"trznych; 
 

1 pkt � projekt jest komplementarny  

z!realizowanymi!wcze%niej!inwestycjami!ze!
%rodków!w$asnych. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

9. 

Wykorzystanie!elementów!
podlegaj#cych!recyklingowi! 
(elementy!starej!drogi,!t$ucze*) 
w ramach realizowanej inwestycji 

drogowej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

3 pkt � pow. 30=!ilo%ci!wykorzystanych!
elementów!podlegaj#cych!recyklingowi! 
w!stosunku!do!wszystkich!materia$ów!
niezb"dnych!do!realizacji!robót!
budowlanych; 

2 pkt � pow. 10% do 30=!ilo%ci!
wykorzystanych!elementów!podlegaj#cych!
recyklingowi w stosunku do wszystkich 

materia$ów!niezb"dnych!do!realizacji!robót!
budowlanych; 

1 pkt � do 10=!ilo%ci!wykorzystanych!
elementów!podlegaj#cych!recyklingowi! 
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w!stosunku!do!wszystkich!materia$ów!
niezb"dnych!do!realizacji!robót!
budowlanych; 

0 pkt � brak recyklingu. 

10. 
Projekt wspiera dzia$ania!
rewitalizacyjne 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

3 pkt � projekt jest zintegrowany  

z!dzia$aniami!rewitalizacyjnymi,!
realizowanymi!z!innych!%rodków:!w$asnych!
lub pomocowych; 

2 pkt � projekt!wspiera!dzia$ania!zaplanowane 

w obszarze spo$ecznym lub gospodarczym; 

1 pkt � projekt stanowi element 

uzupe$niaj#cy!dla!dzia$a*!realizowanych na 

obszarze zdegradowanym; 

0 pkt � projekt!nie!wspiera!dzia$a*!
rewitalizacyjnych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

11. 
Projekt realizowany w partnerstwie 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

2 pkt - projekt z wieloma partnerami  

1 pkt - projekt z jednym partnerem  

0 pkt - brak partnerstwa 

12. 

Udzia$!%rodków!w$asnych!wy&szy!od!

minimalnego 
Wniosek 2 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego: 

4 pkt �  gdy!wk$ad!w$asny!> 30 %  

3 pkt � gdy 30!=\ wk$ad!w$asny!Q20!= 

2 pkt � gdy 20 =\!wk$ad!w$asny!Q12 % 

1 pkt � gdy 12 =\!wk$ad!w$asny!Q5 % 
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0 pkt � gdy!wk$ad!w$asny!H 5 %  

 

Wzór na wyliczenie wska;nika recyklingu (R.: 

R=(Mr/Mw)*100% 

Mr � przewidywane!do!wykorzystania!materia$y!pochodz#ce!z!recyklingu!z!istniej#cego!pasa!drogowego!w!tonach!(warto%'!okre%lona!na!podstawie 

dokumentacji!projektowej!np.!projektu!budowlanego,!b#d+!zapisów!PFU). 

Mw � przewidywane!do!wykorzystania!materia$y!do!realizacji!inwestycji!w!tonach!(warto%'!okre%lona!na!podstawie!dokumentacji!projektowej i specyfikacji 

technicznych,!lub!wymaga*!okre%lonych!w!PFU). 
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O6 priorytetowa VI ZRÓWNOWA&ONY TRANSPORT NA RZECZ MOBILNO5CI MIESZKA"CÓW 

Dzia)anie 6.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 

DROGI LOKALNE: Drogi powiatowe, gminne 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Inwestycja!dotyczy!dróg!lokalnych!
zapewniaj#cych!bezpo%rednie!
po$#czenie!z!sieci#!TEN-T, portami 

lotniczymi, terminalami towarowymi, 

centrami lub platformami 

logistycznymi, przej%ciami!
granicznymi lub!zapewniaj#cych!
bezpo%rednie!po$#czenie!z terenami 

inwestycyjnymi w ramach!projektów!
komplementarnych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zgodnie!z!za$o&eniami!Strategii!Rozwoju!Województwa!Opolskiego!
do!2020;!Regionalnego!Programu!Operacyjnego!Województwa!
Opolskiego na lata 2014-2020;!Szczegó$owego!opisu!osi 

priorytetowych RPO WO 2014-2020. 

Warunek!zapewnienia!bezpo%redniego!po$#czenia!drogi!lokalnej!
nale&y!postrzega'!z!punktu!widzenia!sieci!bazowej!i!kompleksowej!
TEN-T!i!jej!celów.!Aby!mówi'!o!interoperacyjno%ci,!sie'!TEN-T 

powinna!istnie',!by'!w!trakcie!budowy!lub!by'!przewidziana!do!
budowy w obecnej perspektywie finansowej. 

Pod!poj"ciem!�bezpo%rednie�!nale&y!rozumie'!drogi!lokalne!$#cz#ce!
si"!fizycznie!bezpo%rednio!z!istniej#c#,!budowan#!lub!planowan#!do!
budowy w obecnej perspektywie!finansowej!sieci#!TEN-T. Dlatego 

te& o spe$nieniu!tego!warunku!w przypadku drogowej sieci TEN-T 

mo&na!mówi'!je&eli!budowany!lub!przebudowany!odcinek!drogi!
lokalnej!fizycznie!po$#czy!si"!z!w"z$em!autostrady!lub!drogi!
ekspresowej. W praktyce!mo&e!wyst#pi'!przypadek, gdy taki odcinek 

drogi!lokalnej!zosta$!ju&!przebudowany!i!spe$nia wymagane 

parametry techniczne � w takim przypadku mo&na!realizowa'!
bezpo%rednio!przylegaj#cy!do!niego!odcinek!tej!samej!drogi!lokalnej 

(o tej samej kategorii i numerze),!je&eli jest!to!niezb"dne!dla!
osi#gni"cia!efektu!sieciowego!� w!&adnym!przypadku!jednak!nie!
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

dalej!ni&!do!najbli&szego!skrzy&owania!z drog#!krajow#!lub!
wojewódzk# zgodnie!z!dokumentem!�Drogi!wojewódzkie!i!lokalne!w!
ramach!CT7.!Postanowienia!Umowy!Partnerstwa.!Wspólna 

Interpretacja�!(s.!124). 
Inwestycja!polegaj#ca!na!budowie!lub!przebudowie!drogi!lokalnej!
stanowi#cej!po$#czenie!z!istniej#cymi!lub!nowymi!terenami!
inwestycyjnymi!musi!spe$ni'!warunek!komplementarno%ci!do!
projektu!g$ównego!zwi#zanego!z!terenami!inwestycyjnymi 

realizowanego w ramach CT3 (zgodnie z zapisami Umowy 

Partnerstwa)!oraz!spe$nia'!warunek!�bezpo%redniego�!po$#czenia!
z terenami inwestycyjnymi. 

Pod!poj"ciem!przysz$ych!terenów!inwestycyjnych!mo&na!rozumie'!
zarówno!teren!utworzony!w!ramach!projektu!CT3, jak i teren 

inwestycyjny!finansowany!z!innych!+róde$!(np.!ze!%rodków!
w$asnych).!Je&eli!teren!inwestycyjny!nie!powstanie,!projekt!
dotycz#cy!drogi!lokalnej!w!ramach!CT7!automatycznie!staje!si"!
niekwalifikowalny. 

2. 

Zgodno%'! z! aktami! prawnymi!
dotycz#cymi!parametrów! technicznych 

projektowanych!obiektów 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si"!zgodno%'!projektowanego!przedsi"wzi"cia! 
z!obowi#zuj#cymi!regulacjami!dla!danego!typu!inwestycji (w tym 

bada!si"!odporno%'!projektu!na!ryzyko!zwi#zane!ze!zmianami 

klimatu!(w!szczególno%ci!zagro&enia!powodziowe)).  
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

3. 
Poprawno%'! analizy! finansowo! �
ekonomicznej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt jest efektywny ekonomicznie: 

- gdy!wska+nik!korzy%ci-koszty B/C > 1 (przy za$o&onej!stopie!
dyskontowej r); 

- je&eli!wska+nik!ekonomicznej!wewn"trznej!stopy!zwrotu!kapita$u!
ERR!jest!wy&szy!od przyj"tej!stopy!dyskontowej!r;! 

- wska+nik!ekonomicznej!bie&#cej!warto%ci!netto!jest!dodatni,! 
ENPV > 0. 

 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. Projektowana!no%no%'!drogi 
Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
4 2-4 pkt 

No%no%': 

4 pkt � 115!kN/o%; 

3 pkt � 100!kN/o%; 

2 pkt � 80!kN/o%. 
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2. Realizacja!celów!osi!priorytetowej 
Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
3 1-4 pkt 

Projekt!zwi"ksza!dost"pno%'!transportow#!regionu!do!
obszarów!kluczowych:! 

4 pkt � pozwala!na!bezpo%rednie!w$#czenie!do!sieci!TEN-T i/lub 

do!terenów!inwestycyjnych; 

3 pkt � dotyczy!dróg!prowadz#cych!bezpo%rednio!do!granicy!
pa*stwa; 

2 pkt � pozwala!na!po$#czenie!z!lotniskami,!terminalami!
towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi; 

1 pkt � pozosta$e!przedsi"wzi"cia!poprawiaj#ce!dost"pno%'!
transportow#!do!obiektów/terenów/szlaków!drogowych!
o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego regionu. 

3. 

Nak$ad!jednostkowy!1: 

wydatki kwalifikowalne inwestycji/ 

d$ugo%'!zrealizowanej w ramach 

projektu infrastruktury drogowej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-4 pkt 

Rankingowanie!wed$ug!warto%ci!nak$adu!jednostkowego!
obrazuj#cego!warto%'!nak$adu!finansowego!przypadaj#cego!
na km realizowanej w ramach projektu infrastruktury 

drogowej.  

Do!oblicze*,!za!d$ugo%'!infrastruktury!drogowej!nale&y!
przyj#'!ci#g!g$ówny!realizowanej!inwestycji. 

 

Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki przeprowadzonych 

oblicze*!(iloraz),!bazuj#cych!na!danych!zawartych!we!wniosku!
o!dofinansowanie!projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!
si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!
ww.!oblicze*.!Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!
projektów,!a zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u!
uzale&nione!jest!od!wyniku!przeprowadzonych!oblicze*. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 

Nak$ad!jednostkowy!2: 
wydatki kwalifikowalne inwestycji/ 

liczba!u&ytkowników 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-4 pkt 

Rankingowanie!wg!warto%ci!nak$adu!jednostkowego.! 

Liczb"!u&ytkowników!nale&y!okre%li'!na!podstawie!%redniego!
dobowego!nat"&enia!ruchu!SDR!zgodnie!z zaleceniami IZ RPO 

WO 2014-2020. 

Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki przeprowadzonych 

oblicze*!(iloraz),!bazuj#cych!na!danych!zawartych!we!wniosku!
o!dofinansowanie!projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!
si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!
ww. oblicze*.!Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!
projektów,!a zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u!
uzale&nione!jest!od!wyniku!przeprowadzonych!oblicze*. 
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5. 
Projekt realizuje wska+nik!z!ram!
wykonania 

Wniosek 3 0 lub 4 pkt 
4 pkt � projekt realizuje!wska+nik z ram wykonania; 

0 pkt � projekt!nie!realizuje!wska+nika!z!ram!wykonania. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

6. Projekt realizowany w partnerstwie 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0-2 pkt 

2 pkt � projekt z wieloma partnerami; 

1 pkt � projekt z jednym partnerem; 

0 pkt � brak partnerstwa. 
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7. 
qrednie!dobowe!nat"&enie!ruchu!
(SDR) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

qrednie!dobowe!nat"&enie!ruchu!pojazdów!dla!danego 

odcinka!(liczba!pojazdów)!w roku!rozpocz"cia!inwestycji: 

wg" warto%ci" %redniego" dobowego" nat'$enie" ruchu" (SDR,"

pojazd/dob') 

4 pkt � gdy!!SDR!\!2000; 

3 pkt � gdy  1000 H!SDR!]!2000; 

2 pkt � gdy  500 H!SDR!]!1000; 

1 pkt � gdy  SDR < 500. 

*Dodatkowe punkty (nie! s#! wliczane! do!maksymalnej! liczby 

punktów!mo&liwej!do!uzyskania, dodawane s#!natomiast!do 

wyniku!ko*cowego!uzyskanego w ramach kryterium): 

1 pkt � przyznaje!si"!w!przypadku!gdy!nat"&enie!ruchu!
pojazdów!ci"&arowych!z przyczep#!lub!bez!przyczepy i 

autobusów!wynosi!minimum!15=!ca$ego!nat"&enia!ruchu. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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8. 

Elementy infrastruktury drogowej 

wp$ywaj#ce!na!popraw"!
bezpiecze*stwa!ruchu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-4 pkt 

1-4 pkt � w!zale&no%ci!od!ilo%ci!elementów!infrastruktury!� 
rankingowanie; 

0 pkt � projekty!nie!posiadaj#ce!elementów!infrastruktury 

poprawiaj#cej!bezpiecze*stwo. 

Elementy infrastruktury poprawiaj#cej!bezpiecze*stwo: 

1. Zatoki autobusowe; 

2. Azyle dla!pieszych!przy!przej%ciach; 

3. Szykany,!progi!zwalniaj#ce!przed!przej%ciem!dla!pieszych; 

4.!Wyspy!spowalniaj#ce!ruch!pojazdów; 

5.!Aktywne!oznakowanie!o!sta$ej!i!zmiennej!tre%ci; 

6. Mierniki pr"dko%ci!pojazdów; 

7. Chodniki (lub!ci#gi!pieszo-rowerowe); 

8.!qcie&ki!rowerowe; 

9. Rozwi#zania umo&liwiaj#ce bezpieczne!skr"canie!
rowerzystów!we!wszystkich!relacjach!na!wszystkich!
skrzy&owaniach; 

10.!Wyniesienie!skrzy&owania; 

11. Zmiana wizualna nawierzchni (szczególnie!w!obr"bie!
skrzy&owa*); 

12.!O%wietlenie; 

13. Kocie oczka; 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 
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1 2 3 4 5 6 

     

14.!Korekta!$uku!poprawiaj#ca!bezpiecze*stwo!(zmiana 

parametrów:!promie*,!spadek!poprzeczny, itp.); 

15.!Wyniesienie!przej%cia!dla!pieszych. 

*Dodatkowe punkty (nie!s#!wliczane!do!maksymalnej!liczby 

punktów!mo&liwej!do!uzyskania, dodawane s#!natomiast!do 

wyniku!ko*cowego!uzyskanego w ramach kryterium): 

2 pkt � przyznaje!si"!dla!projektów!wp$ywaj#cych!na!popraw"!
bezpiecze*stwa!ruchu!drogowego!(ocena!subiektywna,!po!
porównaniu!zastosowanych!rozwi#za*!w poszczególnych!
projektach). 

9. 

Projekt zawiera elementy 

infrastruktury drogowej 

zmniejszaj#cej!presj"!na!%rodowisko!
naturalne 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

2 pkt � projekt zawiera wi"cej!ni&!1!element!zmniejszaj#cy 

presj"!na!%rodowisko!naturalne; 

1 pkt � projekt zawiera 1 element zmniejszaj#cy!presj" na 

%rodowisko!naturalne; 

0 pkt � projekt!nie!zawiera!elementów!infrastruktury!
drogowej!zmniejszaj#cej!presj"!na!%rodowisko!naturalne. 

 

Premiowane!b"d#!najbardziej efektywne rozwi#zania!maj#ce 

wp$yw!na!%rodowisko!naturalne,!m.in.:!przej%cia!dla!zwierz#t!
i inne!rozwi#zania!z!zakresu zielonej infrastruktury, 

rozwi#zania!maj#ce!na!celu ograniczenie kolizji ze 

zwierz"tami!(wygrodzenia!dla!ssaków,!p$azów!itp.), 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

     

odstojniki/separatory!wód!sp$ywaj#cych!z powierzchni 

drogowej; budowa kanalizacji deszczowej, rozwi#zania!
ograniczaj#ce!rozprzestrzenianie!si"!ha$asu!(z preferencj#!dla!
rozwi#za*!nieekranowych:!pasy!zieleni,!wa$y!ziemne,!
usytuowanie!dróg!w!wykopie). 

10. 
Komplementarno%'!projektu!z!innymi!
inwestycjami drogowymi 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

Projekt!jest!powi#zany!z!inwestycjami!ju&!zrealizowanymi,!
b"d#cymi!w!trakcie!realizacji!lub!zaakceptowanymi!do!
realizacji. 

4 pkt � projekt!jest!ko*cowym!elementem!docelowego!
uk$adu!drogowego!/!projekt!realizuje!w!ca$o%ci!docelowe 

rozwi#zanie!komunikacyjne; 

3 pkt � projekt!jest!jednym!z!elementów!docelowego!uk$adu!
drogowego; 

2 pkt � projekt jest komplementarny z realizowanymi 

wcze%niej!inwestycjami!ze!%rodków!zewn"trznych; 

1 pkt � projekt jest komplementarny z realizowanymi 

wcze%niej!inwestycjami!ze!%rodków!w$asnych. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 
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LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

11. 

Wykorzystanie!elementów!

podlegaj#cych!recyklingowi! 

(elementy!starej!drogi,!t$ucze*) 

w ramach realizowanej inwestycji 

drogowej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

3 pkt � pow. 30=!ilo%ci!wykorzystanych!elementów!
podlegaj#cych!recyklingowi! 
w!stosunku!do!wszystkich!materia$ów!niezb"dnych!do 

realizacji!robót!budowlanych; 

2 pkt � pow. 10% do 30=!ilo%ci!wykorzystanych!elementów!
podlegaj#cych!recyklingowi!w!stosunku!do!wszystkich!
materia$ów!niezb"dnych!do!realizacji!robót!budowlanych; 

1 pkt � do 10=!ilo%ci!wykorzystanych!elementów!
podlegaj#cych!recyklingowi!w!stosunku!do!wszystkich!
materia$ów!niezb"dnych!do!realizacji!robót!budowlanych; 

0 pkt � brak recyklingu. 

12. 
Projekt wspiera dzia$ania!

rewitalizacyjne 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

3 pkt � projekt!jest!zintegrowany!z!dzia$aniami!
rewitalizacyjnymi,!realizowanymi!z!innych!%rodków:!w$asnych!
lub pomocowych; 

2 pkt � projekt!wspiera!dzia$ania!zaplanowane w obszarze 

spo$ecznym!lub!gospodarczym; 

1 pkt � projekt!stanowi!element!uzupe$niaj#cy!dla!dzia$a*!
realizowanych na obszarze zdegradowanym; 

0 pkt � projekt!nie!wspiera!dzia$a*!rewitalizacyjnych. 

*Dodatkowe punkty (nie!s#!wliczane!do!maksymalnej!liczby 

punktów!mo&liwej do uzyskania, dodawane s#!natomiast!do 

wyniku!ko*cowego!uzyskanego w ramach kryterium): 

1 pkt � przyznaje!si"!w!przypadku,!gdy!projekt!wpiera!lub!

uzupe$nia!dzia$ania!na!obszarach!wiejskich. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

13. 
Udzia$!%rodków!w$asnych!wy&szy!od!

minimalnego 
Wniosek 2 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego: 

4 pkt �  gdy!wk$ad!w$asny!> 30 %; 

3 pkt � gdy 30!=\ wk$ad!w$asny!Q20!=; 

2 pkt � gdy 20 =\!wk$ad!w$asny!Q12 %; 

1 pkt � gdy 12 =\!wk$ad!w$asny!Q5 %; 

0 pkt � gdy!wk$ad!w$asny!H 5 %. 

14. Kategoria!drogi!której!dotyczy!projekt 
Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
2 2-3 pkt 

3 pkt- projekt dotyczy inwestycji realizowanej na drodze 

gminnej; 

2 pkt � projekt dotyczy inwestycji realizowanej na drodze 

powiatowej. 

 

Wzór na wyliczenie wska;nika recyklingu (R.: 

R=(Mr/Mw)*100% 

Mr � przewidywane!do!wykorzystania!materia$y!pochodz#ce!z!recyklingu!z!istniej#cego!pasa!drogowego!w!tonach!(warto%'!okre%lona!na!podstawie 

dokumentacji!projektowej!np.!projektu!budowlanego,!b#d+!zapisów!PFU). 

Mw � przewidywane!do!wykorzystania!materia$y!do!realizacji!inwestycji!w!tonach!(warto%'!okre%lona!na!podstawie!dokumentacji!projektowej i specyfikacji 

technicznych,!lub!wymaga* okre%lonych!w!PFU). 
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O6 priorytetowa VI Zrównowa-ony transport na rzecz mobilno6ci mieszka+ców 

Dzia)anie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy 

    

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

Dotyczy modernizacji16 i rewitalizacji sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej i przystankowej 

1. 

Inwestycja jest zgodna z kierunkami 

rozwoju!transportu!okre%lonymi!w!

Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. 

(z"perspektyw!"do"2030"r.) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!jest!zgodny!z!celami!i!zasadami!okre%lonymi!w!Strategii!

Rozwoju!Transportu!do!2020!r.!(z!perspektyw#!do!2030!r.)!

wraz z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju 

Transportu do 2020 r. (z perspektyw!"do"2030"r.)"stanowi#cym!

jej!uszczegó$owienie. 

2. 
Zgodno%'!z!dokumentami!

programowymi 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si"!zgodno%'!z!zapisami!Regionalnego!Programu!

Operacyjnego!Województwa!Opolskiego!na!lata!2014-2020, 

Szczegó$owego!opisu!osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. 

                                                           
16 Modernizacja- rozumiana jako wi!ksze prace modyfikacyjne wykonywane w podsystemie lub w jego cz!$ci, poprawiaj"ce ca#kowite osi"gi podsystemu, zgodnie z art. 4 ustawy o transporcie 
kolejowym. 
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3. 

Zgodno%'!projektu!z!wymaganiami!

prawa!dotycz#cego!parametrów!

technicznych!projektowanych!obiektów 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si"!zgodno%'!parametrów!technicznych!projektowanego!

przedsi"wzi"cia!z!obowi#zuj#cymi!regulacjami!prawnymi!dla!

danego typu inwestycji. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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4. Odporno%'!na!zmiany!klimatu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si"!odporno%'!projektu!na!ryzyko!zwi#zane!ze!zmianami!

klimatu,!tzn.!czy!w!projekcie!uwzgl"dniono!rozwi#zania!

dostosowuj#ce!miejsca!lokalizacji!stacji,!peronów,!w"z$ów!

przesiadkowych!do!warunków:!!okresowego!wysokiego!

nas$onecznienia!np.!zacienienie!w!sposób!sztuczny!� 

zadaszenia,!b#d+!w!sposób!naturalny!� nasadzenia!ro%linno%ci,!

opadów!deszczu!i!%niegu,!a!tak&e!podmuchów!wiatru.! 

Ponadto!bada!si"!odporno%'!projektu!na!ryzyko!zalania,!

podtopienia, osuwiska czy innego niekorzystnego zdarzenia, 

skutkuj#cego!uszkodzeniem!b#d+!zniszczeniem!infrastruktury!

wytworzonej w wyniku realizacji projektu. Tam gdzie ma to 

uzasadnienie,!zastosowano!rozwi#zania!zwi"kszaj#ce!

odporno%'!infrastruktury.! 

Kryterium!jest!równie&!spe$nione!w!przypadku,!kiedy!w!

wyniku!analizy!ryzyka,!stwierdzono!brak!konieczno%ci!

stosowania!tego!typu!rozwi#za*. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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5. Realizacja!celów!osi!priorytetowej 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si",!czy!projekt!przyczynia!si"!do!usuni"cia!niedoboru!

przepustowo%ci!infrastruktury!kolejowej,!poprawy!

dost"pno%ci!terytorialnej,!spójno%ci!sieci!kolejowej!(np.!

poprzez!linie!dowozowe),!poprawy!stanu!%rodowiska, 

komfortu!i!bezpiecze*stwa!podró&owania,!zmniejszenia!

kosztów!eksploatacyjnych,!skrócenia!czasu!podró&y,!wzrostu!

liczby!pasa&erów,!a!tak&e,!czy!przyczynia!si"!do!rozwoju!

transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. 

6. Zwi"kszenie!no%no%ci!linii!kolejowej 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny Realizowany!projekt!zapewnia!no%no%'!co!najmniej!200!kN/o%. 

7. 
Wzrost!%redniej!dopuszczalnej!

pr"dko%ci!na!linii!kolejowej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Realizowany projekt zapewnia wzrost pr"dko%ci!na!linii!

kolejowej o co najmniej 20 km/h. 

8. 

Dostosowanie!do!potrzeb!osób 

niepe$nosprawnych 

(Nie"dotyczy"urz!dze& 

niezb'dnych"do"przygotowania 

sk adów/poci!gów"dla"ruchu"

pasa$erskiego) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Realizowany projekt zapewnia!rozwi#zania!w!zakresie!

dostosowania!do!potrzeb!osób!niepe$nosprawnych. 

 

 

 

 

 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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9. 
Komplementarno%'!projektu!z!innymi!

inwestycjami kolejowymi 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si",!czy!projekt!jest!powi#zany!z!projektami!z!zakresu!

infrastruktury!kolejowej!ju&!zrealizowanymi,!b"d#cymi! 

w trakcie realizacji lub zaakceptowanymi do realizacji. 

10. Poprawa bezpiecze*stwa 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Realizowany!projekt!przyczynia!si"!do!zmniejszenia!

prawdopodobie*stwa!wypadku!na!linii!kolejowej!lub! 

w!obr"bie!infrastruktury!kolejowej!i!przystankowej. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Zwi"kszenie!przepustowo%ci!linii!

kolejowej 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
3 0 lub 2 pkt 

2 pkt � zwi"kszenie!przepustowo%ci; 

0 pkt � brak!zwi"kszenia!przepustowo%ci!

linii kolejowej. 

2. 

Modernizacja lub rewitalizacja 

elementów!systemów!sterowania!

ruchem kolejowym (SRK) 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
3 0 lub 2 pkt 

2 pkt � przewidziana modernizacja lub 

rewitalizacja!systemów!SRK; 

0 pkt � brak przewidzianych prac 

 w zakresie!systemów!SRK. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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3. Stopie*!przygotowania!projektu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Rankingowanie!wg!warto%ci!wska+nika,!tj.!

w zale&no%ci!od!stopnia!przygotowania!

projektu!na!podstawie!sumy!punktów!

przypisanych!poszczególnym!stopniom!

zaawansowania. 

Suma!punktów!(max.!10!pkt) 

3 pkt � decyzja!zezwalaj#ca!na!realizacj"!

inwestycji; 

3 pkt - prawo do dysponowania gruntem 

na cele budowlane uregulowane w 100 %; 

2 pkt - prawo do dysponowania gruntem 

na cele budowlane uregulowane co 

najmniej w 50 % (w przypadku realizacji 

projektów!w!systemie 

�zaprojektuj!i!wybuduj�); 

1 pkt - projekt budowlany / program 

funkcjonalno-u&ytkowy; 

1 pkt � decyzja!o!%rodowiskowych!

uwarunkowaniach!obejmuj#ca 

ca$y!zakres!projektu. 

4. Efektywno%'!ekonomiczna 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

ERR - ekonomiczna!wewn"trzna!stopa!

zwrotu z inwestycji. 

4 pkt � gdy!!ERR!\!15=; 

3 pkt � gdy!!10=!H!ERR!]!15=; 

2 pkt � gdy!!8=!H!ERR!]!10=; 
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1 pkt � gdy!i!H!ERR!]!8=,!gdzie!�i�!to!stopa!

dyskontowa!przyj"ta!w!analizie!spo$eczno-

ekonomicznej. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5. Wp$yw!projektu!na!%rodowisko 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

Suma!punktów!(max!2!pkt). 

1 pkt - redukcja!emisji!zanieczyszcze*!

gazowych!i!cz#stek!sta$ych: 

CO!(tlenek!w"gla),![C!(w"glowodory),!NOx!

(tlenek!azotu),!PM!(cz#stki!sta$e); 

1 pkt - redukcja emisji!gazów!

cieplarnianych:!CO2!(dwutlenek!w"gla); 

0 pkt � projekt!nie!wp$ywa!na!popraw"!

%rodowiska. 

Ocena!rozwi#za*!w!zakresie!dostosowania!

modernizowanej / rewitalizowanej sieci 

kolejowej i infrastruktury dworcowej pod 

wzgl"dem!minimalizacji!negatywnego 

wp$ywu!na!%rodowisko.! 

6. 
Projekt!wspiera!dzia$ania!

rewitalizacyjne 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

3 pkt � projekt jest zintegrowany z 

dzia$aniami!rewitalizacyjnymi,!

realizowanymi!z!innych!%rodków:!w$asnych!

lub pomocowych; 
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2 pkt � projekt wspiera dzia$ania!

zaplanowane  w!obszarze!spo$ecznym!lub!

gospodarczym; 

1 pkt � projekt stanowi element 

uzupe$niaj#cy!dla!dzia$a*!realizowanych!na!

obszarze zdegradowanym; 

0 pkt � projekt!nie!wspiera!dzia$a*!

rewitalizacyjnych. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

Dotyczy zakupu taboru kolejowego  

1. 

Inwestycja dotyczy zakupu taboru, 

przyczyniaj#cego!si"!do!poprawy!

jako%ci!dost"pno%ci!do!infrastruktury!

kolejowej w województwie!opolskim 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zgodnie!z!za$o&eniami!Strategii!Rozwoju!Województwa!

Opolskiego do 2020 r., Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa!Opolskiego!na!lata!2014-2020,!Szczegó$owego!

opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020. 

2. Realizacja!celów!osi!priorytetowej 
Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!dotyczy!zwi"kszenia!udzia$u!transportu!kolejowego! 

w!przewozach!pasa&erskich!i!towarowych!w!regionie!oraz!

poprawy!jako%ci!kolejowego!transportu!zbiorowego. 

3. 

Zakup!autobusów!szynowych!

spe$niaj#cych!aktualne!normy!

techniczne i ekologiczne, w tym 

przystosowane!do!przewozu!osób!

niepe$nosprawnych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si"!zgodno%'!planowanego!do!realizacji!przedsi"wzi"cia! 

z obowi#zuj#cymi!regulacjami!dla!danego!typu!inwestycji. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

4. 
Poprawno%'!analizy!finansowo-

ekonomicznej 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Za$o&enia!do!analizy!ekonomiczno-finansowej!s#!poprawne.! 
Projekt jest efektywny ekonomicznie: 

- gdy!wska+nik!korzy%ci-koszty!B/C!Q!1!(przy!za$o&onej!

stopie dyskontowej r); 

- je&eli!wska+nik!ekonomicznej!wewn"trznej!stopy!

zwrotu kapita$u!ERR!jest!wy&szy!od!przyj"tej!stopy!

dyskontowej r; 

wska+nik!ekonomicznej!bie&#cej!warto%ci!netto!jest!dodatni,! 

ENPV > 0. 

5. 
Komplementarno%'!projektu!z!innymi!

inwestycjami kolejowymi 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si",!czy!projekt!jest!powi#zany!z!projektami!z!zakresu!

infrastruktury!kolejowej!ju&!zrealizowanymi,!b"d#cymi!w!

trakcie realizacji lub zaakceptowanymi do realizacji. 

6. 

Dostosowanie!do!potrzeb!osób 

niepe$nosprawnych 

(Nie"dotyczy"urz!dze&  niezb'dnych"do"

przygotowania sk adów/poci!gów"dla"

ruchu"pasa$erskiego) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Realizowany!projekt!zapewnia!rozwi#zania!w!zakresie!

dostosowania do potrzeb!osób!niepe$nosprawnych. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Dobowe!ilo%ci!po$#cze*!

obs$ugiwanych!zakupionym!taborem 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Liczba obs$ugiwanych!po$#cze*!w!ci#gu!doby. 

3 pkt � liczba!po$#cze*!Q!12; 

2 pkt � 10!H!liczba!po$#cze*!H!12; 

1 pkt � liczba!po$#cze*!]!10. 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

7. 
Zakup taboru przystosowany do 

standardu linii kolejowej  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada!si",!czy!zakupywany!tabor!przystosowany!b"dzie!do!

jako%ci!linii!kolejowej!po!której!b"dzie!je+dzi'. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2. Oszcz"dno%ci!czasu!podró&y 

w!przewozach!pasa&erskich 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
2 1-3 pkt 

Na!podstawie!ilo%ci!po$#cze*, zape$nienia!pojazdów!oraz!

rozk$adów!jazdy,!nale&y!obliczy'!oszcz"dno%ci!u&ytkowników. 

3 pkt � powy&ej!3=!nak$adów!inwestycji; 

2 pkt � 1-2=!nak$adów!inwestycji; 

1 pkt �  powy&ej!1=!nak$adów!inwestycji. 
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O6 priorytetowa VI Zrównowa-ony transport na rzecz mobilno6ci mieszka+ców 

Dzia)anie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej 

1. 
Zdolno%'!ekonomiczna! 

i finansowa 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wnioskodawca!wykazuje!odpowiedni!potencja$!finansowy!oraz!

odpowiedni#! stabilno%'! ekonomiczn#! do! przygotowania 

dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej 

infrastruktury technicznej.  

2. 
Zdolno%'!operacyjna! 

i!potencja$!organizacyjny 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

1. Wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby kadrowe,  

zdolno%'! operacyjn# do przeprowadzenia lub 

nadzorowania lub zlecania procesu przygotowania 

dokumentacji. 

2. Wnioskodawca posiada odpowiednie do%wiadczenie! w!

przygotowaniu lub zlecaniu podobnych dokumentacji 

przedprojektowych i projektowych. 

3. Wnioskodawca! posiada! ramy! zarz#dzania! umo&liwiaj#ce!

mu!prawid$owe!przeprowadzenie procesu przygotowania 

dokumentacji. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

3. 

 

Za$o&enia!projektu 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!ramach!kryterium!ocenie!podlega!czy!dokumentacja,!której!
dotyczy projekt obejmie lini" kolejow# uj"t#  

w Planie" zrównowa$onego" rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Województwa" Opolskiego- oraz w wezwaniu 

do!z$o&enia!wniosku!o!dofinansowanie.  

W ramach kryterium ocenie podlega czy opracowana 

dokumentacja! obejmie! rewitalizacj" lub! modernizacj" 

elementów!infrastruktury!umo&liwiaj#cej!uzyskanie!przez!tabor!
kolejowy! (m.in.! autobusy! szynowe)! pr"dko%ci! do 120 km/h. 

Ponadto w ramach kryterium ocenie podlega czy opracowanie 

dokumentacji!przyczyni!si"!do!zwi"kszenia!przepustowo%ci!linii!
kolejowych! uj"tych! w! Planie" zrównowa$onego" rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Województwa"

Opolskiego* . 

4. 

Przygotowana dokumentacja jest 

zgodna z kierunkami rozwoju transportu 

okre%lonymi!w!Strategii!Rozwoju!

Transportu do 2020!r.!(z!perspektyw#!

do 2030 r.) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!jest!zgodny!z!celami!i!zasadami!okre%lonymi!w!Strategii 

Rozwoju" Transportu" do" 2020" r." (z" perspektyw!" do" 2030" r.)* 

wraz z dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju 

Transportu"do"2020"r."(z"perspektyw!"do"2030"r.)* stanowi#cym!

jej!uszczegó$owienie. 

5. 
Zgodno%'!z!dokumentami!

strategicznymi oraz programowymi 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Bada! si"! zgodno%'! z! zapisami! RPO WO na lata 2014-2020*, 

Szczegó owego"opisu"osi"priorytetowych"RPO"WO"2014-2020*, 

Strategii"Rozwoju"Województwa"Opolskiego"do"2020"r.*, Planu 

zrównowa$onego"rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla Województwa"Opolskiego*. 

* Dokument!aktualny!na!dzie*!przyj"cia!przez!ZWO!procedury!pozakonkursowej. 
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O6 priorytetowa  X Inwestycje w infrastruktur% spo)eczn* 

Dzia)anie 1071 Infrastruktura spo)eczna na rzecz wyrównania nierówno6ci w dost%pie do us)ug  

Poddzia)anie 107171 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszka+ców regionu 

1. Inwestycje!w!infrastruktur"!i!wyposa&enie!w!celu!poprawy!ogólnej!wydajno%ci!us$ug!medycznych!w!zakresie!opieki!nad!matk#!i!dzieckiem. 

2. Inwestycje!w!infrastruktur"!i!wyposa&enie!w!celu!poprawy!ogólnej!wydajno%ci!us$ug!medycznych!w!zakresie!opieki nad osobami starszymi, w tym osobami z 

niepe$nosprawno%ciami. 

3. Inwestycje!w!infrastruktur"!i!wyposa&enie!podnosz#ce!wydajno%'!leczenia!chorób!cywilizacyjnych,!w!tym!nowotworów!z$o%liwych. 

4. Inwestycje!w!infrastruktur"!i!wyposa&enie!podnosz#ce!wydajno%'!us$ug!medycznych!w!zakresie!anestezjologii!oraz!intensywnej!terapii. 

Dotyczy wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Projekt jest zgodny z Policy Paper 

dla ochrony zdrowia na lata 

2014-2020. Krajowe ramy 

strategiczne 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Ocenie!podlega!czy!projekt!wpisuje!si"!w!odpowiednie!narz"dzie!przyj"tego!przez!

Ministerstwo Zdrowia dokumentu Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-

2020. Krajowe ramy strategiczne. 

2. 
Projekt jest zgodny z Planem 

dzia a&"w"sektorze"zdrowia 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Ocenie!podlega!zgodno%'!projektu!z!Planem"dzia a&"w"sektorze"zdrowia"

(opracowanym na dany rok) uzgodnionym!przez!Komitet!Steruj#cy!ds.!koordynacji!

interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

731 

 

3. 

Projekt jest zgodny  

z!odpowiedni#!map#!potrzeb!

zdrowotnych!(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Do!dofinansowania!mo&e!by'!przyj"ty!wy$#cznie!projekt!zgodny!z!w$a%ciw#!map#!

potrzeb zdrowotnych.  

Projekty!s#!wybierane!z!uwzgl"dnieniem!danych!zawartych!we!w$a%ciwych!mapach!

lub!danych!+ród$owych!do!ww.!map!dost"pnych!na!internetowej!platformie!danych!

Baza!Analiz!Systemowych!i!Wdro&eniowych!udost"pnionej!przez!Ministerstwo!

Zdrowia17 lub!na!podstawie!sprawozdawczo%ci!Narodowego!Funduszu!Zdrowia!za!

ostatni!rok!sprawozdawczy,!o!ile!dane!wymagane!do!oceny!projektu!nie!zosta$y!

uwzgl"dnione!w!obowi#zuj#cej!mapie. 

Wspierane!b"d#!wy$#cznie!inwestycje!zweryfikowane!na!podstawie!

zidentyfikowanych!deficytów!i!potrzeb!uwzgl"dniaj#cych!sytuacj"!demograficzn#! 

i!epidemiologiczn#!(odpowiednio!identyfikowan#!na!poziomie!województwa!�  

w!zale&no%ci!od!specyfiki!podmiotu!leczniczego!i!oferowanych!przez!niego!us$ug)!oraz!

faktycznego!zapotrzebowania!i!dost"pno%ci!infrastruktury!ochrony!zdrowia!na!danym!

obszarze z wykorzystaniem map zdrowotnych. 

Rozpocz"cie!realizacji!inwestycji!przed!udost"pnieniem!map!potrzeb!zdrowotnych!

odbywa!si"!na!w$asne!ryzyko!beneficjenta.!W!takiej!sytuacji,!nie!ma!jednak!mo&liwo%ci!

zawarcia umowy/decyzji o dofinansowanie realizacji projektu. W przypadku, gdy 

oka&e!si",!&e!dana!inwestycja!nie!jest!zgodna!z!mapami!potrzeb,!poniesione koszty 

b"d#!niekwalifikowalne. 

4. 

Udzielane!%wiadczenia!opieki!

zdrowotnej w ramach projektu 

finansowane!s#!ze!%rodków!

publicznych w zakresie lub  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Infrastruktura!wytworzona!w!ramach!projektu!mo&e!by'!wykorzystywana!wy$#cznie!

na!rzecz!udzielania!%wiadcze*!opieki!zdrowotnej!finansowanych!ze!%rodków!

publicznych (tj.!projekty!nie!mog#!s$u&y'!%wiadczeniu!us$ug!medycznych!poza!

publicznym systemem ubezpieczenia zdrowotnego). 

                                                           
17

 Platforma!dost"pna na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. 
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w!zwi#zku!z!zakresem!obj"tym!

wsparciem 

Projekt!jest!realizowany!wy$#cznie!w!podmiocie!posiadaj#cym!umow"!o!udzielanie!

%wiadcze*!opieki!zdrowotnej!ze!%rodków!publicznych!w!zakresie!zbie&nym!z!zakresem!

projektu,!a!w!przypadku!projektu!przewiduj#cego!rozwój!dzia$alno%ci!medycznej!lub!

zwi"kszenie!potencja$u!w!tym!zakresie,!pod!warunkiem!zobowi#zania!si"!tego!

podmiotu!do!posiadania!takiej!umowy!najpó+niej!w!kolejnym!okresie!kontraktowania!

%wiadcze*!po!zako*czeniu!realizacji!projektu18. 

5. 

Realizowane wsparcie bazuje na 

obecnej!infrastrukturze!i!s$u&y!

ogólnej!poprawie!wydajno%ci!

jednostki i zaspokojeniu lepszego 

dost"pu!do!%wiadczonych!us$ug!

medycznych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wspierane!b"d#!mi"dzy!innymi!projekty!polegaj#ce!na!przeprowadzeniu!niezb"dnych,!

z!punktu!widzenia!udzielania!%wiadcze*!zdrowotnych,!prac!remontowo-budowlanych, 

w!tym!w!zakresie!dostosowania!infrastruktury!do!potrzeb!osób!starszych!i!z 

niepe$nosprawno%ciami,!a!tak&e!wyposa&eniu!w!sprz"t!medyczny!oraz!� jako element 

projektu � rozwi#zaniach!w!zakresie!IT!(oprogramowanie,!sprz"t).!Wsparcia nie 

uzyskaj# projekty polegaj#ce na rozbudowie sektora ochrony zdrowia, tj. utworzeniu 

i/lub budowie nowej jednostki ochrony zdrowia (szpitala lub przychodni).  Dopuszcza 

si"!rozszerzenie!przez!istniej#ce!placówki!ochrony!zdrowia!zakresu!%wiadczonych 

us$ug,!gdy& celem!poddzia$ania!jest!lepsze!dostosowanie!infrastruktury!zdrowotnej!do!

wyzwa*!demograficznych!regionu. 

6. 

Zakup!wyrobów!medycznych!

analizowanych w mapach 

potrzeb zdrowotnych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!nie!zak$ada!wsparcia!zakupu!wyrobów!medycznych,!analizowanych!w!mapach!

potrzeb zdrowotnych19,!je&eli!wska+nik!liczby!danego!wyrobu!medycznego!na!100!tys.!

mieszka*ców!w!województwie!opolskim!jest!wy&szy!ni&!%rednia!dla!Polski,!z!wyj#tkiem!

sytuacji, gdy taki wydatek zostanie uzasadniony stopniem!zu&ycia!danego!wyrobu!

                                                           
18 Spe$nienie!tego!warunku!b"dzie!elementem!kontroli!w!czasie!realizacji!projektu!oraz!po!zako*czeniu!jego!realizacji!w!ramach!tzw.!kontroli!trwa$o%ci. 
19 analizatorów biochemicznych wieloparametrowych, gammakamer, litotrypterów, rezonansów magnetycznych, urz"dze( angiograficznych, tomografów komputerowych, echokardiografów 
)ultrasonografów kardiologicznych*, mammografów, aparatów RTG z opcj" naczyniow" i obróbk" cyfrow", aparatów RTG z torem wizyjnym, aparatów HDR / PDR do brachyterapii, sto#ów 
operacyjnych, wskazanych w rozdziale po$wi!conym zasobom sprz!towym w Mapie potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla województwa opolskiego, która zosta#a 
opublikowana na stronie http://www.mpz.mz.gov.pl/mapy-szpitalne-ustawowe-2018/ 
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medycznego!lub!zostanie!wykazane,!&e!posiadany!wyrób!medyczny!jest!w!pe$ni!

wykorzystywany (100%). 

7. 

Zaplanowane w ramach projektu 

dzia$ania!zosta$y!uzasadnione! 

z punktu widzenia rzeczywistego 

zapotrzebowania na dany 

produkt 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wytworzona infrastruktura oraz zakupione wyroby medyczne,!w!tym!ilo%' i  

parametry, musz#!by'!adekwatne!do!zakresu!udzielanych!przez!podmiot!%wiadcze*!

opieki zdrowotnej lub,  

w przypadku poszerzania oferty medycznej,!odpowiada'!na!zidentyfikowane!deficyty!

poda&y!%wiadcze*. 

8. 

Potencja$!Wnioskodawcy! 

w!zakresie!zarz#dzania!wyrobami!

medycznymi!(dotyczy!projektów!

zak$adaj#cych!zakup!wyrobów!

medycznych)20 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W przypadku projektu!przewiduj#cego!zakup!wyrobów!medycznych,!wnioskodawca!

dysponuje!lub!zobowi#zuje!si"!do!dysponowania!najpó+niej!w!dniu!zako*czenia!

okresu!kwalifikowalno%ci!wydatków!okre%lonego!w!umowie!o!dofinansowanie!

projektu,!kadr#!medyczn#!odpowiednio!wykwalifikowan#!do!obs$ugi!wyrobów!

medycznych!obj"tych!projektem!oraz!infrastruktur#!techniczn#!niezb"dn#!do!instalacji!

i!u&ytkowania!wyrobów!medycznych!obj"tych!projektem. 

                                                           
20 Spe#nienie tego warunku b!dzie elementem kontroli w czasie realizacji!projektu!oraz!po!zako*czeniu!jego!realizacji!w!ramach!tzw.!kontroli!trwa$o%ci. 
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9. 

Inwestycje!polegaj#ce!na!

dostosowaniu!istniej#cej!

infrastruktury!do!obowi#zuj#cych!

przepisów!b"d#!kwalifikowalne!

pod!warunkiem,!&e!ich!realizacja!

b"dzie!uzasadniona!z!punktu!

widzenia!poprawy!efektywno%ci!

(w!tym!kosztowej)!i!dost"pu!do!

%wiadcze*!opieki!zdrowotnej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!przypadku!dzia$a*!polegaj#cych!na!dostosowaniu!istniej#cej!infrastruktury!do!

obowi#zuj#cych!przepisów ocenie podlega:  

- poprawa efektywno%ci!projektu!(w!tym!kosztowej),!tj.!czy!%rodki!przeznaczone!

zosta$y!na!w$a%ciwe!cele!oraz!czy!korzy%ci!wynikaj#ce!z!ich!rozdysponowania!s#!

wi"ksze!od!poniesionych!kosztów.!Analiza!powinna!wykaza',!jakie!wymierne!efekty!

dla!spo$eczno%ci!lokalnej!zostan#!wygenerowane!przez!projekt; 

- zwi"kszenie!dost"pno%ci!do!%wiadcze*!opieki!zdrowotnej!poprzez!m.in.:!skrócenie!

czasu oczekiwania!na!%wiadczenia!zdrowotne,!zmniejszenie!liczby!osób!oczekuj#cych!

na!%wiadczenia!zdrowotne!d$u&ej!ni&!%redni!czas!oczekiwania!na!dane!%wiadczenie,!

popraw"!wska+nika!�przelotowo%ci�,!tj.!liczby!osób!leczonych!w!ci#gu!roku!na!1!$ó&ko!

szpitalne (dotyczy!us$ug/%wiadcze*!szpitalnych). 

10.  

Projekt!posiada!pozytywn#!opini"!

o!celowo%ci!inwestycji (je%li!

dotyczy21) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Do!dofinansowania!mo&e!by'!przyj"ty!wy$#cznie!projekt!posiadaj#cy!pozytywn#!opini"!

o!celowo%ci!inwestycji!(zwan#!OCI),!o!której!mowa!w!ustawie!o!%wiadczeniach!opieki!

zdrowotnej!finansowanych!ze!%rodków!publicznych.!Opinia!stanowi!za$#cznik!do!

wniosku o dofinansowanie. 

                                                           
21 Zgodnie z Ustaw !z dnia 21 lipca 2016 r. o zmianie!ustawy!o!%wiadczeniach!opieki!zdrowotnej!finansowanych!ze!%rodków!publicznych!oraz!niektórych!innych!ustaw (Dz.U. 2016, poz. 1355). 
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OCI!nie!jest!wymagana!w!przypadku!projektów!obejmuj#cych!POZ22. 

Dotyczy wszystkich typów projektów � Zakres leczenia szpitalnego 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

                                                           
22

 Je&eli!projekt!obejmuje!zakres!szerszy!ni&!POZ,!dla!pozosta$ych!zakresów!zastosowanie!maj#!zapisy!ustawy o!%wiadczeniach!opieki!zdrowotnej!finansowanych!ze!%rodków!publicznych. 
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1. 
Projekt!nie!zak$ada!zwi"kszenia!

liczby!$ó&ek!szpitalnych 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!nie!zak$ada!zwi"kszenia!liczby!$ó&ek!szpitalnych!� chyba,!&e:! 

- taka!potrzeba!wynika!z!danych!zawartych!we!w$a%ciwych!mapach!lub!danych!

+ród$owych!do!ww.!map!dost"pnych!na!internetowej!platformie!danych!Baza!

Analiz!Systemowych!i!Wdro&eniowych!udost"pnionej!przez!Ministerstwo!

Zdrowia23 lub!na!podstawie!sprawozdawczo%ci!Narodowego!Funduszu!

Zdrowia za ostatni rok sprawozdawczy, o ile dane wymagane do oceny 

projektu!nie!zosta$y!uwzgl"dnione!w!obowi#zuj#cej!mapie,!lub 

- projekt!zak$ada!konsolidacj"!dwóch!lub!wi"cej!oddzia$ów!szpitalnych/szpitali,!

przy!czym!liczba!$ó&ek!szpitalnych!w!skonsolidowanej!jednostce!nie!mo&e!by'!

wi"ksza!ni&!suma!$ó&ek!w!konsolidowanych!oddzia$ach!szpitalnych/szpitalach!

(chyba,!&e!spe$niony!jest!warunek,!o!którym!mowa!w!tirecie!pierwszym). 

2. 

Minimalny!udzia$!%wiadcze*!

zabiegowych we wszystkich 

%wiadczeniach!udzielanych!na!

oddziale zabiegowym 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!dotycz#cy!oddzia$u!o!charakterze!zabiegowym!mo&e!by'!realizowany 

wy$#cznie!na!rzecz!oddzia$u,!w!którym!udzia$!%wiadcze*!zabiegowych!we!

wszystkich!%wiadczeniach!udzielanych!na!tym!oddziale!wynosi!co!najmniej!50=. 

                                                           
23 Platforma!dost"pna!na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. 
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3.  

Minimalna!liczba!porodów!

przyj"tych!na!oddziale!po$o&niczym!

(dot. typu projektu 1) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt dotycz#cy oddzia$u o! charakterze! po$o&niczym! mo&e by'! realizowany 

wy$#cznie!przez!podmioty:! 

- które! zgodnie! z! prognoz#! zapotrzebowania! na! placówki! po$o&nicze!

przedstawion#!w!mapie!potrzeb!w!zakresie!ci#&y,!porodu!i!po$ogu!oraz!opieki!

nad! noworodkiem! wykazuj#! potencja$! na! przeprowadzenie! minimum! 400!

porodów!w!2020!r.,!lub! 

- których!funkcjonowanie!jest!niezb"dne!dla!zapewnienia!szybkiego!dost"pu!do!

%wiadcze*! po$o&niczych,! tj.! które! jako! jedyne! zapewniaj#! %wiadczenia  

w promieniu 40 km lub  

- które! w! wyniku! realizacji! projektu! b"d#! przeprowadza'! 400! porodów! 

i! jednocze%nie! zmiana! udzia$u! porodów! powik$anych! w%ród! wszystkich!

porodów!b"dzie!nie!wi"ksza!ni&!zmiana!ogólnopolska. 

4. 

Minimalna liczba hospitalizacji na 

oddziale pediatrycznym (dot. typu 

projektu 1) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!dotycz#cy oddzia$u pediatrycznego24 mo&e by'!realizowany wy$#cznie!przez!

podmioty,! które! sprawozda$y! co! najmniej! 700! hospitalizacji! na! oddziale!

pediatrycznym25. 

                                                           
24 VIII!cz"%'!kodu!resortowego:!4401 
25 VIII!cz"%'!kodu!resortowego: 4401 
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Dotyczy typu projektu 2 - Zakres opieki paliatywnej i/lub hospicyjnej oraz w zakresie 6wiadcze+ piel%gnacyjnych i opieku+czych wykonywanych w ramach 

opieki d)ugoterminowej 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1.  

Wp$yw!na!rozwój!

zdeinstytucjonalizowanych form 

opieki nad pacjentem 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt w!zakresie!opieki!paliatywnej!i/lub!hospicyjnej!oraz!w!zakresie!%wiadcze*!

piel"gnacyjnych i!opieku*czych!wykonywanych!w!ramach!opieki!d$ugoterminowej 

przyczynia!si"!do!rozwoju!zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem. 
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2. 
Wp$yw!na!zwi"kszenie!liczby!miejsc 

opieki paliatywnej i/lub hospicyjnej26 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W! ramach! projektu! wnioskodawca! powinien! d#&y'! do osi#gni"cia! liczby!miejsc!

opieki paliatywnej i/lub hospicyjnej. 

Dotyczy typu projektu 3 - Zakres onkologii  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1.  
Potencja$!%wiadcze*!z!zakresu!

radioterapii 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!ramach!poddzia$ania!mo&liwy!jest!zakup!maksymalnie!1!akceleratora!

liniowego!do!teleradioterapii,!który!powinien!by'!zainstalowany!w!Opolu!� 

                                                           
26 Zgodnie!z!rekomendacjami!Komitetu!Steruj#cego!ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia IZ RPO WO 2014-2020,!planuj#c!wsparcie!w!ramach!PI!9a,!powinna!d#&y'!do!osi#gni"cia!
liczby miejsc opieki!paliatywnej!i/lub!hospicyjnej!wskazanych!na!rok!2020!w!mapie!potrzeb!zdrowotnych!w!zakresie!chorób!uk$adu!nerwowego!(neurologicznych!wieku!podesz$ego)!dla!
województwa!opolskiego,!tj.!prognozowan#!liczba!miejsc!paliatywno-hospicyjnych w 2020 roku w województwie!opolskim wynosi 2 784. 
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miejscowo%ci!wskazanej!w!mapie!potrzeb!zdrowotnych!w!zakresie!onkologii!

dla!województwa!opolskiego (je%li!dotyczy)27.  

W!projekcie!nie!przewiduje!si" wymiany akceleratora liniowego do 

teleradioterapii � chyba,!&e!taki!wydatek!zostanie!uzasadniony!stopniem!

zu&ycia!urz#dzenia,!w!tym!w!szczególno%ci!gdy!urz#dzenie!co do zasady ma 

wi"cej!ni&!10!lat.!!!Dla!weryfikacji!zasadno%ci!wymiany!akceleratora!

konieczne!jest!szczegó$owe!uzasadnienie!wraz!ze!stosown#!dokumentacj#. 

2. 
Potencja$!%wiadcze*!w!diagnostyce!

Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!nie!mo&e!przewidywa'!zwi"kszenia!liczby!urz#dze*!do!Pozytonowej!

Tomografii Emisyjnej (PET).  

3. Wymiana aparatu PET 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W ramach projektu!brak!jest!mo&liwo%ci!wymiany!aparatu PET - chyba,!&e!

taki wydatek zostanie uzasadniony!stopniem!zu&ycia!urz#dzenia. 

4. 
Realizacja!%wiadcze*!w!zakresie!

chemioterapii 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!projekcie!nie!przewiduje!si"!dzia$a*!dotycz#cych!utworzenia!nowego!

o%rodka!realizuj#cego!%wiadczenia!w!zakresie!chemioterapii! 

w!województwie!opolskim. 

5. 

Realizacja!%wiadcze*!us$ug!medycznych!

lecznictwa onkologicznego w zakresie 

zabiegów!chirurgicznych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekty!z!zakresu!onkologii!zwi#zane!z!rozwojem!us$ug!medycznych!

lecznictwa!onkologicznego!w!zakresie!zabiegów!chirurgicznych,! 

w!szczególno%ci!dotycz#ce!sal!operacyjnych,!mog#!by'!realizowane!wy$#cznie!

przez!podmiot!leczniczy,!który!przekroczy$!warto%'!progow#!(próg!odci"cia)!

60 zrealizowanych radykalnych i!oszcz"dzaj#cych zabiegów!chirurgicznych!

rocznie!dla!nowotworów!danej!grupy!narz#dowej.!Radykalne!zabiegi!

chirurgiczne!rozumiane!s#!zgodnie!z!list#!procedur!wg!klasyfikacji!ICD9!

                                                           
27 Zakup!maksymalnie!1!akceleratora!liniowego!do!teleradioterapii!mo&liwy!jest!w!przypadku!braku!zakupu!tego!urz#dzenia!z!innych %rodków.!Zgodnie!z!Map#!potrzeb!zdrowotnych!w!zakresie!
onkologii!dla!województwa!opolskiego!w roku!2025!w!województwie!opolskim!powinny!by'!zainstalowane!4!przyspieszacze!liniowe.!W!województwie!opolskim!w!2015!roku!zainstalowane 

by$y!3!przyspieszacze!liniowe!(wszystkie!w!Opolu). 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

741 

 

zaklasyfikowanych jako zabiegi radykalne w wybranych grupach 

nowotworów!zamieszczon#!na!platformie. 

Dotyczy typu projektu 3 - Zakres kardiologii  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1.  
Zasoby!konieczne!do!realizacji!%wiadcze*!

kardiologicznych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!projekcie!nie!przewiduje!si"!zwi"kszenia!liczby!pracowni!lub!

sto$ów!hemodynamicznych,  wymiany!sto$u!hemodynamicznego!� 

chyba,!&e!taki!wydatek!zostanie!uzasadniony!stopniem!zu&ycia!

urz#dzenia. 

2. Realizacja!%wiadcze*!w!zakresie!kardiochirurgii 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!projekcie!nie!przewiduje!si"!dzia$a*!dotycz#cych!utworzenia 

nowego!o%rodka!kardiochirurgicznego!w!województwie!opolskim! 

(w!tym!równie&!dla!dzieci). 

Dotyczy typu projektu 3 � Dotyczy poszczególnych grup chorobowych/form lecznictwa 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 
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1. Dzia$ania!w!obszarze!zaburze*!psychicznych 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!realizowany!w!obszarze!zaburze*!psychicznych!zawiera!

dzia$ania!na!rzecz!wsparcia!form!opieki!psychiatrycznej!innych!ni&!

stacjonarne,!tj.!m.in.!oddzia$ów!dziennych!lub!ambulatoryjnej!opieki!

psychiatrycznej!(poradnie!oraz!zespo$y!leczenia!%rodowiskowego). 

Dotyczy wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt wspiera przeniesienie 

akcentów!z!us$ug!wymagaj#cych!

hospitalizacji na rzecz 

podstawowej opieki zdrowotnej 

(POZ) i ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej (AOS), jak 

równie&!wspiera!rozwój!opieki!

koordynowanej,  

z!uwzgl"dnieniem!

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

Dzia$ania!ukierunkowane!na!przeniesienie!%wiadcze*!opieki!zdrowotnej! 

z!poziomu!lecznictwa!szpitalnego!na!rzecz!POZ!i!AOS!s#!realizowane!poprzez: 

1 pkt � wprowadzenie!lub!rozwój!opieki!koordynowanej28; 

1 pkt � rozwój!zdeinstytucjonalizowanych!form!opieki!nad!pacjentem,! 

w!szczególno%ci!%rodowiskowych!form!opieki29 (projekt!zawiera!dzia$ania!maj#ce!

na!celu!przej%cie!od!opieki!instytucjonalnej!do!%rodowiskowej zgodnie  

z!�Ogólnoeuropejskimi!wytycznymi!dotycz#cymi!przej%cia!od!opieki!

instytucjonalnej!do!opieki!%wiadczonej!na!poziomie!lokalnych!spo$eczno%ci�!oraz!

                                                           
28

 Zgodnie z zapisami Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 opieka!koordynowana!rozumiana!jest!jako!rozwi#zania!organizacyjne!(procesowe!i!
technologiczne)!maj#ce! na! celu! popraw"! efektów! zdrowotnych! (outcomes)! poprzez! przezwyci"&anie! fragmentacji! procesu! leczenia! (dostawy � udzielania � us$ug! zdrowotnych)!w!wyniku!
zarz#dzania! i! koordynacji!procesem!udzielania! (dostawy)!us$ug! zdrowotnych!w!oparciu!o!zasad"! ci#g$o%ci! leczenia!pacjenta! (continuum!of! care).! Podstaw#! funkcjonowania! systemu!opieki!
koordynowanej!jest!wprowadzenie!rozwi#za*!koncentruj#cych!si"!nie!na!liczbie!(output)!jednostkowych!%wiadcze*!zdrowotnych!udzielanych!pacjentowi!na!ró&nych!poziomach!systemu ochrony 

zdrowia!(POZ,!AOS,!SZP),!ale!koncentruj#cych!si"!na!instrumentach!zapewniaj#cych!kontynuacj"!procesu!leczenia!i!osi#ganiu!optymalnych!efektów!(outcomes)!interwencji!medycznych. 
29 Zgodnie z zapisami Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, podrozdzia$!6.3.2.2. 
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%rodowiskowych!form!opieki 

(nie dotyczy typu projektu nr 4) 

z!�Krajowym!Programem!Przeciwdzia$ania!Ubóstwu!i!Wykluczeniu!Spo$ecznemu!

2020�); 

Punkty!sumuj#!si".! 

2. 

Projekt!przewiduje!dzia$ania!

konsolidacyjne lub inne formy 

wspó$pracy!podmiotów!

leczniczych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 

0, 2 lub 3 

pkt 

Punkty!przyznaje!si"!w!zale&no%ci!od rodzaju!dzia$a*,!w!tym!w!ramach!modelu!

opieki koordynowanej: 

3 pkt � projekt!realizowany!przez!podmioty,!które!zrealizowa$y,!realizuj#!lub!

planuj#!realizacj"!dzia$a*!konsolidacyjnych; 

2 pkt � projekt!przewiduje!podj"cie!innych!form!wspó$pracy!z!podmiotami!

udzielaj#cymi!%wiadcze*!opieki!zdrowotnej;! 

0 pkt � projekt nie!przewiduje!dzia$a*!konsolidacyjnych!lub!innych form 

wspó$pracy!podmiotów!leczniczych. 

3. 

Projekt jest realizowany przez 

podmioty,!które!wykazuj#!

wysok#!efektywno%'!finansow# 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

Ocenie!podlega!efektywno%'!finansowa!podmiotu!na!podstawie!analizy!sytuacji!

finansowej wnioskodawcy/operatora z projektem. Stanowi ona element Analizy 

trwa o%ci"finansowej przedstawionej!w!Studium!Wykonalno%ci!Inwestycji.!Analiza!

przep$ywów!pieni"&nych!powinna!wykaza',!&e!beneficjent/operator!z!projektem!

jest!w!stanie!efektywnie!wykorzysta'!dotacj"!po!zamkni"ciu!drugiego!roku!

obrachunkowego po uruchomieniu inwestycji, tj. finansowym!zako*czeniu!

realizacji projektu. 

Punkty!przyznaje!si"!na!podstawie!warto%ci!nast"puj#cych!wska+ników!

wykazanych po!zamkni"ciu!drugiego!roku!obrachunkowego!po!uruchomieniu!

inwestycji: 
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1 pkt � wska+nik!bie&#cej!p$ynno%ci!finansowej!@!aktywa!bie&#ce /!zobowi#zania!

bie&#ce!\!1,3!(pod!warunkiem,!&e!wska+nik!Q!1,2!w!pe$nym!zamkni"tym!roku! 

w!momencie!sk$adania!wniosku!o!dofinansowanie); 

1 pkt � 0,4!]!wska+nik!zad$u&enia!ogó$em!@!zad$u&enie!ogó$em!(z!rezerwami)!/!

(pasywa razem) < 0,6!(pod!warunkiem,!&e!wska+nik!Q!0,2!w!pe$nym!zamkni"tym!

roku!w!momencie!sk$adania!wniosku!o!dofinansowanie); 

1 pkt � wska+nik!pokrycia!zobowi#za*!odsetkowych!@!(zysk!brutto!<!odsetki)/!

odsetki!Q!1,2!(pod!warunkiem,!&e!wska+nik!Q!1!w!pe$nym!zamkni"tym!roku! 

w!momencie!sk$adania!wniosku o dofinansowanie). 

Przyznane!wy&ej!punkty!s#!sumowane.!Projekty!nie!spe$niaj#ce!ww.!warunków!

otrzymuj#!0!pkt. 

4. 

Projekt jest komplementarny30 

do!innych!projektów!

finansowanych!ze!%rodków!UE!

(równie&!realizowanych!we!

wcze%niejszych!okresach!

programowania),!ze!%rodków!

krajowych!lub!innych!+róde$ 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0-2 pkt 

Ocenie podlega komplementarno%'!projektu!z!innymi!przedsi"wzi"ciami 

wspó$finansowanymi!ze!%rodków!UE,!krajowych!lub!innych!+róde$. 

2 pkt � projekt!wykazuje!komplementarno%'!z!dwoma!lub!wi"cej!innymi!

projektami!finansowanymi!ze!%rodków!UE!(równie&!realizowanych!we!

wcze%niejszych!okresach!programowania),!ze!%rodków!krajowych lub innych 

+róde$. 

1 pkt � projekt!wykazuje!komplementarno%'!z!jednym!innym!projektem!

finansowanym!ze!%rodków!UE!(równie&!realizowanym!we!wcze%niejszych!

okresach!programowania),!ze!%rodków!krajowych!lub!innych!+róde$. 

                                                           
30 Komplementarno%'!polityk,!strategii,!programów,!dzia$a*,!projektów!to ich!dope$nianie!si"!prowadz#ce!do!realizacji!okre%lonego!celu.!Podkre%li'!nale&y,!&e!do!uznania!dzia$a*!czy!projektów!
za!komplementarne!nie!jest!wystarczaj#ce!spe$nienie!przes$anki!takiego!samego!lub!wspólnego!celu,!gdy&!ten!warunek!mo&e!by'!wype$niony!w!odniesieniu!do!projektów!konkuruj#cych!ze!sob#.!
Warunkiem!koniecznym!do!okre%lenia!dzia$a*/projektów!jako!komplementarne!jest!ich!uzupe$niaj#cy!si"!charakter,!wykluczaj#cy!powielanie!si"!dzia$a*. 

 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

745 

 

0 pkt � projekt nie wykazuje komplementarno%ci. 

5. Projekt jest efektywny kosztowo 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-2 pkt 

Ocenie podlega Analiza efektywno%ci kosztowej przedstawiona w Studium 

Wykonalno%ci!Inwestycji z!zastosowaniem!nast"puj#cych!wymogów: 

a) w!wyniku!realizacji!projektu!powstaje!jeden!niepodzielny!i!$atwo!mierzalny!

produkt,  

b) produkt!projektu!jest!niezb"dny!dla!zapewnienia!podstawowych!potrzeb!

spo$ecznych,! 

c) projekt!ma!na!celu!osi#gniecie!za$o&onego!produktu!przy!minimalnym!koszcie,! 

d) brak!znacz#cych!kosztów!zewn"trznych,! 

e) dost"pne!s#!wska+niki!pozwalaj#ce!na!wskazanie!czy!wybrana!do!realizacji!

projektu!technologia!spe$nia!minimalne!wymagania!efektywno%ci!kosztowej.! 

Punkty!przyznaje!si"!na!podstawie!warto%ci!wska+nika!B/C31: 

2 pkt � B/C > 1,3; 

1 pkt � 1,3!\B/C!Q1. 

                                                           
31 Obliczanie miary B/C � ustala!si"!jako!stosunek!zdyskontowanych!korzy%ci!do!sumy!zdyskontowanych!kosztów!generowanych!w!danym!okresie.!Inwestycja!jest!efektywna!je&eli!wska+nik!B/C!

jest!wi"kszy!od!jedno%ci,!co!oznacza,!&e!warto%'!korzy%ci!przekracza!warto%'!kosztów!inwestycji.! 

 

gdzie: 

BE � strumienie!korzy%ci!ekonomicznych!generowanych!przez!projekt!w!poszczególnych!latach!przyj"tego!okresu!odniesienia!analizy, 

CE � strumienie!kosztów!ekonomicznych!generowanych!przez!projekt!w!poszczególnych!latach!przyj"tego!okresu!odniesienia!analizy,! 
n � okres odniesienia (liczba lat) pomniejszona o 1,  

a � ekonomiczny!wspó$czynnik!dyskontowy. 
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6. 

Nak$ad!jednostkowy:!koszt!

kwalifikowalny inwestycji/ 

ludno%'!obj"ta!ulepszonymi!

us$ugami!zdrowotnymi 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-4 pkt 

Rankingowanie!wed$ug!warto%ci!nak$adu!jednostkowego!obrazuj#cego!warto%'!

nak$adu!finansowego!przypadaj#cego!na!jedn#!osob",!która!b"dzie!korzysta'! 

z!ulepszonych!us$ug!zdrowotnych!wspieranych!przez!projekt!(PLN/osoba). 

Kryterium!powi#zane!jest!ze!wska+nikiem rezultatu pn. �Ludno%'!obj"ta!

ulepszonymi!us$ugami!zdrowotnymi�. 

Ranking!tworzony!jest!w!oparciu!o!wyniki!przeprowadzonych!oblicze*!(iloraz),!

bazuj#cych!na!danych!zawartych!we!wniosku!o!dofinansowanie!projektu.!

Odpowiedni#!liczb"!punktów!przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!

uzyskanych!w!wyniku!ww.!oblicze*.!Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!

projektów,!a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest!od!

wyniku!przeprowadzonych!oblicze*. 

7. 

Projekt!przewiduje!rozwi#zania 

przyczyniaj#ce!si"!do!poprawy!

efektywno%ci!energetycznej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

Ocenie podlega czy projekt przewiduje zastosowanie rozwi#za*!zmniejszaj#cych!

zu&ycie!energii!lub!efektywniejszego!jej!wykorzystania!lub!zmniejszenia!

energoch$onno%ci!obiektu!w!nast"puj#cych!zakresach: 

2 pkt � wykorzystanie instalacji OZE; 

1 pkt � zastosowanie!pozosta$ych!rozwi#za*,!w!tym!termomodernizacja; 

0 pkt � w!projekcie!nie!przewidziano!dzia$a*!przyczyniaj#cych!si"!do!poprawy!

efektywno%ci!energetycznej.  

Przyznane!wy&ej!punkty!s#!sumowane. 
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8. 

Projekt!uwzgl"dnia!

usprawnienia!dla!osób! 

z niepe$nosprawno%ciami  

i potrzebuj#cych!wsparcia! 

w codziennym funkcjonowaniu 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-2 pkt 

Ocenie!podlega!czy!projekt!zak$ada!rozwi#zania!przyczyniaj#ce!si"!do!

upowszechnienia!stosowania!usprawnie*!w zakresie dostosowania infrastruktury 

i/lub!wyrobu!medycznego!dla!osób!z!niepe$nosprawno%ciami i potrzebuj#cych!

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

1 pkt � w!projekcie!planuje!si"!wprowadzi'!dodatkowe!rozwi#zania!

architektoniczne!obiektów!podmiotów!leczniczych!inne!ni&!obligatoryjnie!

wynikaj#ce!z!przepisów!reguluj#cych!dostosowanie!budynków!do!potrzeb!osób! 

z niepe$nosprawno%ciami,!które!znajduj#!si"!w!ustawie!z!dnia!7!lipca!1994!r.!

Prawo budowlane oraz Rozporz!dzeniu"Ministra"Infrastruktury"z"dnia"12"kwietnia"

2002"r."w"sprawie"warunków"technicznych,"jakim"powinny"odpowiada*"budynki" 

i ich usytuowanie o!ile!przyj"te!rozwi#zania!i!usprawnienia!wykraczaj#!poza!

wymagania Wytycznych"w"zakresie"realizacji"zasady"równo%ci"szans"i"

niedyskryminacji,"w"tym"dost'pno%ci"dla"osób"z"niepe nosprawno%ciami"oraz"

zasady"równo%ci"szans"kobiet"i"m'$czyzn"w"ramach"funduszy"unijnych"na"lata"

2014-2020. Wnioskodawca musi wyra+nie!w!projekcie wskaza'!,!w jaki!sposób!

dodatkowe!rozwi#zania!architektoniczne!wykraczaj#!poza!wymagania!ww. 

Wytycznych. . 

1 pkt � w!projekcie!planuje!si"!wprowadzi'!usprawnienia!w!zakresie!

zakupywanego!wyrobu!medycznego!i/lub!przyczyniaj#ce!si"!do!poprawy 

korzystania!z!us$ug!medycznych!przez!osoby!z!niepe$nosprawno%ciami  

i potrzebuj#ce!wsparcia!w!codziennym!funkcjonowaniu o!ile!przyj"te!rozwi#zania!

i!usprawnienia!wykraczaj#!poza!wymagania!Wytycznych w zakresie realizacji 

zasady"równo%ci"szans"i"niedyskryminacji,"w"tym"dost'pno%ci"dla"osób"z"

niepe nosprawno%ciami"oraz"zasady"równo%ci"szans"kobiet"i"m'$czyzn"w"ramach"

funduszy unijnych na lata 2014-2020. Wnioskodawca!musi!wyra+nie!w!projekcie 
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wskaza',!w!jaki!sposób!nabywane!wyroby!medyczne!wykraczaj#!poza!wymagania 

ww. Wytycznych. 

0 pkt � projekt!nie!uwzgl"dnia!ww.!rozwi#za*!i!usprawnie*.! 

Przyznane!wy&ej!punkty!s#!sumowane. 

9. 
Udzia$!%rodków!w$asnych!

wy&szy!od!minimalnego 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-4 pkt 

Ocenie!podlega!wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego o: 

4 pkt �  > 20 p.p. 

3 pkt �  Q!15!p.p.!oraz!H!20!p.p. 

2 pkt �  Q!10!p.p.!oraz!H!15!p.p. 

1 pkt �  Q!5!p.p.!oraz!H!10!p.p. 

0 pkt �  H!5!p.p. 

p.p. � punkt procentowy 

10. 
Projekt realizowany  

w partnerstwie 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 

0 lub 2 

pkt 

Punkty!otrzymaj#!projekty!realizowane!w!ramach!partnerstwa/wspó$pracy!

podmiotów!uprawnionych!do!otrzymania!wsparcia!w!ramach!poddzia$ania na 

podstawie Szczegó owego"Opisu"Osi"Priorytetowych"RPO"WO"2014-2020. 

2 pkt � 1!lub!wi"cej!partnerów. 

0 pkt � brak partnerstwa. 
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Dotyczy wszystkich typów projektów � Zakres leczenia szpitalnego 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt realizowany przez podmiot(y) 

posiadaj#cy(e)!zatwierdzony!przez!podmiot!

tworz#cy!program!restrukturyzacji,!

zawieraj#cy!dzia$ania!prowadz#ce!do!

poprawy!ich!efektywno%ci!b#d+!nie!

wymagaj#cy(e)!programu!restrukturyzacji! 

Wniosek wraz  

z 

za$#cznikami 

2 
0 lub 2 

pkt 

Ocenie!podlega!czy!projekt!przewiduje!dzia$ania!w!zakresie!poprawy!

efektywno%ci!podmiotu!leczniczego!na!podstawie!programu!

restrukturyzacji!zatwierdzonego!przez!jego!podmiot!tworz#cy. 

2 pkt � podmiot!za$#czy$!program!restrukturyzacji!zawieraj#cy!

dzia$ania!prowadz#ce!do!poprawy!jego!efektywno%ci!b#d+!podmiot!

nie wymaga programu restrukturyzacji.  

0 pkt � podmiot!nie!za$#czy$!programu!restrukturyzacji.! 

2. [ospitalizacja!pacjentów 

Wniosek wraz  

z 

za$#cznikami 

1 
0 lub 2 

pkt 

2 pkt � projekt!realizowany!jest!przez!podmiot,!w!którym!odsetek!

hospitalizacji!poni&ej!4!dni!jest!wy&szy!ni&!warto%'!tego!wska+nika!dla!

województwa,!którym!towarzyszy!jednocze%nie!wysoki!odsetek!

bardziej!obci#&onych!pacjentów, tzn.!suma!udzia$u!pacjentów!ze!

wspó$czynnikiem!wielochorobowo%ci!�wysokim�!i!�bardzo!wysokim�!

u!danego!%wiadczeniodawcy!jest!wy&sza!ni&!suma!tych!

wspó$czynników!dla!województwa!opolskiego. 

0 pkt � brak!spe$nienia!ww.!warunku. 
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3. 

Udzia$!%wiadcze*!zabiegowych we 

wszystkich!%wiadczeniach!udzielanych!na!
oddzia$ach!o!charakterze!zabiegowym 

Wniosek wraz  

z 

za$#cznikami 

1 
0 lub 2 

pkt 

2 pkt � projekt!dotyczy!oddzia$ów!o!charakterze!zabiegowym,! 

w!których!udzia$!%wiadcze*!zabiegowych!we!wszystkich!

%wiadczeniach!udzielanych!na!tych!oddzia$ach!wynosi!powy&ej!75=! 

0 pkt � projekt!dotyczy!oddzia$ów!o!charakterze!zabiegowym,! 

w!których!udzia$!%wiadcze*!zabiegowych!we!wszystkich!

%wiadczeniach!udzielanych!na!tych!oddzia$ach!jest!równy!lub!wynosi!

poni&ej!75=. 

4. 

Udzia$!przyj"'!w!trybie!nag$ym!we!

wszystkich!przyj"ciach!na!oddzia$ach! 

o charakterze zachowawczym 

Wniosek wraz  

z 

za$#cznikami 

1 
0-3 

pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!dotycz#ce!oddzia$ów!o!charakterze 

zachowawczym,!w!których!udzia$!przyj"'!w!trybie!nag$ym!we!

wszystkich!przyj"ciach!wynosi!powy&ej!30=. 

3 pkt �  > 70% 

2 pkt �  Q!50=!oraz!H!70= 

1 pkt �  Q!30=!oraz!H!50= 

0 pkt �  H!30= 

5. 
Koncentracja!wykonywania!zabiegów!

kompleksowych32 na oddziale 

Wniosek wraz  

z 

za$#cznikami 

2 
0 lub 2 

pkt 

Ocenie!podlega!czy!projekt!przyczynia!si"!do!koncentracji!

wykonywania!zabiegów!kompleksowych!w!przypadku!gdy!na!

oddziale!s#!wykonywane!takie!zabiegi.! 

2 pkt � projekt!jest!realizowany!na!rzecz!oddzia$u,!który!realizuje co 

najmniej!60!kompleksowych!zabiegów!rocznie!lub!ww.!warto%'!

progowa!(próg!odci"cia)!zostanie!przekroczona!w!wyniku!realizacji!

projektu. 

0 pkt � projekt!nie!obejmuje!oddzia$u,!który!realizuje/!b"dzie!

realizowa$!co!najmniej!60!kompleksowych!zabiegów!rocznie. 

                                                           
32 Zabiegi!kompleksowe,!tj.!typ!zabiegów!zdefiniowany!zgodnie!z!grupami!wyró&nionymi!w!ramach!Jednorodnych!Grup!Pacjentów. 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

751 

 

6. 
Wska+nik!ob$o&enia!standardowego!$ó&ek33 

(dot. typu projektu 1) 

Wniosek wraz  

z 

za$#cznikami 

2 
0 lub 2 

pkt 

2 pkt � projekt!dotyczy!oddzia$ów,!dla!których!u!danego!

%wiadczeniodawcy!wska+nik!ob$o&enia!standardowego!$ó&ek! 

w!oddzia$ach!pediatrycznych!jest!wy&szy!ni&!70=,!natomiast! 

w!pozosta$ych!oddzia$ach!jest!wy&szy!ni&!85=. 

0 pkt � brak!spe$nienia!ww.!warunku. 

7. 

Projekt!w!zakresie!opieki!nad!matk#! 

i!dzieckiem!realizowany!w!oddzia$ach!

neonatologicznych (dot. typu projektu 1) 

Wniosek wraz 

z 

za$#cznikami 

2 0-3 pkt 

Ocenie!podlega!czy!projekt!w!zakresie!opieki!nad!matk#!i!dzieckiem!

realizowany!jest!w!oddzia$ach!neonatologicznych!zlokalizowanych! 

w!podmiotach!wysokospecjalistycznych!z!nast"puj#cym!poziomem!

referencyjnym: 

3 pkt - trzeci poziom referencyjny; 

2 pkt - drugi poziom referencyjny; 

1 pkt - pierwszy poziom referencyjny; 

0 pkt � brak!spe$nienia!ww.!warunków. 

                                                           
33 Wska+nik!ob$o&enia!standardowego!$ó&ek!liczony!wed$ug!wzoru: 

liczba!osobodni!zrealizowana!na!danym!oddziale,!rozumiana!jako!ró&nica!daty!ko*ca i!pocz#tku!pobytu!na!oddziale 

              (<!1!dzie*!w!przypadku!pobytu,!w!którym!data!przyj"cia!jest!równa) 

         ______________________________________________________________________________________________    x 100% 

liczba!dni!dzia$alno%ci!oddzia$u!w!ci#gu!roku!pomno&ona!przez!liczb"!$ó&ek!sprawozdanych!na!oddziale!(dane!pochodz#!z!RPWDL) 
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8. 

Przesuni"cie!%wiadcze*!z!oddzia$u!gru+licy!

lub!chorób!p$uc!do!oddzia$ów!chorób!

wewn"trznych!(dot. typu projektu3) 

Wniosek wraz 

z 

za$#cznikami 

1 
0 lub 2 

pkt 

Ocenie!podlega!czy!projekt!w!zakresie!chorób!uk$adu!oddechowego!

przewiduje!przesuni"cie!%wiadcze*!z!oddzia$u!gru+licy!lub!chorób!

p$uc!do!oddzia$ów!chorób!wewn"trznych!(z!wy$#czeniem!o%rodków!

specjalizuj#cych!si"!w!diagnostyce!pulmonologicznej,! 

w!szczególno%ci!w!diagnostyce!inwazyjnej!i!leczeniu!

specjalistycznych!schorze*!pulmonologicznych). 

2 pkt � projekt!przewiduje!przesuni"cie!%wiadcze*!z!oddzia$u!

gru+licy!lub!chorób!p$uc!do!oddzia$ów!chorób!wewn"trznych. 

0 pkt � projekt!nie!przewiduje!przesuni"cie!%wiadcze*!z!oddzia$u!

gru+licy!lub!chorób!p$uc!do!oddzia$ów!chorób!wewn"trznych. 

Dotyczy typu projektu 3 - Zakres onkologii 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Prognozowana 

zachorowalno%' 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-2 pkt 

Ocenie!podlega!czy!projekt!dotyczy!chorób!onkologicznych,!dla!których!zgodnie! 

z!map#!potrzeb!zdrowotnych!w!zakresie!onkologii!dla!województwa!opolskiego!

prognozuje!si"!najwi"ksz#!zachorowalno%'. 

2 pkt � projekt!dotyczy!nast"puj#cych!chorób!onkologicznych: 

�!nowotwór!p$uc, 

�!nowotwór!piersi, 
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�!nowotwór!jelita!grubego, 

�!nowotwór!gruczo$u!krokowego. 

1 pkt � projekt!dotyczy!pozosta$ych!chorób!onkologicznych. 

2. Oddzia$ywanie!projektu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Ocenie!podlega!czy!projekt!oddzia$ywa'!b"dzie!na!teren!powiatów,!dla!których!

zgodnie!z!map#!potrzeb!zdrowotnych!w!zakresie!onkologii!dla!województwa!

opolskiego!prognozuje!si"!najwi"ksz#!zachorowalno%'!na!nowotwory!z$o%liwe.!

Projekt!oddzia$uje!na!nast"puj#ce!tereny: 

3 pkt � m. Opole, powiat nyski, powiat opolski; 

2 pkt � powiat!brzeski,!powiat!k"dzierzy*sko-kozielski; 

1 pkt � pozosta$e!powiaty. 

3. 
Kompleksowo%'!opieki!

onkologicznej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-1 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!realizowane!przez!podmioty,!które!zapewniaj#!lub!b"d#!

zapewnia'!najpó+niej!w!kolejnym!okresie!kontraktowania!%wiadcze*!opieki!

zdrowotnej!po!zako*czeniu!realizacji!projektu,!kompleksow#!opiek"!onkologiczn#,!

rozumian#!jako:! 

- udzielanie!%wiadcze*!opieki!zdrowotnej!finansowanych!ze!%rodków!publicznych,!

oprócz!zakresów!onkologicznych,!tj.!chirurgia!onkologiczna,!onkologia!kliniczna,! 

w minimum 2 innych zakresach w ramach lecznictwa szpitalnego i AOS o tym samym 

profilu, oraz 

- udokumentowan#!koordynacj",!w!tym!dost"p!do!%wiadcze*!chemioterapii! 

i radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej - w!przypadku!nowotworów!

leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej. 

1 pkt � projekt!zapewnia!kompleksow#!opiek"!onkologiczn#. 

0 pkt � projekt nie zapewnia kompleksowej opieki onkologicznej. 
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4.  
Zakup i/lub wymiana 

akceleratora liniowego do 

teleradioterapii 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 

0 lub 2 

pkt 

2 pkt � w!ramach!projektu!zaplanowano!zakup!i/lub!wymian"!akceleratora!

liniowego do teleradioterapii starszego ni&!10!lat. 

0 pkt � brak zakupu i/lub wymiany akceleratora liniowego do teleradioterapii 

starszego ni&!10!lat. 

5. Obszary interwencji 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0-3 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!zak$adaj#ce!dzia$ania!przyczyniaj#ce!si"!do: 

1 pkt � zwi"kszenia!wykrywalno%ci!nowotworów,!dla!których!struktura!stadiów!jest!

najmniej korzystna w danym regionie, 

1 pkt � w zakresie chemioterapii � zwi"kszenia!udzia$u!%wiadcze*!z!ww.!zakresu! 

w trybie jednodniowym lub ambulatoryjnym,  

1 pkt � wcze%niejszego!wykrywania!nowotworów!z$o%liwych,!np.!poprzez!projekty!

realizowane!w!podmiotach,!które!wdra&aj#!programy!profilaktyczne!w!powiatach,! 

w!których!dane!dotycz#ce!epidemiologii!(np.!standaryzowany!wspó$czynnik!

chorobowo%ci)!wynikaj#ce!z!danych!zawartych!we!w$a%ciwych!mapach!lub!danych!

+ród$owych!do!ww.!map!dost"pnych!na!internetowej!platformie!danych!Baza!Analiz!
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Systemowych!i!Wdro&eniowych!udost"pnionej!przez!Ministerstwo!Zdrowia34 lub na 

podstawie!sprawozdawczo%ci!Narodowego!Funduszu!Zdrowia!za!ostatni!rok!

sprawozdawczy,!o!ile!dane!wymagane!do!oceny!projektu!nie!zosta$y!uwzgl"dnione!

w!obowi#zuj#cej!mapie!s#!najwy&sze!w!danym!województwie. 

0 pkt � projekt!nie!zak$ada!ww.!dzia$a*.! 

Przyznane!wy&ej!punkty!s#!sumowane. 

Dotyczy typu projektu 3 - Zakres kardiologii 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

                                                           
34

 Platforma!dost"pna!na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. 
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Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Zachorowania na choroby 

kardiologiczne 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1-2 pkt 

Ocenie!podlega!czy!projekt!dotyczy!chorób!kardiologicznych,!dla!których!zgodnie! 

z!map#!potrzeb!zdrowotnych!w!zakresie!kardiologii!dla!województwa!opolskiego!

zdiagnozowano!najwi"ksz#!zachorowalno%'!lub!stanowi#cych!najcz"stsz#!przyczyn"!

zgonów!w!województwie!opolskim. 

2 pkt � projekt!dotyczy!nast"puj#cych!chorób!kardiologicznych: 

� choroba niedokrwienna serca, 

� niewydolno%'!serca, 

� pozosta$e!zaburzenia!rytmu!i!przewodzenia, 

� kardiomiopatie. 

1 pkt � projekt!dotyczy!pozosta$ych!chorób!kardiologicznych. 

2. Oddzia$ywanie!projektu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 1-2 pkt 

Ocenie!podlega!czy!projekt!oddzia$ywa'!b"dzie!na!teren!powiatów,!dla!których!

zgodnie!z!map#!potrzeb!zdrowotnych!w zakresie!kardiologii!dla!województwa!

opolskiego!prognozuje!si"!najwi"ksz#!zachorowalno%'!lub!odnotowano!najwy&szy!

poziom!umieralno%ci!z!powodu!chorób!kardiologicznych. 

2 pkt � projekt!oddzia$uje!na!nast"puj#ce!tereny: 

· powiat!g$ubczycki, 

· powiat kluczborski, 

· powiat oleski, 

· powiat prudnicki, 

· powiat strzelecki. 

1 pkt � projekt!oddzia$uje!na!pozosta$e!powiaty!województwa!opolskiego. 
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3.  
Dost"p!do!rehabilitacji!

kardiologicznej. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-1 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!które!zak$adaj#!wsparcie!w!zakresie!zwi"kszenia!dost"pu!

do rehabilitacji kardiologicznej. 

1 pkt � projekt!zapewnia!zwi"kszenie!dost"pu!do!rehabilitacji!kardiologicznej.! 

0 pkt � projekt!nie!zapewnia!zwi"kszenia!dost"pu!do!rehabilitacji!kardiologicznej. 

4.  
Kompleksowo%'!us$ug!w!

ramach!oddzia$u/!pracowni 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!realizowane!przez!podmioty,!które!zapewniaj#!lub!b"d#!

zapewnia'!najpó+niej!w!kolejnym!okresie!kontraktowania!%wiadcze*!opieki!

zdrowotnej po zako*czeniu!realizacji!projektu,!kompleksow#!opiek"!kardiologiczn#!

rozumian#!jako!udzielanie!%wiadcze*!finansowanych!ze!%rodków!publicznych! 

w ramach posiadanego: 

1 pkt � oddzia$u!rehabilitacji!kardiologicznej/!oddzia$u!dziennego!rehabilitacji!

kardiologicznej; 

1 pkt � pracowni!elektrofizjologii!wykonuj#cej!leczenie!zaburze*!rytmu;! 

1 pkt � oddzia$u!kardiochirurgii,!gdzie!wykonywane!s#!wysokospecjalistyczne!

%wiadczenia!opieki!zdrowotnej!w!co!najmniej!2!zakresach!spo%ród!zakresów!

wymienionych w lp. 7 � 13!za$#cznika!do!rozporz#dzenia!Ministra!Zdrowia!z!dnia! 

12!listopada!2015!r.!w!sprawie!%wiadcze*!gwarantowanych!z!zakresu!%wiadcze*!

wysoko-specjalistycznych!oraz!warunków!ich!realizacji!!(Dz.!U.!z!2015!r.,!poz.!1958); 

0 pkt � brak!w!projekcie!spe$nienia!ww.!warunków. 

Przyznane!wy&ej!punkty!s#!sumowane. 

Dotyczy projektów z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Liczba %wiadcze*!lekarza!

POZ na!10!tys.!ludno%ci 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 

0 lub 2 

pkt 

Projekt realizowany! przez! podmioty! %wiadcz#ce! podstawow#! opiek"! zdrowotn#!

znajduj#ce! si"! na! terenie! powiatów,! w! których! wska+nik! liczby! %wiadcze*! lekarza 

podstawowej!opieki!zdrowotnej!na!10!tys.!ludno%ci: 

2 pkt � jest!wy&szy!ni&!warto%'!dla!województwa opolskiego; 

0 pkt � jest!równy!lub!ni&szy!ni&!warto%'!dla!województwa opolskiego. 

2. 

Udzia$!%wiadcze*!lekarzy!

POZ udzielanych pacjentom 

w grupie wiekowej 0-5 lat 

oraz 65+ 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 

0 lub 2 

pkt 

Projekt realizowany przez! podmioty! %wiadcz#ce! podstawow#! opiek"! zdrowotn#!

znajduj#ce!si"!na!terenie!powiatów,!w!których!udzia$!%wiadcze*!lekarzy!podstawowej!

opieki zdrowotnej udzielanych pacjentom w grupie wiekowej 0-5 lat oraz 65+: 

2 pkt � jest!wy&szy!ni&!odpowiednie!warto%ci!dla!województwa!opolskiego; 

0 pkt � jest!równy!lub!ni&szy!ni& odpowiednie!warto%ci!dla!województwa!opolskiego. 

3.  

Wska+nik!wykorzystania!

nag$ej!opieki!medycznej w 

ramach POZ 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 

0 lub 2 

pkt 

Projekt realizowany przez! podmioty! %wiadcz#ce! podstawow#! opiek"! zdrowotn#!

znajduj#ce!si"!na!terenie!powiatów,!w!których: 

2 pkt � wska+nik!wykorzystania! nag$ej! opieki!medycznej35 jest! poni&ej! %redniej! dla!

województwa!opolskiego! lub!które!zobowi#&#!si"!do!osi#gni"cia!w!wyniku!realizacji 

projektu!warto%ci!ni&szej!ni&!warto%'!dla!województwa opolskiego36; 

                                                           
35

 Wska+nik!wykorzystania!nag$ej!opieki!medycznej!definiuje!si"!jako!liczb"!pacjentów,!którzy!byli!zapisani!do!danego!%wiadczeniodawcy!POZ,!zg$osili!si"!do!szpitalnego!oddzia$u!ratunkowego,!

izby!przyj"'!lub!Opieki!Nocnej!i!qwi#tecznej!i!w!ci#gu!2!dni!od!wizyty!nie!byli!hospitalizowani,!przeliczon#!na!100!pacjentów zapisanych do danego POZ. 
36

 Spe$nienie!tego!warunku!b"dzie!elementem!kontroli!w!czasie!realizacji!projektu!oraz!po!zako*czeniu!jego!realizacji!w!ramach!tzw.!kontroli!trwa$o%ci. 
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0 pkt � wska+nik!wykorzystania!nag$ej!opieki!medycznej równy!lub wy&szy!od!%redniej!

dla!województwa opolskiego. 

4. 

Realizacja!programów!

profilaktycznych przez 

podmioty POZ 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 

0 lub 2 

pkt 

2 pkt �  projekt realizowany przez! podmioty! %wiadcz#ce! podstawow#! opiek"!

zdrowotn#,!w!których!realizowane!s#!programy!profilaktyczne. 

0 pkt � brak realizacji programów profilaktycznych w ramach projektu realizowanego 

przez!podmioty!%wiadcz#ce!podstawow#!opiek"!zdrowotn#. 

5. 

Zwi"kszenie!jako%ci!lub!

dost"pno%ci!do!diagnozy! 

i!terapii!pacjentów!w!

warunkach 

ambulatoryjnych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 

0 lub 2 

pkt 

2 pkt � projekt! przyczynia! si"! do! zwi"kszenia! jako%ci! lub! dost"pno%ci! do! diagnozy! 

i!terapii!pacjentów!w!warunkach!ambulatoryjnych. 

0 pkt � projekt!nie!przyczynia!si"!do!zwi"kszenia!jako%ci!lub!dost"pno%ci!do!diagnozy! 

i!terapii!pacjentów!w!warunkach!ambulatoryjnych. 

6. 

Liczba porad na 100 tys. 

ludno%ci!w!danym typie 

poradni 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 

0 lub 2 

pkt 

Projekt realizowany na rzecz typu poradni37,! dla! których! liczba! porad! na! 100! tys.!

ludno%ci!w!województwie!opolskim: 

2 pkt �  jest mniejsza!ni& warto%'!dla!Polski; 

0 pkt - jest równa!lub!wi"ksza!ni&!warto%'!dla!Polski. 

Dotyczy poszczególnych grup chorobowych/form lecznictwa 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

                                                           
37 Definiowanego!wg!VIII!cz"%ci!kodu!resortowego. 
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Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Kompleksowo%'!opieki!

psychiatrycznej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 

0 lub 2 

pkt 

2 pkt � projekt w obszarze zaburze*!psychicznych!realizowany przez!podmioty,!które!

zapewniaj#! (lub!które!zobowi#&#!si"!do!zapewnienia!w!wyniku!realizacji!projektu)38 

kompleksow#! opiek"! psychiatryczn#,! obejmuj#c#! swoim! zakresem! podmiot!

udzielaj#cy!%wiadcze*!w!pi"ciu!formach!leczenia:!oddzia$!dzienny39, poradnia40, izba 

przyj"'41 lub! szpitalny! oddzia$! ratunkowy42,! oddzia$! ca$odobowy43,! zespó$! leczenia!

%rodowiskowego44 na!terenie!jednego!powiatu!lub!powiatów!s#siaduj#cych. 

0 pkt � projekt w obszarze zaburze*!psychicznych!nie!zapewnia kompleksowej opieki 

psychiatrycznej. 

2. 
Ró&norodno%' form opieki 

rehabilitacyjnej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0-1 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!realizowane!przez!podmioty,!które!zapewniaj#!(lub!które!

zobowi#&#!si"!do!zapewnienia!w!wyniku!realizacji!projektu)45 dost"p!do!ró&norodnych!

form opieki rehabilitacyjnej. 

1 pkt � dost"p!do!ró&norodnych!form!opieki!rehabilitacyjnej. 

0 pkt � dost"p!do jednej formy opieki rehabilitacyjnej. 

                                                           
38

 Spe$nienie!tego!warunku!b"dzie!elementem!kontroli!w!czasie!realizacji!projektu!oraz!po!zako*czeniu!jego!realizacji!w!ramach!tzw.!kontroli!trwa$o%ci. 
39 VIII!cz"%'!kodu!resortowego:!2700,!2702,!2704,!2706,!2710. 
40 VIII!cz"%'!kodu!resortowego:!1700,!1702,!1704,!1706,!1710,!1750,!1790. 
41 VIII!cz"%'!kodu!resortowego:!4900. 
42 VIII!cz"%'!kodu!resortowego:!3300. 
43 VIII!cz"%'!kodu!resortowego:!4700,!4702,!4704,!4710,!4712,!4714,!4716. 
44 VIII!cz"%'!kodu!resortowego:!2730,!2732. 
45

 Spe$nienie!tego!warunku!b"dzie!elementem!kontroli!w!czasie!realizacji!projektu!oraz!po!zako*czeniu!jego!realizacji!w!ramach!tzw.!kontroli!trwa$o%ci. 
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3. 

Zwi"kszenie udzia$u!

pacjentów!

rehabilitowanych po 

hospitalizacji 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 

0 lub 2 

pkt 

2 pkt � projekt realizowany przez! podmioty,! które! zobowi#&#! si"! do! zwi"kszenia!

udzia$u!pacjentów!rehabilitowanych!po!hospitalizacji!w!wyniku!realizacji!projektu.46 

0 pkt � brak zobowi#zania! si"! podmiotu do! zwi"kszenia! udzia$u! pacjentów!

rehabilitowanych po hospitalizacji. 

4. 

Obszar udzielania 

%wiadcze*!w!zakresie 

opieki paliatywnej lub 

hospicyjnej oraz w zakresie 

%wiadcze*!piel"gnacyjnych!

i!opieku*czych!

wykonywanych w ramach 

opieki!d$ugoterminowej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 

0 lub 2 

pkt 

Projekt w zakresie! opieki! paliatywnej! lub! hospicyjnej! oraz! w! zakresie! %wiadcze*!

piel"gnacyjnych!i!opieku*czych!wykonywanych!w!ramach!opieki!d$ugoterminowej:  

2 pkt � realizowany!przez!podmioty!znajduj#ce!si"!na!terenie!powiatów,!w!których!

dotychczas!nie!by$y!udzielane!%wiadczenia!w!tym!zakresie. 

0 pkt � realizowany!przez!podmioty!znajduj#ce!si"!na!terenie!powiatów,!w!których!

dotychczas!by$y!udzielane!%wiadczenia!w!tym!zakresie. 

 

  

                                                           
46

 Spe$nienie!tego!warunku!b"dzie!elementem!kontroli!w!czasie!realizacji!projektu!oraz!po!zako*czeniu!jego!realizacji!w!ramach!tzw.!kontroli!trwa$o%ci. 
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O6 priorytetowa  X INWESTYCJE W INFRASTRUKTUR# SPO!ECZN$ 

Dzia)anie 10.1 Infrastruktura spo)eczna na rzecz wyrównania nierówno6ci w dost%pie do us)ug 

Poddzia)anie 107172 Infrastruktura us)ug spo)ecznych 

Inwestycje!w!infrastruktur"!i!wyposa&enie!obiektów!niezb"dnych!do!rozwoju!us$ug!opieki!nad!dzie'mi. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Projekt!spe$nia!kryteria!inwestycji!
pocz#tkowej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 

 

 

 

Bezwzgl"dny 

 

 

Zgodnie! z! zapisami! Rozporz#dzenia! Ministra! Infrastruktury! 
i! Rozwoju! z! dnia! 3! wrze%nia! 2015 r.  

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej  

w!ramach!regionalnych!programów!operacyjnych!na!lata!2014-

2020. 

Kryterium! dotyczy! projektów! obj"tych! Regionaln#! Pomoc#!
Inwestycyjn#. 

2. 

Projekt jest zgodny  

z!za$o&eniami!Programu Specjalnej 

Strefy Demograficznej  

w!województwie!opolskim!do!2020!
roku "Opolskie dla Rodziny" 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny! 

Wniosek dotyczy rozwoju infrastruktury 

przyjaznej dzieciom i ich rodzicom/opiekunom. 

Zgodnie z Programem Specjalnej Strefy 

Demograficznej! w! województwie! opolskim! do!
2020 roku "Opolskie dla Rodziny" � Pakiet III. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

3. 

Projekt dotyczy inwestycji  

w!infrastruktur"!i!wyposa&enie!
obiektów!infrastruktury!niezb"dnej!
do!rozwoju!us$ug!opieki!nad!
dzie'mi!w!wieku!do!lat!3 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dzie'mi! w! wieku! do! lat! 3! (Dz.! U.! z! 2013 r. poz. 1457  

z! pó+n.! zmianami)! oraz! Rozporz#dzenia! Ministra! Pracy! 
i!Polityki!Spo$ecznej!z dnia 10 lipca 2014 r. w!sprawie!wymaga*!
lokalowych! i! sanitarnych! jakie! musi! spe$nia'! lokal,! 
w!którym!ma!by'!prowadzony!&$obek!lub!klub!dzieci"cy. 
 

Kryterium!dotyczy!us$ug!opieki!nad!dzie'mi!w!wieku!do!lat!3. 
 

  

4. 
Wnioskodawca!posiada!Koncepcj"!
pracy!placówki 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Poprzez! Koncepcj"! pracy! placówki! rozumie! si"! dokument!
okre%laj#cy!m.in.!: 
- misj"!i!wizj"!placówki; 
- cele!placówki; 
- formy!pracy!w!placówce; 
- sposób!funkcjonowania!!i!organizacji!placówki; 
- struktur"! zatrudnienia! i! zakres! %wiadczonych! us$ug! przez!
poszczególne!grupy!personelu; 
- wspó$prac"!placówki!z!innymi!podmiotami. 

5. 
Us$ugi!opieki!dla!dzieci!do!lat!6!
%wiadczone!w!lokalnej!spo$eczno%ci 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Sposób!%wiadczenia!us$ug!w!lokalnej!spo$eczno%ci!
zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsi'wzi'*"w"obszarze"w !czenia"spo ecznego 

 i"zwalczania"ubóstwa"z"wykorzystaniem"%rodków"

EFS i EFRR na lata 2014-2020. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt dotyczy budowy nowej 

infrastruktury!niezb"dnej!do!
rozwoju!us$ug!opieki!nad!dzie'mi 
 

 

 

 

 

 

 

Wniosek wraz 

 z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zgodnie z Wytycznymi" w" zakresie" realizacji" przedsi'wzi'*" 

w" obszarze" w !czenia" spo ecznego 

 i"zwalczania"ubóstwa"z"wykorzystaniem"%rodków"EFS"i"EFRR"na"

lata 2014-2020 budowa nowej infrastruktury jest finansowana 

gdy: 

- Zapewnienie!infrastruktury!nie!jest!mo&liwe!w!inny!sposób, 

- Budowa! infrastruktury! na! danym! terytorium! zosta$a!
potwierdzona! analiz#! potrzeb! oraz! analiz#! trendów!
demograficznych!w!uj"ciu!terytorialnym. 

Kryterium!dotyczy!projektów,!których!przedmiotem!jest!budowa!
nowej infrastruktury. 

 

 

7. 

 

 

 

Okres utrzymania inwestycji  

 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Okres utrzymania inwestycji  wynosi min. 5 lat.  

 

Okres utrzymania inwestycji  liczony od daty p$atno%ci!ko*cowej!
na rzecz Beneficjenta Powy&sze! b"dzie! mie'! swoje!
odzwierciedlenie w podpisanej umowie o dofinansowanie 

projektu. 

Utrzymanie inwestycji oznacza utrzymanie wybudowanej  

w ramach projektu infrastruktury dedykowanej na rzecz rozwoju 
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us$ug!opieki!nad!dzie'mi!ze!szczególnym!uwzgl"dnieniem!funkcji,!
celów!oraz!planowanych!do!%wiadczenia!us$ug. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. Miejsce realizacji projektu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 lub 1 pkt 

 

0 pkt � pozosta$e!obszary; 
 

1 pkt � obszar wiejski!(rozumiany!jako!miejscowo%'!poni&ej!
5!ty%.!mieszka*ców). 
 

 

2. Kompleksowo%'!oferty!placówki 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

0 pkt � nie!wykazano!%wiadczenia!dodatkowych!zaj"'; 
1 pkt - wykazano!1!dodatkowe!zaj"cia; 
2 pkt - wykazano 2 dodatkowe!zaj"cia; 
3 pkt - wykazano!co!najmniej!3!dodatkowe!zaj"cia. 
 

Poprzez!zaj"cia!dodatkowe!rozumie!si"!zaj"cia!adekwatne!
do! mo&liwo%ci! intelektualnych! i! fizycznych! dzieci! oraz!
wykraczaj#ce! poza! standardow#! ofert"! innych! tego! typu!
placówek. 
Dodatkowe! zaj"cia! musz#! by'! szczegó$owo! opisane! 
w! Koncepcji! pracy! placówki! a! poparte! musz#! by'! np.!
deklaracjami!czy!umowami!o!wspó$pracy. 

 

3. 

Niwelowanie!ró&nic! 
w!dost"pie!do!powsta$ej!
infrastruktury 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-2 pkt  

0 pkt � zakres! projektu! nie! zak$ada! niwelowania! ró&nic! 
w!dost"pie!do!powsta$ej!infrastruktury; 
Przyznaje! si"! po! jednym! punkcie! za! ka&dy! 
z!zadeklarowanych!obszarów: 
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1 pkt - dostosowanie! wn"trza! budynku! do! osób!
niepe$nosprawnych! ponad! wymagane! minimalne!
standardy; 

1 pkt - udogodnienie! dla! osób! niepe$nosprawnych! na!
zewn#trz!budynku!ponad!wymagane!minimalne!standardy. 
Punkty!podlegaj#!sumowaniu. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 

 

Nasycenie!porównywalnymi!
placówkami!na!analizowanym!
obszarze 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1- 4 pkt 

Bada!si"!nasycenie!porównywalnymi!placówkami!na!terenie!
województwa!opolskiego!(region).! 
4 pkt � placówka!niepowtarzalna!na!terenie!województwa!
opolskiego; 

3 pkt � placówka!niepowtarzalna!na!terenie!powiatu; 
2 pkt - placówka!niepowtarzalna!na!terenie!gminy; 
1 pkt � pozosta$e. 

5. 

 

 

 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!
minimalnego 

 

 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0 � 4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
H5!p.p.!-  0  pkt 

Q5!H!10!p.p.!- 1 pkt 

Q10!H!15!p.p.!- 2 pkt 

Q15!H!20!p.p.!- 3 pkt 

> 20 p.p. - 4 pkt 

p.p. � punkt procentowy 
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6. 

Komplementarno%'!projektu! 
 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0 � 2 pkt 

. 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu!
z innymi projektami inwestycjami realizowanymi/ 

zrealizowanymi! bezpo%rednio! przez! Wnioskodawc"! lub! 
w partnerstwie. 

 

Wnioskodawca! zawar$! we! wniosku! zapisy! potwierdzaj#ce!
komplementarno%'!projektu: 
 

2 pkt � z!wi"cej!ni&!1!projektem; 
1 pkt � z 1 projektem; 

0 pkt � brak!spe$nienia!warunku!lub!brak!informacji!w!tym!
zakresie. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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7. 

 

 

Liczba!doros$ych!opiekunów! 
w stosunku do liczby dzieci 

 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1      1-4 pkt 

Rankingowanie! wg! warto%ci! prezentuj#cej! wynik! oblicze*!
zgodny!z! ilorazem:! ilo%'!dzieci/liczba!doros$ych!opiekunów 

(wyra&ona!w!EPC). 
Ranking tworzony jest w oparciu o wyniki 

przeprowadzonych!oblicze*! (iloraz),!bazuj#cych!na!danych!
zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Odpowiedni#! ilo%'! pkt! przydziela! si"! dla! okre%lonego!
przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!ww.!oblicze*.!Ilo%'!
przedzia$ów! zale&y! od! ilo%ci! ocenianych! projektów,! 
a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!
jest! od! wyniku! przeprowadzonych! oblicze*. Najwy&sz#!
punktacj"!uzyskaj#!projekty!o!najni&szej!warto%ci!wska+nika. 
Dane! musz#! by'! spójne! z! prognozami wskazanymi  

w biznesplanie. 

 

Opieka nad osobami potrzebuj#cymi!wsparcia!w!codziennym!funkcjonowaniu 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Projekt!spe$nia!kryteria inwestycji 

pocz#tkowej 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zgodnie! z! zapisami! Rozporz#dzenia! Ministra! Infrastruktury! 
i! Rozwoju! z! dnia!3!wrze%nia! 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy 

inwestycyjnej!w! ramach! regionalnych! programów! operacyjnych na lata 2014-

2020. 

Kryterium!dotyczy!projektów!obj"tych!Regionaln#!Pomoc#!Inwestycyjn#. 
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2. 
Projekt nie przewiduje wsparcia 

opieki instytucjonalnej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Infrastruktura opieki instytucjonalnej rozumianej zgodnie  

z! Wytycznymi! w! zakresie! realizacji! przedsi"wzi"'! w! obszarze! w$#czenia!
spo$ecznego!i!zwalczania!ubóstwa!z!wykorzystaniem!%rodków!EFS!i!EFRR!na!lata!
2014-2020.  

Opieka instytucjonalna � us ugi"%wiadczone: 

a)" w" placówce" opieku&czo-pobytowej," czyli" placówce" wieloosobowego"

ca odobowego"pobytu"i"opieki,"w"której" liczba"mieszka&ców"jest"wi'ksza"ni$"30"

osób"lub w"której: 

i) us ugi"nie"s!"%wiadczone"w"sposób"zindywidualizowany"(dostosowany"do"

potrzeb"i"mo$liwo%ci danej osoby); 

ii) wymagania" organizacyjne" maj!" pierwsze&stwo" przed" indywidualnymi"

potrzebami"mieszka&ców; 

iii) mieszka&cy" nie" maj!" wystarczaj!cej" kontroli" nad" swoim" $yciem" i" nad"

decyzjami," które" ich" dotycz!" w" zakresie" funkcjonowania" w" ramach"

placówki; 

iv) mieszka&cy s!" odizolowani" od" ogó u" spo eczno%ci" lub" zmuszeni" do"

mieszkania razem; 

b)" w" placówce" opieku&czo-wychowawczej w rozumieniu ustawy z dnia  

9" czerwca" 2011" r." o" wspieraniu" rodziny" i" systemie" pieczy" zast'pczej" (Dz." U." 

z 2019 r. poz. 1111)"dla"wi'cej"ni$"14"osób. 

 

Powy&sze!wynika!z!przedstawionej!Koncepcji!funkcjonowania!placówki.! 
 

W! przypadku,! gdy! projekt! dotyczy! inwestycji! w! infrastruktur"! 
i!wyposa&enie!wi"cej!ni&!jednej!placówki!opieku*czo-pobytowej Wnioskodawca 

zobowi#zany!jest!do!udowodnienia!odr"bno%ci!placówek. 
 Odr"bno%'!!ww.!placówek!nale&y!wykaza'!poprzez: 
- wskazanie!odr"bno%ci!finansowej!(m.in.!odr"bne!ewidencje!%rodków!trwa$ych!
oraz! ich!umorzenia,!ewidencje!%rodków!pieni"&nych,!ewidencje!rozrachunków,!
ewidencje!kosztów!i!przychodów,!a!tak&e!prowadzenie!odr"bnych!kont/subkont! 
i! rejestrów! dokumentów! ksi"gowych,! w! uk$adzie! umo&liwiaj#cym! uzyskanie!
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informacji! w! ! wymaganym! zakresie.! Podmioty! nie! prowadz#ce! ksi#g!
rachunkowych! zobowi#zane! s#! jednoznacznie! oddzieli'! i! oznaczy'! wszystkie!
operacje oraz prowadzi'! odr"bne! konta/subkonta! i! rejestry! dokumentów!
ksi"gowych, w! uk$adzie! umo&liwiaj#cym! uzyskanie! informacji! 
w  wymaganym zakresie.) 

- wskazanie!odr"bno%ci!funkcjonalnej!(m.in.!odr"bna!koncepcja!funkcjonowania!
placówki!oraz!strategia!okre%laj#ca!cele!oraz!misj"!placówki); 
- wskazanie! odr"bno%ci! w! zakresie! struktury! organizacyjnej! (m.in.! odr"bny!
regulamin!funkcjonowania!placówki,!odr"bno%'!kadry). 
 

Zgodnie! z! Wytycznymi! w! zakresie! realizacji! przedsi"wzi"'! 
w! obszarze! w$#czenia! spo$ecznego! i! zwalczania! ubóstwa! z! wykorzystaniem!
%rodków! EFS! i! EFRR! na! lata! 2014-2020! w! ka&dej! placówce! wieloosobowego!
ca$odobowego! pobytu! i! opieki! (placówce! opieku*czo-pobytowej) liczba 

mieszka*ców! nie! mo&e! przekroczy'! 30! osób.! 
Ponadto,!zgodnie!z!Wytycznymi,!us$ugi!b"d#!%wiadczone!w!sposób: 
a)!!!!!!!!!!!zindywidualizowany!(dostosowany!do!potrzeb!i!mo&liwo%ci!danej!osoby); 
b)!!!!!!!!!!!!umo&liwiaj#cy!odbiorcom!tych!us$ug!kontrol"!nad!swoim!&yciem!i!nad!
decyzjami,!które!ich!dotycz#; 
c)            zapewniaj#cy,!&e!odbiorcy!us$ug!nie!s#!odizolowani!od!ogó$u!spo$eczno%ci!
lub!nie!s#!zmuszeni!do!mieszkania!razem; 
d)!! ! ! ! ! !! ! ! ! !gwarantuj#cy,!&e!wymagania!organizacyjne!nie!maj#!pierwsze*stwa!
przed!indywidualnymi!potrzebami!mieszka*ców. 
W ramach!jednego!projektu!nie!ma!mo&liwo%ci!tworzenia!dwóch!takich!samych!
typów! placówek! (np.! utworzenia! dwóch! ca$odobowych! domów! pomocy!
spo$ecznej). Mieszkania! chronione! i! mieszkania! wspomagane! nie! mog#! by'!
zlokalizowane! na! nieruchomo%ci,! na! której! znajduje si"! placówka! opieki!
instytucjonalnej,!rozumiana!zgodnie!z!definicj#!zawart#!w!rozdziale!3!pkt.!11. 
W przypadku wsparcia infrastruktury placówek!opieki! ca$odobowej,! nie!mog#!
one!by'!zlokalizowane!na!nieruchomo%ci,!na!której!znajduje!si"! inna!placówka!
ca$odobowej opiekii.  
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1 Przez! inn#! placówk"! nale&y! rozumie'! ka&d#! placówk"! zapewniaj#c#!
ca$odobowy!pobyt,!tj.!placówk"!opieku*czo-pobytow#!lub!placówk"!opieku*czo-

wychowawcz#,!niezale&nie!od!podmiotu,!który!j#!prowadzi.!Oznacza!to!m.in.!&e!
jeden!podmiot!nie!mo&e!prowadzi'!kilu!placówek!zapewniaj#cych!ca$odobowy!
pobyt! na! terenie! jednej! nieruchomo%ci! lub! &e! ró&ne! podmioty! nie! mog#!
prowadzi'! placówek! zapewniaj#cych! ca$odobowy! pobyt! na! terenie! tej! samej!
nieruchomo%ci. 
 

 

Nale&y! pami"ta',! i&! us$ugi! opieku*cze/asystenckie! %wiadczone! w! miejscu 

zamieszkania osoby potrzebuj#cej!wsparcia!w!codziennym!funkcjonowaniu mog#!
by'!jedynie!elementem!uzupe$niaj#cym!projektu.!To!oznacza,!i&!wydatki!na!ten!
cel!mog#!stanowi'!jedynie!49=!kosztów!kwalifikowalnych!projektu. 
 

 

 

 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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3. 

Projekt dotyczy finansowania 

infrastruktury!umo&liwiaj#cej!
%wiadczenie!us$ug! 
w!lokalnej!spo$eczno%ci 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Us$ugi! %wiadczone! w! lokalnej! spo$eczno%ci! rozumiane! zgodnie! 
z Wytycznymi" w" zakresie" realizacji" przedsi'wzi'*" 

w" obszarze" w !czenia" spo ecznego" i" zwalczania" ubóstwa" 

z"wykorzystaniem"%rodków"EFS"i"EFRR"na"lata"2014-2020. 

W!placówce!b"d#cej!przedmiotem!projektu!us$ugi!s#!%wiadczone!w!sposób!: 
a. Zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb  

i! mo&liwo%ci! danej! osoby)! oraz! jak! najbardziej! zbli&ony! do! warunków!
odpowiadaj#cych!&yciu!w!%rodowisku!domowym!i!rodzinnym; 

b. Umo&liwiaj#cy! odbiorcom! tych! us$ug! kontrol"! nad! swoim! &yciem! 
i!decyzjami,!które!ich!dotycz#; 

c. Zapewniaj#cy,! &e! odbiorcy! us$ug! nie! s#! odizolowani! od! ogó$u!
spo$eczno%ci!lub!nie!s#!zmuszani!do!mieszkania!razem;! 

d. Gwarantuj#cy,! &e! wymagania! organizacyjne! nie! maj#! pierwsze*stwa!
przed indywidualnymi!potrzebami!mieszka*ców. 

Bezwzgl"dnie!konieczne! jest!spe$nienie!wszystkich!przes$anek!$#cznie.!Ponadto!
powy&sze!wynika!z!przedstawionej!Koncepcji!funkcjonowania!placówki. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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4. 

Projekt dotyczy budowy nowej 

infrastruktury!niezb"dnej!do!
rozwoju!us$ug!opieki!nad!osobami!
potrzebuj#cymi wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zgodnie z Wytycznymi"w"zakresie"realizacji"przedsi'wzi'*"w"obszarze"w !czenia"

spo ecznego"i"zwalczania"ubóstwa"z"wykorzystaniem"%rodków"EFS"i"EFRR"na"lata"

2014-2020 budowa nowej infrastruktury jest finansowana gdy: 

- Zapewnienie infrastruktury nie!jest!mo&liwe!w!inny!sposób, 

- Budowa! infrastruktury! na! danym! terytorium! zosta$a! potwierdzona! analiz#!
potrzeb!oraz!analiz#!trendów!demograficznych!w!uj"ciu!terytorialnym. 

Powy&sze!wynika!z!przedstawionej!Koncepcji!funkcjonowania!placówki. 

Kryterium dotyczy! projektów,! których! przedmiotem! jest! budowa! nowej!
infrastruktury. 

5. Okres utrzymania inwestycji  
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Okres utrzymania inwestycji  wynosi min. 8 lat.  

Okres utrzymania inwestycji  liczony od daty p$atno%ci! ko*cowej! na! rzecz!
Beneficjenta. Powy&sze! b"dzie! mie'! swoje! odzwierciedlenie! w! podpisanej!
umowie o dofinansowanie projektu. 

Utrzymanie inwestycji oznacza utrzymanie wybudowanej w ramach projektu 

infrastruktury! dedykowanej! na! rzecz! osób! potrzebuj#cych wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu ze!szczególnym!uwzgl"dnieniem!funkcji,!celów!oraz!
planowanych!do!%wiadczenia!us$ug. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 
kryterium 

W/B 
Definicja 
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1 2 3 4 5 

6. 

Wnioskodawca posiada 

Koncepcj"!funkcjonowania!
placówki 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Poprzez!Koncepcj"!funkcjonowania!placówki!rozumie!si"!dokument!okre%laj#cy!
m.in. : 

- opis planowanych grup docelowych; 

- analiz"! potrzeb! oraz! analiz"! trendów! demograficznych! 
w!uj"ciu!terytorialnym; 

- struktur"!zatrudnienia!i!zakres!%wiadczonych!us$ug!przez!poszczególne!grupy!
personelu; 

- opis potrzeb planowanych grup docelowych; 

- plan!dzia$ania,!sposób!funkcjonowania!i!organizacji!placówki; 

- planowan#!do!stworzenia!ilo%'!miejsc!ca$odobowego!oraz!dziennego!pobytu; 

- odniesienie!si"!do!niefinansowania!infrastruktury!opieki!instytucjonalnej; 

- opis polityki cenowej; 

- odniesienie! si"! do! finansowania! us$ug! %wiadczonych! 
w lokalnej spo$eczno%ci. 

Koncepcja! funkcjonowania! placówki! jest! zgodna! z! obowi#zuj#cymi! aktami!
prawnymi! dotycz#cymi! realizowanej! inwestycji! i! stanowi'! b"dzie! za$#cznik! do!
wniosku  o! dofinansowanie.! Musi! by'! ona! oddzielna! dla! ka&dej! tworzonej!
placówki.! 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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1. 

Zwi"kszenie!dost"pno%ci!
%wiadczonych!grup!us$ug,!zgodnie!
z indywidualnymi potrzebami 

osób!potrzebuj#cych!wsparcia!w!
codziennym funkcjonowaniu  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0 � 3 pkt 

    0 pkt � Wnioskodawca!nie!%wiadczy!dodatkowych!grup!
us$ug!tj.!leczniczych,!rehabilitacyjnych,!rekreacyjnych! 
i edukacyjnych; 

1 pkt � Wnioskodawca!%wiadczy!grup"!us$ug!leczniczych! 
i rehabilitacyjnych; 

2 pkt � Wnioskodawca!%wiadczy!grup"!us$ug!leczniczych! 
i rehabilitacyjnych oraz rekreacyjnych; 

3 pkt � Wnioskodawca!%wiadczy!!grup"!us$ug!leczniczych,!
rehabilitacyjnych, rekreacyjnych oraz edukacyjnych. 

 

Przez us)ugi lecznicze rozumie si"! us$ugi! polegaj#ce! na!
udzielaniu %wiadcze*! zdrowotnych! czyli! dzia$a*! s$u&#cych!
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia 

oraz! innych! dzia$a*! medycznych! wynikaj#cych! z! procesu!
leczenia,! %wiadczone! w! wymiarze! co! najmniej! 12! godzin!
tygodniowo. 

 

Przez us)ugi rehabilitacyjne rozumie! si"! zespó$! dzia$a*,! 
w! szczególno%ci! organizacyjnych,! leczniczych,!
psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych 

i! spo$ecznych! zmierzaj#cych! do! osi#gni"cia,! przy! aktywnym!
udziale! tych! osób,! mo&liwie! najwy&szego! poziomu! ich!
funkcjonowania,! jako%ci! &ycia! i! integracji! spo$ecznej,!
%wiadczone!w!wymiarze!co!najmniej!20!godzin!tygodniowo. 
 

Przez us)ugi rekreacyjne rozumie! si"! formy! aktywno%ci!
umys$owej! lub! fizycznej! podejmowane! poza! obowi#zkami!
zawodowymi,! spo$ecznymi,! domowymi! i! nauk#,! stosowane! 
w! celu! odpoczynku! i! rozrywki,! %wiadczone! w! wymiarze! co!
najmniej 10 godzin tygodniowo. 
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Us)ugi edukacyjne to! us$ugi! zwi#zane! z! kszta$ceniem! m.in.!
us$ugi! polegaj#ce! na! nauce! j"zyka! obcego - co najmniej 10 

godzin tygodniowo.. 

 

Ww.! us$ugi! nale&y! wymieni'! oraz! szczegó$owo! opisa'! 
w!przed$o&onej!Koncepcji!funkcjonowania!placówki.  
Nadaj*c punktacj% bierze si% pod uwag% grupy us)ug 
6wiadczonych w ramach ca)ego projektu7 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

2. 

Projekt!zak$ada!zapewnienie!
przenikania 

mi"dzypokoleniowego!oraz!
sprzyja integracji spo$ecznej 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
3 0 lub 2 pkt 

0 pkt � W! projekcie! nie! przewiduje! si"! przenikania!
mi"dzypokoleniowego!oraz!integracji!spo$ecznej; 
2 pkt � Wnioskodawca zapewnia w projekcie: 

- przenikanie!mi"dzypokoleniowe; 

- integracj"!spo$eczn#. 
Przenikanie! mi"dzypokoleniowe! nast"puje! m.in.! poprzez!
promowanie! regularnego! kontaktu! osób! potrzebuj#cych!
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu  

z! przedstawicielami! ró&nych! grup! lokalnej! spo$eczno%ci! (np.!
wychowankowie! domu! dziecka,! m$odzie&! szkolna,! dzieci  
w wieku przedszkolnym).  

Wnioskodawca! zapewnia! integracj"! spo$eczn#! m.in.! poprzez!!
udzia$! w! wydarzeniach! lokalnych,! organizacj"! imprez! 
z!mo&liwo%ci#!udzia$u!lokalnej!spo$eczno%ci. 
Powy&sze!wynika!z!przedstawionej!Koncepcji! funkcjonowania!
placówki! i!winno!by'!poparte!z$o&onymi! listami! intencyjnymi,!
umowami!o!wspó$pracy!itp. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 
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LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 
Ocena Koncepcji funkcjonowania 

placówki 
Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
4 0 - 3 pkt 

W! ramach! kryterium! oceniana! b"dzie! za$#czona Koncepcja 

funkcjonowania!placówki!w!zakresie: 
0 pkt � projekt!nie!spe$nia!&adnego!z!poni&szych!za$o&e*. 
1 pkt - Do%wiadczenie! zatrudnionego! w! ramach! projektu!
personelu.!Za$o&enie!uznaje!si"!za!spe$nione!je%li!minimum!50=!
personelu!zatrudnionego!w!ramach!ka&dej!placówki!posiada!co!
najmniej trzyletnie do%wiadczenie!w!pracy!zwi#zanej!z!opiek#!
nad osobami potrzebuj#cymi! wsparcia! w! codziennym!
funkcjonowaniu; 

1 pkt - Sposób! funkcjonowania! i! organizacja! placówki.!
Za$o&enie! uznaje! si"! za! spe$nione! je%li! $#cznie! spe$nione! s#!
poni&sze!warunki: 
- w! placówce! przewidziano! odpowiedni#! infrastruktur"! dla!
osób!potrzebuj#cych wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

(m.in.!w!ogólnej!sali:!odpowiednie!fotele!dla!osób!!starszych,!
wózki,!specjalistyczne!uchwyty!przy!%cianach),! 
- w! placówce! zak$ada! si"! organizacj"! wydarze*!
kulturalnych/sportowych!minimum!dwa!razy!w!miesi#cu; 
- w!placówce!zak$ada!si"!organizacj"!zaj"'!aktywizuj#cych!dla!
osób! korzystaj#cych! z! powsta$ej! infrastruktury! minimum! 
5 razy w tygodniu. 

1 pkt - Warunki! bytowe! osób! korzystaj#cych! z! powsta$ej!
infrastruktury.! Za$o&enie! uznaje! si"! za! spe$nione! je%li! $#cznie!
spe$nione!s#!poni&sze!warunki: 
- wszystkie!pokoje!wyposa&one!s#!w!$azienki!z!wc; 
- 60% wszystkich!pokoi!stanowi#!pokoje!jednoosobowe. 
Przyznaje si% po jednym punkcie za spe)nienie ka-dego  
z za)o-e+7 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 

Dost"pno%'!do!infrastruktury 

kulturalnej (lokalne centra 

kultury, kluby seniora dom 

kultury,!domy!spotka*!itp.) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0 � 3pkt 

0 pkt - projekt! nie! zapewnia! dost"pu! do! infrastruktury!
kulturalnej,! b#d+! odleg$o%'! placówki! od! takiego! obiektu! jest!
wi"ksza!ni&!10!km; 
1 pkt � projekt! zapewnia! dost"p! do! obiektu! %wiadcz#cego!
us$ugi!kulturalne!!znajduj#cego!si"!w!odleg$o%ci!nie!wi"kszej!ni&!
10!km!od!placówki!Wnioskodawcy; 
2 pkt � projekt! zapewnia! dost"p! do! obiektu! %wiadcz#cego!
us$ugi!kulturalne!znajduj#cego!si"!w!odleg$o%ci!nie!wi"kszej!ni&!
7!km!od!placówki!Wnioskodawcy; 
3 pkt � projekt! zapewnia! dost"p! do! obiektu! %wiadcz#cego!
us$ugi!kulturalne!znajduj#cego!si"!w!odleg$o%ci!nie!wi"kszej!ni&!
5!km!od!placówki!Wnioskodawcy; 
 

Zapewnienie! dost"pu! oznacza! zapewnienie pensjonariuszom 

mo&liwo%ci!korzystania!z!infrastruktury!kulturalnej!znajduj#cej!
si"! poza! placówk#! Wnioskodawcy,! w! tym! zapewnienie!
transportu! wraz! z! opiek#! wykwalifikowanego! personelu!
placówki. 
W! przypadku! gdy! Wnioskodawca! ! wska&e! wi"cej! ni&! jeden!
obiekt! infrastruktury! kulturalnej,! punkty! przyznaje! si"! za!
najbli&ej!po$o&ony. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

5. 

Dost"pno%'!do!infrastruktury!
sportowej (basen, boisko, sala 

sportowa, korty tenisowe itp.) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0 - 3 pkt 

0 pkt - projekt! nie! zapewnia! dost"pu! do! infrastruktury!!
sportowej,!b#d+!odleg$o%'!placówki!od! takiego!obiektu! jest!
wi"ksza!ni&!10!km; 
 

1 pkt � projekt! zapewnia! dost"p! do! obiektu! %wiadcz#cego!
us$ugi!sportowe!znajduj#cego!si"!w!odleg$o%ci!nie!wi"kszej!ni&!
10!km!od!placówki!Wnioskodawcy; 
2 pkt � projekt! zapewnia! dost"p! do! obiektu! %wiadcz#cego!
us$ugi!sportowe!!znajduj#cego!si"!w!odleg$o%ci!nie!wi"kszej!
ni&!7!km!od!placówki!Wnioskodawcy; 
3 pkt � projekt! zapewnia! dost"p! do! obiektu! %wiadcz#cego!
us$ugi!sportowe!!znajduj#cego!si"!w!odleg$o%ci!nie!wi"kszej!
ni&!5!km!od!placówki!Wnioskodawcy;  

Zapewnienie!dost"pu!oznacza!zapewnienie!pensjonariuszom!
mo&liwo%ci!korzystania!z!infrastruktury!sportowej,!!znajduj#cej!
si"!poza!placówk#!Wnioskodawcy,!w!tym!zapewnienie!
transportu!wraz!z!opiek#!wykwalifikowanego!personelu!
placówki. 

W!przypadku!gdy!Wnioskodawca!wska&e!wi"cej!ni&!jeden!
obiekt infrastruktury sportowej,!punkty!przyznaje!si"!za!
najbli&ej!po$o&ony. 

6. Odleg$o%'!obiektu!od!szpitala 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 1 - 3 pkt 

Odleg$o%'!obiektu!od!szpitala: 

 

H5!km!- 3  pkt; 

Q5!km!H!15!km!- 2 pkt; 

>15 km - 1 pkt. 
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Metodologia! obliczania! odleg$o%ci! obiektu! od szpitala: 

najszybsza trasa wg aplikacji Mapy Google. 

  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7. Wspó$praca!z!innymi!podmiotami 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0 - 2 pkt 

0 pkt � Przy! realizacji! projektu! Wnioskodawca! nie! zak$ada!
wspó$pracy!z!innymi!podmiotami; 
1 pkt � Przy! realizacji! projektu! Wnioskodawca! zak$ada!
wspó$prac"! z! innymi! podmiotami! tj.! z! min.! trzema! nw.!
instytucjami: 

- instytucjami pomocy i integracji spo$ecznej; 
- i/lub!jednostkami!samorz#du!terytorialnego; 
- i/lub!partnerami!!spo$eczno-gospodarczymi; 

-i/lub!organizacjami!pozarz#dowymi!prowadz#cymi!statutow#!
dzia$alno%'!w!obszarze!us$ug!spo$ecznych; 

2 pkt- Przy! realizacji! projektu! Wnioskodawca! zak$ada!
wspó$prac"!z!innymi!podmiotami!tj.!ze!szpitalem,!podmiotem!
wykonuj#cym! dzia$alno%'! lecznicz#! w! rodzaju! %wiadczenia!
szpitalnego,!uczelni#!kszta$c#c#!w!obszarze!nauk!medycznych!
i nauk o zdrowiu oraz z min. trzema nw. instytucjami: 

- instytucjami pomocy i integracji!spo$ecznej; 
- i/lub!jednostkami!samorz#du!terytorialnego; 
- i/lub!partnerami!!spo$eczno-gospodarczymi; 

-i/lub!organizacjami!pozarz#dowymi prowadz#cymi!!statutow#!
dzia$alno%'!w!obszarze!us$ug!spo$ecznych. 

  

Ocena niniejszego kryterium dokonywana b"dzie!na!
podstawie!zapisów!Koncepcji!Funkcjonowania!Placówki. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

8. Komplementarno%'!projektu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 �4 pkt 

Oceniane! b"dzie! logiczne! i! tematyczne! po$#czenie! projektu! 
z innymi projektami zrealizowanymi/realizowanymi/  

zaakceptowanymi! do! realizacji! bezpo%rednio! lub! 
w partnerstwie : 

 

0 pkt � brak!powi#za*!z!innymi!projektami; 

1 pkt � projekt komplementarny z co najmniej  1 projektem 

zrealizowanym/realizowanym w perspektywie na lata 2007-

2013; 

1 pkt - projekt komplementarny z co najmniej  1 projektem 

realizowanym! z! %rodków! publicznych! (poza! wsparciem!
unijnym) lub prywatnych; 

2 pkt - projekt komplementarny z co najmniej 1 projektem 

zrealizowanym/ realizowanym/zaakceptowanym do realizacji  

w perspektywie na lata 2014-2020 EFS  

W!ramach!kryterium!punkty!sumuje!si". 

9. 

Projekt jest zgodny  

z!za$o&eniami!Programu!

Specjalnej Strefy Demograficznej 

w!województwie!opolskim do 

2020 roku "Opolskie dla Rodziny" 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 1 � 2 pkt 

1 pkt - Wniosek!nie!dotyczy!zwi"kszania!dost"pu!do!us$ug!dla!
osób!potrzebuj#cych!wsparcia!w!codziennym!funkcjonowaniu. 

Zgodnie z Programem Specjalnej Strefy Demograficznej w 

województwie!opolskim!do!2020!roku!-Opolskie!dla!Rodziny-. 
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2 pkt - Wniosek!dotyczy!zwi"kszania!dost"pu!do!us$ug!dla!osób!
potrzebuj#cych! wsparcia! w! codziennym! funkcjonowaniu. 

Zgodnie z Programem Specjalnej Strefy Demograficznej w 

województwie!opolskim!do!2020 roku "Opolskie dla Rodziny". 

Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

W!ramach!projektu!powstan#!
miejsca!opieki!dla!osób!w!stanie!
bardzo!ci"&kim!oraz!zostanie!
zatrudniony wykwalifikowany 

personel do opieki nad tymi 

osobami. 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
4 1-3 pkt 

W ramach projektu przewidziano stworzenie miejsc opieki dla 

osób! w! stanie! bardzo! ci"&kim! oraz! zostanie! zatrudniony!
wykwalifikowany personel do opieki nad tymi osobami. 

 

1 pkt � Wnioskodawca!tworzy!co!najmniej!3!miejsca!dla!osób! 
w!stanie!bardzo!ci"&kim. 
2 pkt - Wnioskodawca! tworzy! co! najmniej! 5!miejsc! dla! osób! 
w!stanie!bardzo!ci"&kim. 
3 pkt - Wnioskodawca! tworzy! co! najmniej! 7!miejsc! dla! osób! 
w!stanie!bardzo!ci"&kim. 
Stan! �bardzo! ci"&ki�!musi! zosta'! zdefiniowany! na! podstawie!
wyników!kwalifikacji!osoby!wg!Skali!Barthel!(0!- 20 pkt. w Skali 

Barthel). 

 

Ww.!miejsca!opieki!stanowi#!minimum!z!ogólnej!liczby!miejsc!
opieki!ca$odobowej!powsta$ych!w!ramach!projektu.!Powy&sze!
wynika z!przedstawionej!Koncepcji!funkcjonowania!placówki. 

 

 

  



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

783 

 

O6 priorytetowa  X Inwestycje w infrastruktur% spo)eczn* 

Dzia)anie 10.2 Inwestycje wynikaj*ce z Lokalnych Planów Rewitalizacji   

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Zgodno%'!z!Lokalnym/ Gminnym 

Programem Rewitalizacji 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!ramach!dzia$ania!10.2,!wsparciem!b"dzie!obj"ty!wy$#cznie!

projekt!uj"ty!w!Lokalnym/ Gminnym Programie Rewitalizacji lub 

dokumencie!równowa&nym!(dokument!równowa&ny!to!taki,!który!

zawiera!wszystkie!niezb"dne!elementy!programu!rewitalizacji,!

zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 � 

2020 lub!zgodnie!z!Ustaw#!z!dnia!9!pa+dziernika!2015!r.! 

o rewitalizacji), pozytywnie zweryfikowanym przez IZ RPO WO 2014-

2020. 

2. Lokalizacja projektu 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem!zostanie!obj"te!wy$#cznie!przedsi"wzi"cie!

rewitalizacyjne realizowane na obszarze miejskim.  

3. 

Aktywizacja!%rodowisk!ubogich! 

i!zagro&onych!wykluczeniem!

spo$ecznym 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!ramach!dzia$ania!10.2!dopuszcza!si"!realizacj"!jedynie!

kompleksowego projektu inicjowanego i koordynowanego przez 

w$adze!samorz#dowe,!który!b"dzie!przyczynia'!si"!do!aktywizacji!

%rodowisk!ubogich!i!zagro&onych!wykluczeniem!spo$ecznym. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

4. 
Przedsi"wzi"cia!w!infrastruktur"!jako!

integralny!element!dzia$a*!spo$ecznych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Inwestycje!w!infrastruktur"!musz#!by'!elementem!uzupe$niaj#cym!

dzia$a*!spo$ecznych!i!musz#!odpowiada'!na!zdiagnozowane!

problemy!spo$eczne. 

5. 
Limit wsparcia 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!przypadku!przedsi"wzi"'!!z!zakresu!kultury!wysoko%'!wsparcia!

nie przekracza 2 mln euro kosztów!kwalifikowalnych!projektu. 

6. 
Wp$yw!projektu!na!rozwój!gospodarczo-

spo$eczny 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Oceniany!b"dzie!wp$yw!efektów!realizacji!projektu!na!rozwój!

gospodarczy!i!spo$eczny!regionu.!Ocena!w ramach kryterium  

obejmowa'!b"dzie!w!szczególno%ci!takie!czynniki!jak: 

- wp$yw!na!realizacj"!celów!Lokalnego!Programu!Rewitalizacji!lub!

dokumentu!równowa&nego; 

- wp$yw!na!tworzenie!nowych!miejsc!pracy!poprzez!tworzenie!

warunków!sprzyjaj#cych!zwi"kszeniu!aktywno%ci!us$ugowej! 

i handlowej;  

- wp$yw!na!tworzenie!warunków!dla!rozwoju!gospodarczego!

regionu; 
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- wp$yw!na!popraw"!spójno%ci!wewn"trznej!województwa,!w!tym!

zwi"kszenie!dost"pno%ci!do!us$ug!publicznych,!niwelowanie!

poziomu bezrobocia; 

- wspieranie ekonomii spo$ecznej; 

- wzmacnianie!potencja$u!kulturowego!oraz!ekonomicznego; 

- aktywizacj"!%rodowisk!zagro&onych!wykluczeniem!i ubogich; 

- wspieranie!mobilno%ci!pracowników. 

Inwestycje polegaj*ce na dostosowaniu infrastruktury zdegradowanych budynków/ pomieszcze+ w celu adaptacji ich do 6wiadczenia us)ug w zakresie 

opieki nad osobami zale-nymi, w tym starszymi i osobami z niepe)nosprawno6ciami 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 
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1. 
Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji 

oraz!w$#czenia!spo$ecznego 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Podj"te!w!ramach!dzia$ania!10.2!przedsi"wzi"cia!realizowane! 

w!oparciu!o!za$o&enia!europejskich!zasad!przej%cia!z!opieki!

instytucjonalnej!do!opieki!%rodowiskowej!oraz!zgodnie! 

z horyzontalnymi, krajowymi Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsi"wzi"'!w!obszarze!w$#czenia!spo$ecznego!i zwalczania 

ubóstwa!z!wykorzystaniem!%rodków!Europejskiego!Funduszu!

Spo$ecznego!i!Europejskiego!Funduszu!Rozwoju!Regionalnego!na!

lata 2014-2020.  

Przebudowa, rozbudowa i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na tworzenie mieszka+ chronionych lub wspomaganych  polegaj*ca 

jedynie na inwestycjach w zakresie cz%6ci wspólnych budynków mieszkalnych 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 
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1. 

Wsparcie w zakresie mieszka*!

chronionych!oraz!pozosta$ych!form!

mieszka*!wspomaganych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparcie!w!zakresie!mieszka*!chronionych!jest!realizowane!zgodnie!

ze!standardami,!o!których!mowa!w!ustawie!z!dnia!12!marca!2004!r.!

o!pomocy!spo$ecznej (Dz.!U.!z!2015!r.!poz.!163,!z!pó+n.!zm.).!

Pozosta$e!formy!mieszka*!wspomaganych?!musz#!spe$nia'!definicj"!

us$ug!%wiadczonych!w!lokalnej!spo$eczno%ci.? 

*  Definicje zgodnie z Wytycznymi"w"zakresie"realizacji"przedsi'wzi'*"

w"obszarze"w !czenia"spo ecznego"i zwalczania"ubóstwa"z"

wykorzystaniem"%rodków"Europejskiego"Funduszu"Spo ecznego"i"

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020.  

Przebudowa, remont i adaptacja budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu nadania im/podtrzymania funkcji obiektów sportowych, w celu 

poprawy jako6ci -ycia mieszka+ców 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 
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1. 
Dost"p!do!obiektów!sportowych! 

dla!ogó$u!mieszka*ców 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

 Projekt!musi! gwarantowa'! ogólny! i! darmowy!dost"p!do!obiektów!

sportowych!dla!ogó$u!mieszka*ców!przez!okres!trwa$o%ci!projektu. 

Dla wszystkich typów projektów  

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji  Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Komplementarno%' 
projektu  

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

Zapewnienie!komplementarno%ci!
podejmowanych!dzia$a*!finansowanych! 
ze!%rodków!Europejskiego!Funduszu!Rozwoju!
Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego 

Funduszu!Spo$ecznego!(EFS)!s$u&y!
maksymalizowaniu!efektywno%ci!udzielanego!
wsparcia.!Komplementarno%'!badana!b"dzie!
zarówno!w!odniesieniu!do!perspektywy!2014-

2020, jak i 2007-2013.  

W!ramach!kryterium!oceniane!b"dzie,!czy! 
w odniesieniu do projektu (planowanego do 

wsparcia!z!EFRR)!wykazana!zosta$a!
komplementarno%'!z innymi projektami, w tym  

w!szczególno%ci- wspó$finasowanymi!z!EFS!
wskazanymi w programie rewitalizacji 

uzgodnionym z IZ RPO WO 2014-2020. 

Punkty!b"d#!przyznawane!w!nast"puj#cy!
sposób:! 
0 pkt�Wnioskodawca!nie!wykaza$! 
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komplementarno%ci!z!przedsi"wzi"ciami! 
planowanymi do realizacji przez niego lub 

inne podmioty; 

1 pkt�Wnioskodawca!wykaza$!
komplementarno%'!z!przedsi"wzi"ciami!
planowanymi!do!realizacji!ze!%rodków!
EFRR; 

2 pkt�Wnioskodawca!wykaza$,!&e!jego!projekt!
jest!komplementarny!z!przedsi"wzi"ciami,!
dla!których!zosta$!z$o&ony!wniosek! 
o!dofinansowanie!ze!%rodków!EFS przez 

niego lub inne podmioty; 

3 pkt�Wnioskodawca!wykaza$,!&e!jego!projekt!
jest komplementarny  

z!przedsi"wzi"ciami!finansowanymi! 
z!EFS,!b"d#cymi!w!trakcie!realizacji!b#d+!
zrealizowanymi przez niego lub inne 

podmioty. 

2. 
Projekt realizowany  

w partnerstwie 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
3 0-2 pkt 

0 pkt � brak partnerstwa; 

1 pkt � projekt z 1 do 3 partnerami; 

2 pkt � projekt z 4!i!wi"cej!partnerami. 

3. 
Projekt!realizuje!wska+nik! 
z ram wykonania 

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu 

3 0 lub 2 pkt 

0 pkt � projekt!nie!realizuje!wska+nika!z!ram!
wykonania; 

2 pkt � projekt!realizuje!wska+nik!z!ram!
wykonania. 
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4. 

Zwi"kszenie!
konkurencyjno%ci,!
atrakcyjno%ci!inwestycyjnej!
oraz!tworzenie!warunków!
na rzecz wzrostu 

zatrudnienia  

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu 

2 0-3 pkt 

W!ramach!kryterium!badany!b"dzie!wp$yw!
przedsi"wzi"cia!na!zwi"kszenie!
konkurencyjno%ci,!atrakcyjno%ci!inwestycyjnej!
oraz!tworzenie!warunków!na!rzecz!wzrostu!
zatrudnienia poprzez: 

- wzmocnienie!potencja$u!miejsc!pracy; 
- wzrost samozatrudnienia i!przedsi"biorczo%ci; 
- podj"cie!lokalnych!inicjatyw; 

- popraw"!jako%ci!kapita$u!ludzkiego; 
- rozwój!powi#za*!pomi"dzy!stref#!biznesu! 

a sektorem publicznym i instytucjami B+R; 

- wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. 

Punkty!przyznane!w!zale&no%ci!od!liczby!
wykazanych!oddzia$ywa*!realizowanego!
projektu: 

0 pkt � &adne!z!powy&szych!oddzia$ywa*; 
1 pkt � od 1 do 2 oddzia$ywa* z listy; 

2 pkt � od 3 do 4 oddzia$ywa* z listy; 

3 pkt � od 5 do!6oddzia$ywa* z listy. 

5. 
Us$ugi!%wiadczone! 
w!lokalnej!spo$eczno%ci 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0 lub 2 pkt 

Dzia$ania podejmowane w ramach projektu: 

0 pkt � nie!przyczyniaj#!si"; 
2 pkt � przyczyniaj#!si" do!rozwoju!us$ug 

%wiadczonych!w!lokalnej!spo$eczno%ci . 
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6. 
Udzia$!%rodków!w$asnych!
wy&szy!od!minimalnego! 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego o: 

-   H!5!p.p!� 0 pkt 

-   Q!!5!p.p.!H!!12!p.p.!� 1 pkt  

-   Q!12!p.p.!H!20!p.p.!� 2 pkt  

-   Q!20!p.p.!H!30!p.p.!� 3 pkt  

-   > 30 p.p. � 4 pkt 

p.p. � punkt procentowy. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji  Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7. 

Wp$yw!projektu!na!wysok#!
jako%'!przestrzeni!w!
regionie 

 

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 1 lub 2 pkt 

Kryterium!s$u&#ce!preferowaniu!konkursów!
urbanistyczno-architektonicznych!lub!konkursów!
architektonicznych, jako skutecznej metody 

wyboru optymalnej koncepcji projektowej,  

a w konsekwencji pozyskania dokumentacji 

technicznej projektu. 

1 pkt � koncepcja projektowa i dokumentacja 

techniczna pozyskana w innym trybie 

oraz!projekty,!które!z!racji!swojego!
zakresu!nie!kwalifikuj#!si"!do!trybu!
konkursu urbanistyczno-

architektonicznego lub  

architektonicznego 

2 pkt � wnioskodawca!przeprowadzi$!konkurs 

urbanistyczno-architektoniczny  

lub!konkurs!architektoniczny,!którego!
celem!by$!wybór!najkorzystniejszych!
rozwi#za*!funkcjonalno-przestrzennych. 
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8. 

Realizacja!przedsi"wzi"cia!
na obszarze o wysokiej 

koncentracji zjawisk 

negatywnych 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami!!(dane!
statystyczne GUS/ 

Obserwatorium 

Integracji!Spo$ecznej) 

2 0-4 pkt 

Oceny!dokonuje!si"!na!podstawie!wska+ników!
odnosz#cych!si"!do!sytuacji!spo$eczno-

gospodarczej danej gminy w celu dokonania 

wy&szej!oceny!tych!gmin,!które!cechuj#!si"!
najmniej!korzystnymi!wska+nikami: 
1 pkt � depopulacja w okresie lat 2005-2014 

powy&ej!4 %; 

1 pkt � stopie*!zagro&enia!ubóstwem!(wska+nik!
miary rozwoju) w gminach woj. 

opolskiego w 2014 r. na poziomie   

od 0,000 � 0,500; 

1 pkt � wykluczenie dla gmin woj. opolskiego 

wi"ksze od!%redniej!wojewódzkiej,!tj.!
powy&ej!7,4!= - prognoza do 2015 r.; 

1 pkt � podmioty gospodarcze wpisane do 

rejestru!na!1000!mieszka*ców!gminy! 
w 2014 r. � poni&ej!60!podmiotów/1000!
mieszka*ców. 

0 pkt � projekt!nie!wpisuje!si"!w!&aden! 
z!przyj"tych!przedzia$ów!dla!powy&szych!
wska+ników. 

W ramach niniejszego kryterium punkty  

za!spe$nienie!poszczególnych!wska+ników s#!
sumowane. 

Kryterium weryfikowane na podstawie danych 

statystycznych GUS/ Obserwatorium Integracji 

Spo$ecznej. 
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9. 

Wp$yw!projektu!na 

niwelacj"!problemów!
spo$ecznych!poprzez!
popraw"!jako%ci!przestrzeni!
publicznej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
1 1-3 pkt 

Przedsi"wzi"cia!podejmowane w ramach 

projektu!przyczyniaj#!si"!do: 
1 pkt � poprawy!jako%ci!&ycia!mieszka*ców!oraz!

wzmocnienie!wi"zi!spo$ecznych; 
1 pkt� poprawy estetyki przestrzeni publicznej  

i!jej!powi#zania!z!otoczeniem!oraz!
zachowania!!lub!budowania!to&samo%ci!
miejsca; 

1 pkt� poprawy!dost"pno%ci!danej!przestrzeni. 
W ramach niniejszego kryterium, punkty  

sumuj#!si". 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji  Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

10. Poziom!zamo&no%ci!gminy 
Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

W!ramach!kryterium!przyznawane!b"d#!punkty!
w!zale&no%ci!od!poziomu!zamo&no%ci!gminy,!na!
terenie,!której!zlokalizowany!b"dzie!projekt.!
Poziom!zamo&no%ci!gminy!b"dzie!liczony! 
za!pomoc#!wska+nika!G,!obliczony!zgodnie!z!art.!
20, ust. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.  

o!dochodach!jednostek!samorz#du!
terytorialnego!(Dz.!U.!z!2015r.,!poz.!513!z!pó+n.!
zm.).!Gminy!zostan#!podzielone!na!cztery!grupy,!
w!zale&no%ci!od!warto%ci wska+nika!G,!
obliczonego!dla!roku!poprzedzaj#cego!rok!
og$oszenia!naboru,!a!w!przypadku!braku 

publikacji!warto%ci!wska+nika!G!dla!tego!roku!na!
dzie*!og$oszenia!naboru!�warto%ci!wska+nika!G!
dla ostatniego roku poprzedzaj#cego!og$oszenie!
naboru,!dla!którego!dost"pna!jest!warto%'!
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wska+nika!G.!Ocena!przeprowadzona!b"dzie!
odwrotnie!do!warto%ci!wska+nika!G,!tj.!
najwy&sz#!ocen"!uzyskaj#!projekty!zlokalizowane!
w!gminach!z!grupy!o!najni&szych!warto%ciach!
wska+nika!G. 
Punkty!b"d#!przyznawane!w!nast"puj#cy!
sposób:! 
1 pkt - IV grupa �projekty zlokalizowane  

w!gminach!z!grupy!powy&ej!III kwartyla; 

2 pkt - III grupa �projekty zlokalizowane  

w!gminach!z!grupy!powy&ej!II kwartyla  

do III kwartyla; 

3 pkt - II grupa �projekty zlokalizowane  

w!gminach!z!grupy!powy&ej! 
I kwartyla do II kwartyla; 

4 pkt - I grupa �projekty zlokalizowane  

w gminach z grupy do I kwartyla. 

11. 

Projekt realizowany na 

terenie miasta wskazanego 

w dokumencie 

�Identyfikacja!Obszarów!
Funkcjonalnych (OF), 

Obszarów!Strategicznej!
Interwencji!(OSI),!Obszarów!
Problemowych (OP)  

w!województwie!opolskim� 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami. 
Dokument 

�Identyfikacja!
Obszarów!

Funkcjonalnych (OF), 

Obszarów!
Strategicznej 

Interwencji (OSI), 

Obszarów!
Problemowych (OP)  

w!województwie!
opolskim� 

1 0 lub 2 pkt 

W!ramach!kryterium!punkty!zostan#!przyznane!
projektom!realizowanym!na!terenie!sze%ciu!
miast: 

Lewin!Brzeski,!Niemodlin,!G$ucho$azy,!
Korfantów,!Paczków,!Prudnik!- 2 pkt,   

wskazanych w tabeli nr 32 dokumentu pn. 

�Identyfikacja!Obszarów!Funkcjonalnych!(OF),!
Obszarów!Strategicznej!Interwencji!(OSI),!
Obszarów!Problemowych!(OP)!w!województwie!
opolskim�!jako!jednostki!miejskie!o!najwi"kszej!
liczbie zjawisk negatywnych (8-9) w zakresie 

o%rodków!trac#cych!dotychczasowe!funkcje!
spo$eczno-gospodarcze. 
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Pozosta$e!miasta,!niewpisuj#ce!si"!w!w/w!grup"!
� 0 pkt 
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O6 priorytetowa  X Inwestycje w infrastruktur% spo)eczn* 

Dzia)anie 10.3 E � us)ugi publiczne 

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacj
i 

Charakter kryterium 
W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Zakupywany  

w ramach projektu 

sprz"t,!wyposa&enie!
warunkuje!realizacj"!
celów!projektu,! 
a przeprowadzona 

analiza wykazuje 

niedost"pno%'!zasobów!
w ramach administracji 

publicznej!(je&eli!
dotyczy) 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

Bezwzgl"dny 

 

Uznanie! za! wydatek! kwalifikowalny! przewidzianych! w! ramach! projektu! kosztów! dot.! zakupu!
sprz"tu! lub!wyposa&enia! jest!mo&liwe! jedynie,!o! ile!warunkuje!to!realizacj"!celów!projektu,!za%!
przeprowadzona!analiza!wykazuje!niedost"pno%'!zasobów!w!ramach!administracji publicznej.  

Koszty!te!nie!mog#!jednak!stanowi'!elementu!dominuj#cego!!w!wydatkach!projektu. 
 

 

 

 

2. 

 

Za$o&enia!projektu!s#!
zgodne ze 

zdiagnozowanymi 

potrzebami 

interesariuszy!us$ug 

 

 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

 

 

 

 

Bezwzgl"dny 

W ramach kryterium nale&y! wykaza',! &e! zosta$a! przeprowadzona! rzetelna! identyfikacja! grup!
interesariuszy! tworzonych! lub! rozwijanych! us$ug! oraz! potrzeb! interesariuszy.! Oceniane! b"dzie!
równie&! dopasowanie! projektu! do! potrzeb! interesariuszy! tworzonych! lub! rozwijanych!us$ug,!w!
szczególno%ci!poprzez!uwzgl"dnienie!wytycznych!WCAG!2.0!co!najmniej!na!poziomie!wskazanym!
w! Rozporz#dzeniu! Rady! Ministrów! z! dnia! 12! kwietnia! 2012! r.! w! sprawie! Krajowych! Ram!
Interoperacyjno%ci,! minimalnych! wymaga*! dla! rejestrów! publicznych! i! wymiany! informacji w 

postaci!elektronicznej!oraz!minimalnych!wymaga*!dla!systemów!teleinformatycznych. 
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LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacj
i 

Charakter kryterium 
W/B 

Definicja 
 

1 2 3 4 5 

3. 

Projektowanie 

 i!budowa!us$ug!b"d#!
realizowane w oparciu o 

metody projektowania 

zorientowanego  

na!u&ytkownika 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

Bezwzgl"dny 

W!ramach! kryterium!nale&y!wykaza',! &e:! projektowanie! us$ug! b"dzie! realizowane!w!oparciu!o!
metody!projektowania!zorientowanego!na!u&ytkownika;!korzystanie!przez!us$ugobiorc"! 
z! elektronicznych! us$ug! publicznych! b"dzie!mo&liwe! ró&nymi! kana$ami! dost"pu,! niezale&nie! od!
miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii;  

Poziom! dost"pno%ci! us$ug47 proponowany! w! ramach! projektu! jest! zgodny! z! wynikami! bada*!
potrzeb!us$ugobiorców;! zaplanowano!dzia$ania! polegaj#ce! na!monitorowaniu! us$ug! pod! k#tem!
dost"pno%ci 
i!u&yteczno%ci!graficznych!interfejsów!dla!wszystkich!interesariuszy,!ci#g$o%ci!dzia$ania! 
i!powszechno%ci!wykorzystania. 
 

4. 

W!projekcie!b"d#!
realizowane potrzeby 

wskazane w dokumencie 

strategicznym dla 

danego obszaru 

tematycznego 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

Bezwzgl"dny 

W!ramach!kryterium!wnioskodawca!jest!zobowi#zany!wskaza'!nazw"!aktualnie!obowi#zuj#cego!
dokumentu! strategicznego! dla! w$a%ciwego! obszaru! tematycznego! na! poziomie!
kraju/województwa/powiatu/gminy,! w! którym! to! dokumencie! wskazano! potrzeb"! realizacji 
projektu! oraz! wskaza'! konkretne! zapisy! ww.! dokumentu! ! stanowi#ce! podstaw"! do! realizacji!
projektu. 

5. 

W ramach projektu 

zostan#!udost"pnione!
us$ugi!o!wysokim!
poziomie e-dojrza$o%ci 

 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

Bezwzgl"dny 

 

 

 

 

 

W ramach kryterium wnioskodawca! powinien!wykaza',! &e! co! najmniej! jedna! z! us$ug! obj"tych!
projektem!b"dzie!udost"pniona!na!co!najmniej!trzecim!(interakcja!dwustronna)!!poziomie 

e-dojrza$o%ci. 

                                                           
47 Poziom dost!pno$ci: czas bezawaryjnego dzia#ania us#ugi )np. systemu teleinformatycznego, us#ugi sieciowej, itp.* w stosunku do ca#o$ci czasu, w którym us#uga powinna by% $wiadczona 
us#ugobiorcom � warto$% mierzona w skali roku. 
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LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informac
ji 

Charakter kryterium 
W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

6. 

 

Projekt jest realizowany 

zgodnie  

z wymaganiami  

w zakresie 

interoperacyjno%ci 
 

 

 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

Bezwzgl"dny 

 

 

W!ramach!kryterium!wnioskodawca!powinien!wykaza',!&e!wszystkie!systemy!!teleinformatyczne! 
w! ramach! projektu! b"d#! wdra&ane zgodnie! z! wymaganiami! dotycz#cymi! interoperacyjno%ci,!
zgodnie 

 z! Rozporz#dzeniem! Rady! Ministrów! z! dnia! 12! kwietnia! 2012! r.! w! sprawie! Krajowych! Ram!
Interoperacyjno%ci,! minimalnych! wymaga*! dla! rejestrów! publicznych! i! wymiany! informacji! w!
postaci elektronicznej!oraz!minimalnych!wymaga*!dla!systemów!teleinformatycznych. 
 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

Systemy 

teleinformatyczne 

wdro&one!w!ramach!
projektu!zapewni#!
bezpiecze*stwo!
przetwarzania  

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

Bezwzgl"dny 

W!ramach!kryterium!wnioskodawca!powinien!wykaza',!&e!wszystkie!systemy!teleinformatyczne!
wdro&one!w!projekcie!b"d#!zapewnia$y!bezpiecze*stwo!przetwarzania!i!przechowywania!danych! 
oraz!ci#g$o%'!dzia$ania. 
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i przechowywania  

danych!oraz!ci#g$o%'!
dzia$ania 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informac
ji 

Charakter kryterium 
W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

Komplementarno%'!
projektu z innymi 

projektami 

realizowanymi na 

poziomie regionalnym  

i centralnym 

 

 

 

 

 

 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

 

 

 

 

Bezwzgl"dny 

 

W! ramach! kryterium! b"dzie! sprawdzana! zasadno%' realizacji! projektu! w! %wietle! zale&no%ci!
pomi"dzy!projektem!a!innymi!przedsi"wzi"ciami,!w!szczególno%ci!� czy produkty specjalistyczne 

projektu! nie! dubluj#! tych,! które! s#! eksploatowane! lub! tworzone! w! innych! projektach!
realizowanych lub zrealizowanych przez!wnioskodawc"!lub!inne!podmioty.!Projekty!z!obszaru!e-

zdrowia!powinny!zapewnia'!komplementarno%'!w!stosunku!do!innych!projektów!z!tego!obszaru!
oraz!rozwi#za*!centralnych!(w!szczególno%ci!Platform!P1,P2!lub!P4).!Je%li!projekt!obejmuje!obszary!
wspierane  w P1,!musi!!zapewni'!pod$#czenie!wytworzonych!w!nim!produktów!do!tej!Platformy48 

oraz!zapewni'!zgodno%'!ze!standardami!wymiany!informacji!CSIOZ. 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt jest realizowany 

zgodnie  

z!metodyk#!zarz#dzania!
projektami 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

Bezwzgl"dny 

 

 

W!ramach!kryterium!b"dzie! oceniane,! czy!wnioskodawca:!wykaza$! zgodno%'! sposobu! realizacji!
projektu! z! dobrymi! praktykami! zarz#dczymi,!w! tym!w$a%ciwie! zdefiniowa$! odpowiedzialno%'! za!
projekt!oraz!zidentyfikowa$!podmioty,!których!udzia$!w!projekcie!jako!partnerów!jest!niezb"dny;!
wskaza$!metodyk",!która!zostanie!wykorzystana!do!zarz#dzania!realizacj#!projektu!oraz!wykaza$,!
&e!jest!ona!zgodna!z!dobrymi!praktykami!w!tym!zakresie!i!uwzgl"dnia!wszystkie!konieczne!aspekty!

                                                           
48 W!dokumentacji!przetargowej!nale&y!zamie%ci'!zapis!mówi#cy!o!tym,!&e!Wykonawca!b"dzie!mia$!obowi#zek!dostosowania!produktów!(systemu!Zamawiaj#cego)!do!standardów!zastosowanych 

w! P1.! Proponowana! tre%'! zapisu! do! Opisu! Przedmiotu! Zamówienia! to:! �System" Zamawiaj!cego" musi" zapewni*" integracj'" funkcjonaln!  

z"systemem"teleinformatycznym,"o"którym"mowa"w"art."7"ust."1"ustawy"o"systemie"informacji"w"ochronie"zdrowia,"co"najmniej"w"zakresie"opisanym"w"dokumencie"�Opis"us ug"biznesowych"

Systemu"P1"wykorzystywanych"w"systemach"us ugodawców�"opracowanym"i"udost'pnionym"przez"Centrum"Systemów"Informacyjnych"Ochrony"Zdrowia."Integracja"musi"zosta*"zrealizowana"

przez"Wykonawc',"a"jej"wynikiem"musi"by*"mo$liwo%*"wymiany"komunikatów"pomi'dzy"systemem"Zamawiaj!cego"i"w/w"systemem. Obowi!zek"nie"dotyczy"sytuacji,"w"której w trakcie realizacji 

zamówienia"nie"zostanie"uruchomiona"platforma"P1,"tj."nie"b'dzie"mo$liwo%ci"zrealizowania"prac"integracyjnych.� 
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9. zarz#dzania! projektem;! wykaza$,! &e! w! ramach! wybranej! metodyki! prowadzony! jest! regularny!
monitoring!ryzyk,!zmian!oraz!post"pu!w!realizacji!projektu;!przedstawi$!dokument!opisuj#cy!plan!
dzia$a*!antykorupcyjnych!dla!projektu. 
 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informac
ji 

Charakter kryterium 
W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

10. 

Dla projektu dokonano 

wiarygodnej analizy 

kosztów 

i!korzy%ci 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

Bezwzgl"dny 

 

W! ramach! kryterium! ocenie! podlega! wiarygodno%'! analizy! kosztów! i! korzy%ci! pod! k#tem:!
metodycznego! i! rzetelnego! oszacowania! kosztów! i! korzy%ci! dla!wnioskodawcy! i! interesariuszy,!
zastosowania wymaganego okresu referencyjnego i stopy dyskontowej, wyliczenia wska+ników!
efektywno%ci!ekonomicznej:!ENPV!(ekonomiczna!warto%'!bie&#ca!netto),!ERR!(ekonomiczna!stopa!
zwrotu),!B/C! (relacja! zdyskontowanych!korzy%ci! do! zdyskontowanych!kosztów).! ENPV!musi!by'!
wi"ksze!od!zera,!ERR!musi!przewy&sza'!przyj"t#!stop"!dyskontow#, a!B/C!musi!by'!wi"ksze!od!1.!
Wymagane! jest! równie&!przedstawienie!wariantów!kszta$towania!si"!u%rednionych!w!skali! roku!
kosztów!utrzymania!us$ug!obj"tych!projektem,!przypadaj#cych!na!pojedyncze!wykonanie!us$ug! 
w!zale&no%ci!od!ró&nych!poziomów!wykorzystania!!us$ug!przez!us$ugobiorców. 
 

 

 

 

11. 

 

Metody uwierzytelniania  

s#!adekwatne!do!celów!i!
zakresu projektu 

 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

 

 

 

Bezwzgl"dny 

 

 

W!ramach!kryterium!wnioskodawca!powinien!!wykaza',!&e!metody!uwierzytelniania!s#!
adekwatne  

do!celów!i zakresu projektu oraz zgodne z przepisami prawa w tym zakresie. 
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12. 

 

W ramach projektu 

zostan#!udost"pnione!
informacje sektora 

publicznego!(je&eli!
dotyczy) 

 

 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

 

 

 

Bezwzgl"dny 

 

 

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykaza',!&e!w!ramach!projektu!zostan#!
udost"pnione!informacje!sektora!publicznego49 przy!u&yciu!odpowiednio!udokumentowanych!
interfejsów!programistycznych!(API!- ang. Application Programming Interface). 

 

Dla wszystkich typów projektów 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informac
ji 

Wa
ga 

Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Rodzaj!wdra&anych!w!
ramach projektu  

e-us$ug!na!4!lub!5!
poziomie  

e-dojrza$o%ci! 
 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

3 0 - 4 pkt 

Rankingowanie wg!sumy!przyznanych!punktów!w!zale&no%ci!od!ilo%ci!planowanych!do!wdro&enia!
us$ug!danego!rodzaju. 
Planowane!do!wdro&enia!us$ugi!s#!rodzaju: 
1 pkt � A2A,!(us$uga!wewn#trzadministracyjna), 
3 pkt � A2C,!(us$uga!dla!obywateli),!!!A2B!(us$uga!dla!przedsi"biorstw). 

 

Uwaga�!Punkty!sumuj#!si",!za!ka&d#!utworzon#!w!ramach!projektu!us$ug"!danego!rodzaju. 
 

Rankingowanie!wg.!sumy!uzyskanych!punktów!zale&nej!od!ilo%ci!us$ug!danego!rodzaju!
planowanych!do!wdro&enia. 
 

Odpowiedni#!ilo%'!pkt.!!przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!w!wyniku! 
ww.!oblicze*.!Rozpi"to%'!!przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!i!rodzaju!wdra&anych!us$ug, 

                                                           
49 Informacje!sektora!publicznego!rozumiane!zgodnie!z!dyrektyw#!2003/98/WE!Parlamentu!Europejskiego!i!Rady!z!dnia!17!listopada!2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji 

sektora!publicznego,!zmienion#!przez!dyrektyw"!Parlamentu!Europejskiego!i!Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 
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 a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest!od!wyniku!przeprowadzonych!
oblicze*.! 
W!przypadku!wdra&ania!us$ug!wy$#cznie!na!3!poziomie!e- dojrza$o%ci!!przyznawane!jest!0!pkt. 

 

 

 

 

2. 

 

Nak$ad!jednostkowy:!
koszt kwalifikowany 

projektu/ilo%'!us$ug!
wdra&anych!na!4!lub!5!
poziomie  

e-dojrza$o%ci 

 

 

 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 - 4 pkt 

Rankingowanie! wg.! warto%ci! nak$adu! jednostkowego! obrazuj#cego! wysoko%'! nak$adów!
finansowych!przypadaj#cych!na!1!us$ug"!z!poziomu!4!lub!5. 
Ranking! tworzony! jest! w! oparciu! o! wyniki! przeprowadzonych! oblicze*! (iloraz),! bazuj#cych! na!
danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu. Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!dla!
okre%lonego! przedzia$u! warto%ci! uzyskanych! w! wyniku! ww.! oblicze*.! Rozpi"to%'! ! przedzia$ów!
zale&y! od!warto%ci! nak$adów! jednostkowych!w! ! ocenianych! projektach,! a! zakwalifikowanie! do!
konkretnego!przedzia$u!uzale&nione jest!od!wyniku!przeprowadzonych!oblicze*. 
W!przypadku!wdra&ania!us$ug!wy$#cznie!na!3!poziomie!e- dojrza$o%ci!!przyznawane!jest!0!pkt. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informac
ji 

Wa
ga 

Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

 

Integracja projektu z 

innymi projektami 

realizowanymi  na 

poziomie regionalnym i 

centralnym 

 

 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 -3 pkt 

 

Oceniane!b"dzie!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu!!z!!innymi!!
realizowanymi/zrealizowanymi  projektami/inwestycjami. 

0 pkt � brak integracji, 

1 pkt � projekt!integruje!si"!z!1!projektem/inwestycj#, 
2 pkt � projekt!integruje!si"!z!2!projektami/inwestycjami, 
3 pkt � projekt!integruje!si"!z!co!najmniej!3!projektami/inwestycjami. 
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4. 
Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!
minimalnego 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

 

1 

 

0 � 4 pkt 

 

 

 

 

 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
        H!5!p.p.!- 0  pkt; 

Q!!5!p.p.!H!10!p.p.!- 1 pkt; 

Q10!p.p.!H!15!p.p.!- 2 pkt; 

Q15!p.p.!H!20!p.p.!- 3 pkt; 

      > 20 p.p. - 4 pkt. 

p.p. � punkt procentowy 

 

 

 

 

Dla  projektów w zakresie e - zdrowia 

Kryteria dodatkowe merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacj
i 

Charakter kryterium 
W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 
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1. 

 

Projekt jest zgodny z 

odpowiednim 

narz"dziem!!Policy paper 

dla ochrony zdrowia na 

lata 2014-2020 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

Bezwzgl"dny 

 

 

W!ramach!kryterium!wnioskodawca!jest!zobowi#zany!wskaza'!numer!narz"dzia!okre%lonego!
przez Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 

odpowiedniego  

dla sk$adanego!projektu. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Projekt!umo&liwia!
us$ugodawcom!
gromadzenie danych, 

tworzenie 

 i przetwarzanie 

dokumentacji zgodnie 

 z!obowi#zuj#cymi!
standardami 

 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

Bezwzgl"dny 

 

 

 

Projekty e-zdrowia!powinny!by'!ukierunkowane!na!umo&liwienie!us$ugodawcom!zbierania!danych! 
w elektronicznym rekordzie pacjenta oraz generowanie i przetwarzanie dokumentacji medycznej  

w!postaci!dokumentów!elektronicznych!zgodnych!ze!standardem![L7!CDA!(opracowanym przez 

CSIOZ) � w ramach budowy regionalnych platform oraz w indywidualnych projektach 

us$ugodawców. 
 

 

 

 

3. 

Projekt!umo&liwia!
wymian"!EDM! 
z zachowaniem 

obowi#zuj#cych!
standardów 

 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

Bezwzgl"dny 

 

Projekty! w! zakresie! wspierania! mo&liwo%ci! wymiany! EDM! pomi"dzy! us$ugodawcami,! w!
szczególno%ci! pomi"dzy! POZ! i! AOS! (w! rozumieniu! ustawy! SIOZ),! realizowane! w! podmiotach!
leczniczych! powinny! umo&liwia'! gromadzenie! i! udost"pnianie! EDM! w! postaci! dokumentów!
zgodnych z HL7 CDA  

� w!ramach!budowy!regionalnych!platform!oraz!w!indywidualnych!projektach!us$ugodawców. 

Dla  projektów w zakresie e - zdrowia 

Kryteria dodatkowe merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacj
i 

Wa
ga 

Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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1. 
Projekt obejmuje szeroki 

kr#g!us$ugodawców 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

1 0 � 4pkt 

Projekty w zakresie e-zdrowia,!w!tym!budowy!platform!regionalnych!powinny!obejmowa'!jak!
najszerszy!kr#g!us$ugodawców!w!danym!regionie!(bez!wzgl"du!na!typ!� opieka szpitalna, AOS, 

POZ!oraz!bez!wzgl"du!na!organ!za$o&ycielski). 
Za!ka&dego!us$ugodawc"!obj"tego!projektem!przyznaje!si"!po!1!pkt. 
Rankingowanie!wg.!sumy!uzyskanych!punktów. 
Odpowiedni#!ilo%'!pkt.!!przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!w!wyniku! 
ww.!oblicze*.!Rozpi"to%'!!przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!us$ugodawców!obj"tych!ocenianymi!
projektami,!a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest od wyniku 

przeprowadzonych!oblicze*. 
 

 

 

 

2. 

Projekt!umo&liwia!
wymian"!EDM!pomi"dzy!
AOS 

i POZ 

 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

1 0 � 2pkt 

Projekty!dotycz#ce!wymiany!EDM!powinny!umo&liwia'!wymian"!dokumentacji!pomi"dzy!AOS!i!
POZ. 

0 pkt. � projekt nie umo&liwia!wymiany 

              EDM!pomi"dzy!AOS!i!POZ 

2 pkt. � projekt!umo&liwia!wymian"!EDM! 
              pomi"dzy!AOS!i!POZ. 

 

 

 

 

3. 

Sposób!wsparcia!
prowadzenia 

i wymiany EDM 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

1 0 � 3 pkt 

 

Przyznaje!si"!po!1!pkt.!za!ka&dy!z!poni&szych!sposobów: 
- uzupe$nienie!zasobów!infrastruktury!techniczno- systemowej!(sprz"t,!oprogramowanie!itp.),!
pod!warunkiem!wykazania!deficytów!w!tym!zakresie, 
- budowa!oprogramowania!klasy![IS!oraz!systemów!gabinetowych!(zawieraj#cych!m.!in.!modu$y!
u$atwiaj#ce!prac"!personelu!medycznego),!pod!warunkiem!wykazania!deficytów!w!tym!zakresie, 
- szkolenia dla personelu. 

Uzyskane!punkty!s#!sumowane.! 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacj
i 

Wa
ga 

Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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4. 

Projekt!umo&liwia!
telekonsultacje/ 

telemonitoring  

(dot.!projektów! 
z zakresu telemedycyny) 

Wniosek 

wraz  

z 

za$#cznika
mi 

1 0 � 4pkt 

 

Premiowane!s#!projekty!umo&liwiaj#ce!telekonsultacje!szpitala/AOS!z!POZ!oraz!projekty!
ukierunkowane!na!deinstytucjonalizacj"!opieki!zdrowotnej!poprzez!rozwój!opieki!nad!pacjentem 

w warunkach domowych (telemonitoring). 

 

0 pkt � projekt!nie!umo&liwia!prowadzenia!telekonsultacji!ani!telemonitoringu 

2 pkt � projekt!umo&liwia!prowadzenie!telekonsultacji, 
2 pkt � projekt!umo&liwia!telemonitoring 

 

Uzyskane!punkty!s#!sumowane. 
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O6 priorytetowa  X Inwestycje w infrastruktur% spo)eczn* 

Dzia)anie 1074 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej    

Wyposa-enie szkó) i placówek kszta)cenia zawodowego w sprz%t i narz%dzia dydaktyczne gwarantuj*ce wysok* jako68 kszta)cenia w zawodzie7 

Modernizacja obiektów praktycznej nauki zawodu, w tym m7 in7 centrów kszta)cenia zawodowego i ustawicznego7 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Projekt!swym!zakresem!obejmuje!szko$y!

i!placówki!kszta$cenia!zawodowego! 

i ustawicznego 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dne 

Przez!szko$y!kszta$cenia!zawodowego!rozumiane s#!nast"puj#ce!

szko$y!ponadgimnazjalne:!zasadnicze!szko$y!zawodowe,!technikum,!

szko$y!policealne!oraz!szko$y!specjalne!przysposabiaj#ce!do!pracy!

(pkt.!3!ust.!1!art.!9!ustawy!z!dnia!7!wrze%nia!1991!o!systemie!

o%wiaty!� Dz.!U.!1991!nr!95!poz.!425!z!pó+n.!zm.). 

Przez!inne!placówki!kszta$cenia!zawodowego!i!ustawicznego!

rozumie!si"!placówki!kszta$cenia!ustawicznego,!placówki!kszta$cenia!

praktycznego!oraz!o%rodki!dokszta$cania!i!doskonalenia!

zawodowego,!umo&liwiaj#ce!uzyskanie!i!uzupe$nienie!wiedzy,!

umiej"tno%ci i kwalifikacji zawodowych. (ust. 3a art. 2 ustawy z dnia 

7!wrze%nia!1991!o!systemie!o%wiaty!� Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425  

z!pó+n.!zm.). 

2. Lokalizacja projektu 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dne 
Projekt realizowany w obszarze województwa!!opolskiego!w!ramach!

OSI Depopulacja. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

3. Projekt realizowany w partnerstwie 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z za$#cznikami 

Bezwzgl"dne 

Projekt!realizowany!w!ramach!partnerstwa/wspó$pracy!podmiotów!

uprawnionych,!na!podstawie!Szczegó$owego!Opisu!Osi!

Priorytetowych RPO WO 2014-2020,  do otrzymania wsparcia  

w!ramach!dzia$ania. 

4. 
Projekt!realizowany!we!wspó$pracy! 

z pracodawcami 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dne 

Zaanga&owanie!podmiotów!gospodarczych!w!popraw"!

infrastruktury szkolnictwa zawodowego pozwoli na lepsze 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku. 
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5. 
Projekt wp$ywa!na!podwy&szenie!jako%ci!

i!efektywno%ci!edukacji 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dne 

 

Projekt!przyczynia!si"!do!poprawy!zdawalno%ci!egzaminów!

potwierdzaj#cych!kwalifikacje!zawodowe!oraz!wzrost!zatrudnienia!

absolwentów!szkó$ kszta$cenia!zawodowego. 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

6. 
Projekt!uwzgl"dnia!potrzeby!osób!

niepe$nosprawnych 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z za$#cznikami 

Bezwzgl"dne 

Dzia$ania!wspieraj#ce!infrastruktur"!szkolnictwa!zawodowego! 

i!ustawicznego!uwzgl"dniaj#!dostosowanie!infrastruktury! 

i!wyposa&enia!do!potrzeb!osób!niepe$nosprawnych. 

7. 
Elementy!projektu!dotycz#ce!

infrastruktury edukacyjnej 

Wniosek 

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dne 

Bada!si"!czy!elementy!infrastruktury!dotycz#!przeprowadzania!

szkole*!zawodowych!(warsztaty,!sale!szkoleniowe!itp.).!Kryterium!

dotyczy!jedynie!projektów,!których!zakres!rzeczowy!obejmuje!

elementy infrastruktury. 
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8. 
Komplementarno%'!z!projektami 

realizowanymi w ramach EFS 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

Bezwzgl"dne 
Oceniane!jest!logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu!z!innymi!

projektami EFS. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Zintegrowany 

charakter projektu 

 

 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

 

2 0 lub 2 pkt  

Punktowane!b"d#!projekty!$#cz#ce!g$ówne!typy!przedsi"wzi"'!

mo&liwych!do!realizowania,!wskazanych!w!Szczegó owym"Opisie"

Osi Priorytetowych RPO WO 2014-2020: 

0 pkt � projekt!realizuj#cy!jeden!typ!projektu; 

2 pkt � projekt!integruj#cy!dwa!typy!projektów. 

2. 
Komplementarno%'!

projektu 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

2 0-2 pkt 

 

Oceniane jest logiczne!i!tematyczne!powi#zanie!projektu!z!innymi!

projektami (EFRR)/ inwestycjami realizowanymi/ zrealizowanymi 

przez!wnioskodawc"/!partnerów. Punktacja: 

0 pkt � brak!komplementarno%ci; 

1 pkt � komplementarny!z!1!projektem/inwestycj#; 

2 pkt � komplementarny z 2 i!wi"cej!projektami/inwestycjami. 
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3. 

Komplementarno%'!

projektu z 

inicjatywami 

zaplanowanymi w 

ramach programu 

Specjalnej Strefy 

Demograficznej (SSD) 

 

 

Wniosek 

 o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

 

 

2 0 lub 3 pkt 

W!celu!przeciwdzia$ania!depopulacji,!kryterium!ma!na!celu!

premiowanie!projektów!zak$adaj#cych!dzia$ania!spójne! 

z!za$o&eniami!SSD. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 
Obszar!oddzia$ywania!

projektu 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

2 0-3 pkt 

Projekt realizowany na terenie: 

0 pkt � 1 powiatu; 

1 pkt � 2!do!4!powiatów; 
2 pkt � 5 do!8!powiatów; 
3 pkt � 9!powiatów!i!wi"cej. 

5. 

Dopasowanie 

infrastruktury 

edukacyjnej do 

potrzeb rynku pracy 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

1 0 lub 2 pkt 

Projekt: 

0 pkt � nie!uwzgl"dnia!bran&!maj#cych!strategiczne!znaczenie!dla!
rozwoju gospodarki  na poziomie krajowym i regionalnym, 

identyfikowanych w dokumentach strategicznych lub 

definiuj#cych!inteligentne!specjalizacje; 
2 pkt � uwzgl"dnia!bran&e!maj#ce!strategiczne!znaczenie!dla!

rozwoju gospodarki  na poziomie krajowym i regionalnym, 

identyfikowane!w!dokumentach!strategicznych!lub!definiuj#ce!

inteligentne specjalizacje. 
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6. Kierunki!kszta$cenia 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

1 0 lub 2 pkt 

Projekt: 

0 pkt � nie!uwzgl"dnia!kierunków!kszta$cenia!zwi#zanych! 
z nowoczesnymi technologiami, w tym z procesami 

cyfryzacji!przemys$u; 
2 pkt - uwzgl"dnia!kierunki!kszta$cenia!zwi#zane!z!nowoczesnymi!

technologiami,!w!tym!z!procesami!cyfryzacji!przemys$u. 
 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

7. 

Projekt zapewnia 

zaanga&owanie!

pracodawców!!w!celu!

stworzenia 

odpowiednich 

warunków!kszta$cenia!

w!ró&nych!bran&ach 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu  

z!za$#cznikami 

1 0 lub 2 pkt 
0 pkt � nie zapewnia; 

2 pkt � zapewnia. 
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8. 

Nak$ad!jednostkowy:!

koszt kwalifikowany 

inwestycji/!%rednia!

liczba!uczniów!z!

okresu trzech 

ostatnich lat 

poprzedzaj#cych!

z$o&enie!wniosku 

Wniosek  

o dofinansowanie 

projektu, dane 

statystyczne oparte 

na dokumentacji 

w$asnej!

poszczególnych!

placówek 

1 1-4 pkt 

Rankingowanie!wed$ug!warto%ci!nak$adu!jednostkowego!

przypadaj#cego!na!jednego!ucznia. 

Ranking tworzony jest w oparciu, o dane zawarte we wniosku  

o!dofinansowanie!projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!

dla okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!w!wyniku!ww.!

oblicze*.!Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!ilo%ci!ocenianych!projektów,! 

a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest od 

wyniku!przeprowadzonych!oblicze*. 
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O5 PRIORYTETOWA XII RPO WO 2014-2020 
 

WSPARCIE W RAMACH REACT-EU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM  
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓ!OWE 
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O6 priorytetowa  XII Wsparcie w ramach REACT-RU w województwie opolskim 

Dzia)anie 1271  Wsparcie TIK w przedsi%biorstwach w ramach REACT-EU 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 
Projekt!spe$nia!kryteria!

inwestycji!pocz#tkowej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zgodnie! z! zapisami! Rozporz#dzenia! Ministra! Infrastruktury! i! Rozwoju! z! dnia! 3! wrze%nia!
2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020. 

 

Kryterium!dotyczy!projektów!obj"tych!Regionaln#!Pomoc#!Inwestycyjn#. 

2. 

 

Bezpiecze*stwo! 

przetwarzania danych 

 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

 

W! ramach! kryterium! Wnioskodawca! powinien! wykaza',! &e! wszystkie! systemy!
teleinformatyczne!wdro&one!w!projekcie!b"d#!zapewnia$y!bezpiecze*stwo!przetwarzania!
danych osobowych zgodnie z zasadami przetwarzania danych wskazanymi w Ustawie 

 z dnia  10 maja 2018 r. o  ochronie danych osobowych. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Projekt!wpisuje!si"! 

w obszar specjalizacji 

regionalnych 

wskazanych  

w RSIWO2020 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
2 0  lub 2 pkt 

0 pkt � projekt nie dotyczy inteligentnych specjalizacji  

            wskazanych w RSIWO2020; 

2 pkt - projekt dotyczy inteligentnych specjalizacji  wskazanych w RSIWO2020. 

2. 
Rodzaj stosowanych 

rozwi#za*/technologii! 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
2 0 - 3 pkt 

 

Przyznaje!si"!po!!1!pkt.!!za!ka&dy! 
z!wymienionych!poni&ej!rodzajów!stosowanych!technologii/rozwi#za*. 
Je&eli!suma!punktów!przekracza!3,!przyznaje!si"!3!punkty. 

· przetwarzanie w chmurze obliczeniowej,  

· dost"p!mobilny!do!danych!i!aplikacji, 

· oprogramowanie!jako!us$uga!(SaaS)!i/lub!platforma!jako!us$uga!(PaaS),! 

· automatyzacja!przep$ywu!pracy!(workflow)!i/lub!automatyzacja!procesów!
biznesowych (BPM), 

· otwarte standardy, opublikowane API  
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

 

Obszar biznesowy 

implementacji projektu  

 

Wniosek wraz  

z za$#cznikami 
2 0 - 4 pkt 

0 pkt. � projekt!obejmuje!dowolny!!z!wymienionych!poni&ej!obszarów: 

· dzia$ania!marketingowe!(E-Marketing);  

· Public Relations (E-PR); 

· automatyzacja prac biurowych (OA - Office Automation); 

· przygotowanie publikacji (DTP - Desktop Publishing). 

· wykorzystanie!elektronicznych!narz"dzi!komunikacji!� poczta elektroniczna, komunikatory 

internetowe, telekonferencje itp. (E-Communication);  

 

1 pkt. � projekt!obejmuje!co!najmniej!jeden!z!wymienionych!poni&ej!obszarów: 

· zarz#dzanie!relacjami!z!klientami (E-CRM);  

· zarz#dzanie!dokumentami!(EDM!- Document Management); 

· wspomaganie!zarz#dzania!wiedz#!(EKM!� Konowledge Management);  

· wspomaganie!kszta$cenia!i!podnoszenia!kwalifikacji!(E-Learning);  

· wsparcie i automatyzacja pracy grupowej (EGA - Groupware Automation);  

· zdalne!us$ugi!dostarczania!oprogramowania,!platform!teleinformatycznych!(ASP!- 
Application Service Providing, PSP - Platform Service Providing).  

 

2 pkt. � projekt obejmuje co najmniej jeden!z!wymienionych!poni&ej!obszarów: 

· elektroniczna!integracja!i!zarz#dzanie!dzia$aniami!zwi#zanymi!z!procesem!zamówie* 

       i zaopatrzenia (E-Procurement):  

                 - automatyzacja!procesu!zakupowego!obejmuje!ca$y!proces!zaopatrzeniowy 

                   w!ca$ej!organizacji!i!na!wszystkich!jej!poziomach;! 
                   (obieg!dokumentów,!wykorzystywanie!e-podpisu, e-faktura - odbywa!si"! 
                   drog#!elektroniczn#),! 
                 - kontrola!zakupów!(prowadzenie!centralnej koordynacji planowania,   
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                   bud&etowania!oraz!monitorowania!procesu!zakupów),! 
                -  standaryzacja asortymentu i E-SCM!(zarz#dzanie!$a*cuchem!dostaw) 

�!!!!!zarz#dzanie!projektami!(EPM!- Project Management); 

�!!!!!zarz#dzanie zasobami ludzkimi (EHR). 

 

3 pkt. � projekt!obejmuje!co!najmniej!jeden!z!wymienionych!poni&ej!obszarów: 
�!!!!!procesy!wymiany!produktów!i!us$ug!pomi"dzy!dostawcami!a!odbiorcami,!sprzeda& 

 i!kupowanie!towarów!i!us$ug,!przyjmowanie!i!potwierdzanie!zamówie*!oraz!obs$uga!!!
p$atno%ci!bezgotówkowych!(E-Commerce); 

�!!!!!elektroniczna!wymiana!danych,!informacji,!dokumentów!(EDI!- Electronic Data 

       Interchange); 

�!!!!!komputerowo!wspomagane!projektowanie i produkcja (CAD/CAM/CAE � Computer Aided 

       Design/Manufacturing/Engineering). 

 

4 pkt. � projekt!obejmuje!co!najmniej!jeden!z!wymienionych!poni&ej!obszarów: 
�!!!!!systemy!informacji!analizy!zarz#dczej!(BI!- Business Intelligence);  

�!!!!!zintegrowane!zarz#dzanie!zasobami!przedsi"biorstwa!� materia$owymi,!finansowymi,! 
       produkcyjnymi, ludzkimi (ERP - Enterprise Resource Planning); 

�!!!!!komputerowo!zintegrowane!wytwarzanie!(CIM!- Computer Integrated Manufacturing); 

�!!!!!systemy!nadzoruj#ce!przebieg!procesu!technologicznego!lub!produkcyjnego!(SCADA!�  

       Supervisory Control And Data Acquisition).  

 

 

 

Punkty!przyznaje!si"!!wy$#cznie!za!najwy&ej!punktowany!obszar!implementacji,!w!który!
wpisuje!si"!projekt. 

 

 

 

 



Za !cznik"nr"3"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

819 

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

4. 

Poziom 

przedsi"biorczo%ci!na!

obszarze,!na!którym!

planowana jest 

realizacja projektu1 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami! 
1 1 - 4 pkt 

Ranking tworzony jest w oparciu!o!wyniki!przeprowadzonych!oblicze*!zgodnie!z!porz#dkiem!
rosn#cym.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!warto%ci!uzyskanych!
w! wyniku! ww.! oblicze*.! Rozpi"to%'! ! przedzia$ów! zale&y! od! ilo%ci! ocenianych! projektów,! a!
zakwalifikowanie! do! konkretnego! przedzia$u! uzale&nione! jest! od!wyniku! przeprowadzonych!
oblicze*. 
Priorytetowo!b"d#!traktowane!projekty!z!obszarów!o!najni&szym!!poziomie!!przedsi"biorczo%ci. 
 

5. 

Wnioskodawca jest 

przedsi"biorstwem!

ekologicznym lub 

wniosek dotyczy 

inwestycji 

ekologicznych 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
1 0 - 3 pkt 

 

0 pkt � Wnioskodawca!nie!jest!przedsi"biorstwem!ekologicznym!lub!wniosek 

             nie dotyczy inwestycji ekologicznych. 

 

Przyznaje!si"!po!1!pkt!za!spe$nienie!ka&dego!z!poni&szych!warunków: 

 

Wnioskodawca jest przedsi%biorstwem ekologicznym, tzn. wykorzystuje alternatywne paliwa, 

+ród$a!energii!odnawialnej,!stosuje!technologie!proekologiczne! 
 

Przedmiotem  dzia)alno6ci  przedsi%biorstwa jest ekoinnowacyjno68:! ! recykling! odpadów,!
oczyszczanie! zu&ytej! wody! i! %cieków,! filtracja! i! kontrola! emisji! ! lub! wytwarzanie!
ekoinnowacyjnych!produktów!. 
 

Realizacja projektu  przyczyni si% do: ograniczenia! zu&ycia! nieodnawialnych! surowców,!
zmniejszenia! zanieczyszcze*!wód,!powietrza! lub!gleby,!poprawy!gospodarowania!odpadami,!
upowszechnienia!wykorzystywania!odnawialnych!+róde$!energii!itp.!! 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

6.  

Wp$yw!na!

modernizacj"!

procesów!biznesowych!

w!przedsi"biorstwie 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
2 0 - 4 pkt 

Poprzez!modernizacj"!procesów!biznesowych!w!przedsi"biorstwie!nale&y!rozumie'!
wprowadzenie!zmian!w!poni&szych!obszarach!funkcjonalnych!przedsi"biorstwa: 
- marketing!i!sprzeda& 
- produkcja!i!gospodarka!materia$owa 

- prawo,!ksi"gowo%'!i!finanse 

- zasoby ludzkie 

 0 pkt  -   projekt!nie!zak$ada!modernizacji!procesów!biznesowych w!przedsi"biorstwie!. 

1-4 pkt - przyznaje!si"!po!jednym!punkcie!za!wprowadzenie!zmian!w!ka&dym!ze!wskazanych! 
                obszarów!funkcjonalnych!przedsi"biorstwa. 

Ocena!kryterium!nast#pi!na!podstawie!przedstawionej!analizy!procesów!biznesowych!z!
uwzgl"dnieniem!stanu!aktualnego!i!docelowego.!Analiza!musi!uwzgl"dnia'!map"!procesów!
biznesowych,!zakres!planowanych!zmian!w!procesach!biznesowych,!w$a%cicieli!procesów!
biznesowych,!uzasadnienie!konieczno%ci!zaplanowanych!do!wprowadzenia!zmian. 

7. 

Wp$yw!na!

innowacyjno%'!

oferowanych 

produktów/us$ug 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
2 0 � 2 pkt 

Wnioskodawca!powinien!wykaza',!na!czym!polega!nowatorskie!podej%cie!w!ramach!
zaproponowanego!projektu!w!kontek%cie!oferowanych!produktów/us$ug.! 
Nale&y!przedstawi'!co!stanowi warto%'!dodan#!projektu!oraz!kompleksowo%' 
 i!interdyscyplinarno%'!planowanych!dzia$a*!(w!jaki!sposób!zostan#!uzyskane!lepsze!rezultaty 

 i!wy&sza!efektywno%'!w!porównaniu!z!dotychczas!stosowanymi!praktykami).! 
 

0 pkt - projekt!nie!wp$ywa!na!innowacyjno%'!oferowanych!produktów/us$ug 

1 pkt -  projekt!wp$ywa!na!innowacyjno%'!oferowanych!produktów/us$ug!na!poziomie 

             przedsi"biorstwa 

2 pkt - projekt!wp$ywa!na!innowacyjno%'!oferowanych!produktów/us$ug!na!poziomie 

            co najmniej regionu. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Wk$ad!w$asny!wy&szy!

od minimalnego 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
1 0 � 4 pkt 

 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
H5!p.p.!-  0  pkt 

Q5!H!10!p.p.!- 1 pkt 

Q10!H!15!p.p.!- 2 pkt 

Q15!H!20!p.p.!- 3 pkt 

> 20 p.p. - 4 pkt 

p.p. � punkt procentowy 

9. Wzrost!liczby!etatów! 

 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
1 0 - 3 pkt 

 

0 pkt � Wnioskodawca!nie!tworzy!nowych!etatów; 
 

1 pkt � Wnioskodawca tworzy  od 0,5 do 1  nowego etatu; 

 

2 pkt � Wnioskodawca!tworzy!od!1,5!do!2!nowych!etatów; 
 

3 pkt � Wnioskodawca!tworzy!!2,5!lub!wi"cej!nowych!etatów. 
 

Praca!w!niepe$nym!wymiarze!godzin!powinna!zosta'!przeliczona!na!odpowiedni#!cz"%'!EPC!
(np.!praca!ca$oroczna!w!wymiarze!pó$!etatu!!0,5!etatu!@!0,5!EPC) 
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Kryteria dodatkowe 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Wnioskodawca jest 

przedsi"biorstwem!we!

wczesnej fazie rozwoju 

lub!przedsi"biorstwem!

nowoza$o&onym 

 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
1 1 pkt 

1 pkt - Przedsi"biorstwo!jest!we!wczesnej!fazie!rozwoju!(przedsi"biorstwo,!którego!okres 
            funkcjonowania!wynosi!Q!3!miesi#ce!H!24!miesi#ce). 
1 pkt - Przedsi"biorstwo!nowoza$o&one!(przedsi"biorstwo,!którego!okres!funkcjonowania 

            na!rynku!jest!H!3!miesi#ce). 
Przy!ocenie!spe$nienia!kryterium!brany!jest!pod!uwag"!stan!na!dzie*!z$o&enia!wniosku. 
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O6 priorytetowa  XII Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim 

Dzia)anie - 

Poddzia)anie 127271 Efektywno68 energetyczna w budynkach publicznych w ramach REACT-EU 

G)%boka modernizacja energetyczna budynków u-yteczno6ci publicznej wraz z wymian* wyposa-enia tych obiektów na energooszcz%dne, w tym m7in7: 
a) ocieplenie obiektu, 
b) wymiana okien, drzwi zewn%trznych oraz o6wietlenia na energooszcz%dne, 
c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymian* i pod)*czeniem do ;ród)a ciep)a., systemów wentylacji i klimatyzacji,  
d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 
e) instalacja systemów ch)odz*cych, w tym równie- z OZE7 

Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Lokalizacja projektu 
Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem!mog#!zosta'!obj"te!wy$#cznie!podmioty!realizuj#ce!projekt!na!obszarze!
województwa!opolskiego!za!wyj#tkiem obszaru Aglomeracji Opolskiej*. 

 

?wyj#tek!nie!dotyczy!projektów!sk$adanych!w!trybie!pozakonkursowym. 

2. 

Inwestycja!wynikaj#ca! 
z Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Inwestycje realizowane w!ramach!projektu!wynikaj#!z!Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

obszaru,!na!którym!realizowany!jest!projekt. 

3. 
Realizacja projektu w oparciu o 

audyt energetyczny  

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem!zostan#!obj"te!wy$#cznie!!podmioty!realizuj#ce!inwestycje,!które!zosta$y!
poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego. 

4. 
Ograniczenie emisji 

zanieczyszcze* 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!przyczynia!si"!do!redukcji!emisji!gazów!cieplarnianych!mierzonej!jako!ekwiwalent!
CO2.!Analizie!poddane!zostan#!dane!wynikaj#ce!z!Planu!Gospodarki!Niskoemisyjnej, audytu 

energetycznego oraz!wniosku!o!dofinansowanie!(wybór!i!okre%lenie!warto%ci!docelowej!
innej!ni&!zero!dla!wska+nika!�Szacowany!roczny!spadek!emisji!gazów!cieplarnianych�). 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

5. Efektywno%'!ekonomiczna 
Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!uzyskaj#!projekty!spe$niaj#ce!kryterium!efektywno%ci!kosztowej!w powi#zaniu!z!
osi#ganymi!efektami!spo$eczno-gospodarczymi (w!tym!zmniejszenie!kosztów!zu&ycia!paliw)!w 

stosunku!do!planowanych!nak$adów!finansowych.!Wska+nik!ekonomicznej!warto%ci!netto!dla!
projektu jest dodatni, ENPV>0. 

6. 
Poprawa!efektywno%ci!
energetycznej 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie uzyskaj#!projekty,!w!efekcie!których!osi#gni"ta!zostanie!oszcz"dno%'!energii!na!
poziomie co najmniej 25%, potwierdzona wynikami audytu energetycznego. W obliczeniach 

nale&y!uwzgl"dni'!zapotrzebowanie!na!energi"!ciepln#!ko*cow#!(na!potrzeby!ogrzewania!i!
przygotowania!c.w.u.)!i!elektryczn#!(np. pomocnicz#,!zwi#zan#!z!o%wietleniem). 

7. 

Redukcja emisji CO2 (dotyczy 

projektów,!w efekcie!których!
wymienione!zostan#!
indywidualne!+ród$a!ciep$a) 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!uzyskaj#!projekty!zwi#zane!z!wymian#!indywidualnego!+ród$a!ciep$a!je%li!
skutkuj#!redukcj#!emisji!CO2 w!odniesieniu!do!istniej#cych!instalacji!(o!co!najmniej!30=!
w przypadku zmiany spalanego paliwa). 
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8. 

Modernizacja energetyczna 

budynków!u&yteczno%ci!
publicznej,!w!których!
prowadzona!jest!dzia$alno%'!
lecznicza w zakresie leczenia 

szpitalnego (dotyczy!projektów!
zak$adaj#cych!
termomodernizacj"!budynków!
ochrony zdrowia w zakresie 

leczenia szpitalnego) 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Inwestycje!dotycz#ce!modernizacji!energetycznej!budynków!u&yteczno%ci!publicznej,!w!których!
prowadzona!jest!dzia$alno%'!lecznicza!w!zakresie!leczenia!szpitalnego,!podlegaj#!ocenie!
dopuszczalno%ci!wsparcia!poprzez!weryfikacj"!czy!dzia$alno%'!lecznicza!wykonywana!w!budynku!
b"d#cym!przedmiotem!projektu!posiada!uzasadnienie!w!kontek%cie!map!potrzeb!zdrowotnych.!
Zgodno%'!z!w$a%ciw#!map#!potrzeb!zdrowotnych!oceniana!jest!na!podstawie!przeprowadzonej!
przez!wnioskodawc"!analizy!projektu!w!kontek%cie!w$a%ciwej!mapy!potrzeb,!zawartej!we!wniosku!
o dofinansowanie 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

9. 

Modernizacja energetyczna 

budynków!u&yteczno%ci!
publicznej, w których!
prowadzona!jest!dzia$alno%'!
lecznicza w zakresie POZ lub 

AOS (dotyczy!projektów!
zak$adaj#cych!
termomodernizacj"!budynków!
ochrony zdrowia w zakresie 

POZ lub AOS) 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Inwestycje!dotycz#ce!modernizacji!energetycznej!budynków!u&yteczno%ci!publicznej,!w!których!
prowadzona!jest!dzia$alno%'!lecznicza!w!zakresie!podstawowej!opieki!zdrowotnej!lub!
ambulatoryjnej!opieki!specjalistycznej!podlegaj#!ocenie!dopuszczalno%ci!wsparcia!poprzez!
weryfikacj"!czy!dzia$alno%'!lecznicza!wykonywana!w!budynku!b"d#cym!przedmiotem!projektu!
posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. 
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10. 

Zgodno%'!wspieranych!
inwestycji z przepisami 

dotycz#cymi!emisji 

zanieczyszcze*!i!efektywno%ci!
energetycznej  

 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!otrzymaj#: 

1. Projekty, w!wyniku!realizacji!których!osi#gni"to!co najmniej!poziom!oszcz"dno%ci!energii!i!
izolacyjno%ci!cieplnej,!obowi#zuj#cy!od!31 grudnia 2020 r.!(w!przypadku!budynków!zajmowanych!
przez!w$adze!publiczne!oraz!b"d#cych!ich!w$asno%ci#!od!1!stycznia!2019!r.),!okre%lony!w!
Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury!z!dnia!12!kwietnia!2002!r.!w!sprawie!warunków!
technicznych, jakim powinny odpowiada'!budynki!i!ich!usytuowanie!(Dz.U. 2019 poz. 1065 

z pó+n.!zm.); 

2.!Projekty!wykorzystuj#ce!urz#dzenia!do!ogrzewania!(dotyczy!projektów, w!efekcie!których!
wymienione/zmodernizowane zostan#!indywidualne!+ród$a!ciep$a),!charakteryzuj#ce!si" od 

pocz#tku!okresu!programowania!obowi#zuj#cym!od!ko*ca!2020!r.!minimalnym!poziomem!
efektywno%ci!energetycznej!i!normami!emisji!zanieczyszcze*,!które!zosta$y!okre%lone!w!%rodkach!
wykonawczych!do!dyrektywy!2009/125/WE!z!dnia!21!pa+dziernika!2009!r.!ustanawiaj#cej!ogólne!
zasady!ustalania!wymogów!dotycz#cych!ekoprojektu!dla!produktów!zwi#zanych!z energi#. 

3.!Projekty,!w!których!nie!przewidziano!wymiany/modernizacji!indywidualnego!+ród$a!ciep$a! 
� w!obiekcie!b"d#cym!przedmiotem!termomodernizacji!wykorzystuje!si"!ju&!urz#dzenia do 

ogrzewania,!które!spe$niaj#!obowi#zuj#ce!normy!dotycz#ce!emisji!zanieczyszcze*. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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11. 

Uzasadnienie zastosowanych 

+róde$!ciep$a!(dotyczy 

inwestycji!w!kot$y!spalaj#ce!
biomas"!lub!ewentualnie!
paliwa gazowe)  

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekty!dotycz#ce!inwestycji!w!kot$y!spalaj#ce!biomas"!lub!ewentualnie!paliwa!gazowe!
otrzymaj#!wsparcie!jedynie!w!szczególnie!uzasadnionych!przypadkach,!gdy!osi#gni"te!zostanie!
znaczne!zwi"kszenie!efektywno%ci!energetycznej!(tj.!redukcja!zu&ycia!energii!o co najmniej 25%) 

oraz!gdy!istniej#!szczególnie!pilne!potrzeby!(tj.!gdy!pod$#czenie!do!sieci!ciep$owniczej!na danym 

obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub!technicznie!lub!pod$#czenie!do!sieci!
ciep$owniczej!nie!jest!planowane!do!2023!r.).!Ponadto!w!przypadku!wymiany/modernizacji 

indywidualnego!+ród$a!ciep$a!na!+ród$o!opalane!paliwem!gazowym!lub!biomas#,!mo&liwe!jest!
wsparcie!tylko!takich!budynków,!które!spe$niaj#!normy!izolacyjno%ci!ciep$ej.!W!pozosta$ych!
przypadkach,!wraz!z!wymian#!+ród$a!ciep$a!konieczne!jest!wykonanie!termomodernizacji!
(rozumianej!jako!poprawa!izolacyjno%ci!przegród!budowlanych!w!celu!zmniejszenia!
zapotrzebowania!na!energi"). 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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1. 
Kryterium 

%rodowiskowe 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!które!w!najwi"kszym!stopniu  wp$yn#!na!redukcj"!emisji CO2 (sposób!
pomiaru Mg CO2/rok). Ranking w oparciu o!warto%'!wska+nika!zadeklarowanego!we!wniosku!o!
dofinansowanie projektu. Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!dla!okre%lonego!przedzia$u!
warto%ci!wska+nika.!Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!liczby ocenianych!projektów,!a!zakwalifikowanie!
do!konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest!od!warto%ci!wska+nika. 

2. Kryterium emisyjne 
Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

Podstaw#! oceny! b"dzie! analiza! zapotrzebowania! na! energi"! przed! i! po! realizacji! projektu! 

w!oparciu!o!wykonane!audyty!energetyczne!czy!analizy!osi#gni"tych!rezultatów.!Poziom!redukcji!

CO2, zostanie wyliczony wg wzoru: 

Stopie+ redukcji @! (planowana! redukcja!emisji! /! pierwotna! ca$kowita!emisja! z!budynku)  *100   

- otrzymujemy!warto%'! procentow#! z! której! b"dzie!wynika$o!w! jakim! stopniu! planowane!prace!

przyczyniaj#!si"!do!redukcji!emisji!z!ca$ego!obiektu. 

Wy&sz#!punktacj"!otrzymaj#!projekty!z!wi"ksz#!redukcj#!CO2 w stosunku do stanu sprzed realizacji 

projektu. 

Kryterium! ocenia! obni&enie! emisji! dwutlenku! w"gla! w! wyniku! przeprowadzonej! g$"bokiej!

modernizacji energetycznej budynku: 

 

< 30 % � 0 pkt 

\30=!]!!40=!- 1 pkt. 

\40=!]!50=!- 2 pkt. 

\50=!- 3 pkt. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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3. 
Poprawa efektywno%ci!
energetycznej (w %) 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!w!których!oszcz"dno%'!energii!wynikaj#ca!z!audytu!energetycznego,!
w!odniesieniu!do!stanu!pocz#tkowego,!obliczana dla energii ko*cowej!� X, wynosi: 

\25=!H!!40=!- 1 pkt. 

>40% < 60% - 2 pkt. 

\60=!- 3 pkt. 

4. 

Kompleksowo%'!
projektu w zakresie 

dzia$a*!zwi"kszaj#cych!
efektywno%'!
energetyczn#!z!
jednoczesnym 

wykorzystaniem OZE 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
3 1-6 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!polegaj#ce!na!g$"bokiej!modernizacji!energetycznej!budynków!wraz!
z wykorzystaniem!instalacji!OZE!i!wymian#!systemów!indywidualnego!ogrzewania!
na niskoemisyjne!+ród$a!ciep$a.!Punktowane!b"d#!projekty!dotycz#ce: 

1 pkt � ulepszenia, w!wyniku!którego!nast"puje!zmniejszenie!zapotrzebowania!na!energi"!
ko*cow#!dostarczan#!do!budynku!na!potrzeby:!ogrzewania!i!wentylacji,!przygotowania!ciep$ej!
wody!u&ytkowej!oraz!ch$odzenia, 

1 pkt � likwidacja!lokalnego!+ród$a!ciep$a!lub!wymiana!+ród$a!ciep$a!na!wysokosprawne!poprzez!
wykonanie!przy$#cza!technicznego!do!scentralizowanego!+ród$a!ciep$a,!w!wyniku!czego!nast"puje!
zmniejszenie!kosztów!pozyskania!ciep$a!dostarczanego!do!budynku, 

1 pkt � ca$kowitej!lub!cz"%ciowej!zamiany!+róde$!energii!na!+ród$a!odnawialne lub zastosowanie 

wysokosprawnej kogeneracji, 

1 pkt � wymiany!o%wietlenia!na!energooszcz"dne. 

1 pkt � zastosowania!systemów!zarz#dzania!energi#!w!budynku, 

1 pkt � tworzenia!�zielonych!dachów�!i/lub!�&yj#cych!zielonych!%cian�. 

Punkty!sumuje!si". 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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5. 

Poprawa!efektywno%ci!
energetycznej w 

budynkach publicznych 

- nak$ad!jednostkowy 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

Premiowane b"d#!projekty!o!najwi"kszym!wp$ywie!na!popraw"!efektywno%ci!energetycznej!w!
budynkach!publicznych!przy!jednocze%nie!jak!najni&szych!nak$adach!finansowych.!Wp$yw!b"dzie!
mierzony wg wzoru: 
 

Nak)ad jednostkowy = warto#$!wydatków!kwalifikowanych!w!z"/!zwi kszenie!efektywno#ci!

energetycznej!w!ramach!realizacji!projektu!wyra%one!w!kWh!energii!ko&cowej!,!z"/kWh 

 

Rankingowanie wg obliczonej warto%ci nak$adu!jednostkowego.!Otrzymane!warto%ci!dla!
poszczególnych!projektów!zostan#!zestawione!ze!sob#,!a nast"pnie!podzielone na cztery 

przedzia$y!zgodnie!z!wynikami!obliczonego!nak$adu!wg!ww.!wzoru. Projekty o najni-szej warto%ci!
wska+nika!otrzymaj#!najwi"cej!punktów.!Ilo%'!przedzia$ów zale&y!od!liczby punktów!mo&liwych!do!
przyznania, a zakwalifikowanie do konkretnego przedzia$u!uzale&nione!jest!od!warto%ci!ilo%ciowej!
nak$adu!jednostkowego. 

6. 
Udzia$!%rodków!
w$asnych!wy&szy!od!
minimalnego 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
1 0-4 pkt 

Wk$ad!w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
- H!5!p.p.!- 0 pkt 

- Q!5!p.p.!H!12!p.p.!- 1 pkt  

- > 12!p.p.!H!20!p.p.!- 2 pkt  

- Q!20!p.p.!H!30!p.p.!- 3 pkt  

- > 30 p.p. - 4 pkt 
 

p.p. � punkt procentowy 

7. Okres zwrotu inwestycji 
Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
1 0-3 pkt 

Punktowane!b"d#!projekty,!dla!których!okres, jaki jest konieczny, aby!nak$ady (koszty!ca$kowite!
wykazane w formularzu wniosku)  poniesione! na! realizacj"! projektu! zosta$y! w! pe$ni! pokryte!
korzy%ciami! netto! wygenerowanymi! w! wyniku! realizacji! projektu!  (okre%lone! w! audycie!
energetycznym),!jest!najkrótszy.!Okres!zwrotu!wynosz#cy: 
> 30  � 0 pkt 

> 20!H!30 lat � 1 pkt 

Q!10!H!20 lat � 2 pkt 

H10 lat � 3 pkt 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 
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LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Funkcja!spo$eczna!
budynków 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami 
1 1 lub 3 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty dotycz#ce!budynków!o!znacz#cej!funkcji!spo$ecznej,!tj.!budynków,!
w których!%wiadczone!s#!us$ugi!spo$eczne.! 

3 pkt � budynki,!w!których!%wiadczone!s#!us$ugi spo$eczne!z!zakresu!edukacji!i!wychowania,!
ochrony zdrowia, pomocy!i!opieki!spo$ecznej,!resocjalizacji,!kultury,!us$ugi!zatrudnieniowe. 
1 pkt � pozosta$e!budynki!publiczne. 

9. 

Wsparcie udzielane 

przez!przedsi"biorstwa!
us$ug!energetycznych!
(ESCO) 

Wniosek wraz 

z!za$#cznikami  
1 0 lub 5 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!realizuj#ce!przedsi"wzi"cie!przy!udziale!przedsi"biorstw us$ug!
energetycznych. 

5 pkt - projekty!realizuj#ce!przedsi"wzi"cie!przy!udziale!ESCO; 

0 pkt � pozosta$e!projekty. 

 

 

 

 

 

 

 

O6 
priorytetowa  

XII Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim 

Dzia)anie - 

Poddzia)anie 127272 Efektywno68 energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach REACT-EU 
G)%boka modernizacja energetyczna budynków u-yteczno6ci publicznej wraz z wymian* wyposa-enia tych obiektów na energooszcz%dne, w tym m.in.: 
a) ocieplenie obiektu, 
b. wymiana okien, drzwi zewn%trznych oraz o6wietlenia na energooszcz%dne, 
c. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymian* i pod)*czeniem do ;ród)a ciep)a., systemów wentylacji i klimatyzacji,  
d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, 
e. instalacja systemów ch)odz*cych, w tym równie- z OZE7 
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Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Zgodno%'!z!celami!i!
priorytetami Strategii ZIT 

Aglomeracji Opolskiej 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!wpisuje!si"!w!Strategi'"ZIT"Aglomeracji"Opolskiej, a!jego!za$o&enia!s#!zgodne!z!celami!
zdefiniowanymi w dokumencie. 

2. 

Zgodno%'!z!typami!wi#zek!
projektów!wskazanymi!w!
Strategii ZIT Aglomeracji 

Opolskiej 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!wpisuje!si"!w!typ!wi#zki!projektów!zdefiniowanej!w!Strategii ZIT Aglomeracji 

Opolskiej. 

3. Lokalizacja projektu 
Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem!mog#!zosta'!obj"te!wy$#cznie!podmioty!realizuj#ce!projekt!na!obszarze!
Aglomeracji Opolskiej. 

4. 

Inwestycja!wynikaj#ca! 
z Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Inwestycje!realizowane!w!ramach!projektu!wynikaj#!z!Planu!Gospodarki!Niskoemisyjnej!
obszaru,!na!którym!realizowany!jest!projekt. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

5. 
Realizacja projektu w oparciu 

o audyt energetyczny  

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wsparciem!zostan#!obj"te!wy$#cznie!!podmioty!realizuj#ce!inwestycje,!które!zosta$y!
poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego. 
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6. 
Ograniczenie emisji 

zanieczyszcze* 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!przyczynia!si"!do!redukcji!emisji!gazów!cieplarnianych!mierzonej!jako!ekwiwalent!CO2.!
Analizie!poddane!zostan#!dane!wynikaj#ce!z!Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, audytu 

energetycznego!oraz!wniosku!o!dofinansowanie!(wybór!i!okre%lenie!warto%ci!docelowej!innej!
ni&!zero!dla!wska+nika!�Szacowany!roczny!spadek!emisji!gazów!cieplarnianych�). 

7. Efektywno%'!ekonomiczna 
Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!uzyskaj#!projekty!spe$niaj#ce!kryterium!efektywno%ci!kosztowej!w!
powi#zaniu!z!osi#ganymi!efektami!spo$eczno-gospodarczymi!(w!tym!zmniejszenie!kosztów!
zu&ycia!paliw)!w!stosunku!do!planowanych!nak$adów!finansowych.!Wska+nik!ekonomicznej!
warto%ci!netto!dla!projektu!jest!dodatni,!ENPVQ0. 

8. 
Poprawa!efektywno%ci!
energetycznej 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

 

Dofinansowanie!uzyskaj#!projekty,!w!efekcie!których!osi#gni"ta!zostanie!oszcz"dno%'!energii!
na poziomie co najmniej 25%, potwierdzona wynikami audytu energetycznego.  

W!obliczeniach!nale&y!uwzgl"dni'!zapotrzebowanie!na!energi"!ciepln#!ko*cow#! 
(na potrzeby ogrzewania!i!przygotowania!c.w.u.)!i!elektryczn#!(np.!pomocnicz#,!zwi#zan#!z!
o%wietleniem). 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

9. 

Redukcja emisji CO2 (dotyczy 

projektów,!w!efekcie!których!
wymienione!zostan#!
indywidualne!+ród$a!ciep$a) 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!uzyskaj#!projekty!zwi#zane!z!wymian#!indywidualnego!+ród$a!ciep$a!je%li!
skutkuj#!redukcj#!emisji!CO2!w!odniesieniu!do!istniej#cych!instalacji!(o!co!najmniej!30=!w!
przypadku zmiany spalanego paliwa). 
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10. 

Modernizacja energetyczna 

budynków!u&yteczno%ci!
publicznej,!w!których!
prowadzona!jest!dzia$alno%'!
lecznicza w zakresie leczenia 

szpitalnego (dotyczy 

projektów!zak$adaj#cych!
termomodernizacj"!
budynków!ochrony!zdrowia!
w zakresie leczenia 

szpitalnego) 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Inwestycje!dotycz#ce!modernizacji!energetycznej!budynków!u&yteczno%ci!publicznej,!w!
których!prowadzona!jest!dzia$alno%'!lecznicza!w!zakresie leczenia!szpitalnego,!podlegaj#!
ocenie!dopuszczalno%ci!wsparcia!poprzez!weryfikacj"!czy!dzia$alno%'!lecznicza!wykonywana!w!
budynku!b"d#cym!przedmiotem!projektu!posiada!uzasadnienie!w!kontek%cie!map!potrzeb!
zdrowotnych.!Zgodno%'!z!w$a%ciw#!map#!potrzeb!zdrowotnych oceniana jest na podstawie 

przeprowadzonej!przez!wnioskodawc"!analizy!projektu!w!kontek%cie!w$a%ciwej!mapy!potrzeb,!
zawartej we wniosku o dofinansowanie 

11. 

Modernizacja energetyczna 

budynków!u&yteczno%ci!
publicznej, w których!
prowadzona jest dzia$alno%'!
lecznicza w zakresie POZ lub 

AOS (dotyczy!projektów!
zak$adaj#cych!
termomodernizacj"!
budynków!ochrony!zdrowia!
w zakresie POZ lub AOS) 

Wniosek wraz z 

za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Inwestycje!dotycz#ce!modernizacji!energetycznej!budynków!u&yteczno%ci!publicznej, w 

których!prowadzona!jest!dzia$alno%'!lecznicza!w!zakresie!podstawowej!opieki!zdrowotnej!lub!
ambulatoryjnej!opieki!specjalistycznej!podlegaj#!ocenie!dopuszczalno%ci!wsparcia!poprzez!
weryfikacj"!czy!dzia$alno%'!lecznicza!wykonywana!w!budynku!b"d#cym przedmiotem projektu 

posiada uzasadnienie z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

LP Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 
Charakter 

kryterium W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 
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12. 

Zgodno%'!wspieranych!
inwestycji z przepisami 

dotycz#cymi!emisji!
zanieczyszcze*!i!
efektywno%ci!energetycznej! 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Dofinansowanie!otrzymaj#: 

1.!Projekty,!w!wyniku!realizacji!których!osi#gni"to!co najmniej!poziom!oszcz"dno%ci!energii!i!

izolacyjno%ci!cieplnej,!obowi#zuj#cy!od!31 grudnia 2020 r.!(w!przypadku!budynków!

zajmowanych!przez!w$adze!publiczne!oraz!b"d#cych!ich!w$asno%ci#!od!1!stycznia!2019!r.),!

okre%lony!w!Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków!technicznych,!jakim!powinny!odpowiada'!budynki!i!ich!usytuowanie!(Dz.U.!2019 

poz. 1065 z!pó+n.!zm.), 

2.!Projekty!wykorzystuj#ce!urz#dzenia!do!ogrzewania!(dotyczy!projektów,!w!efekcie!których!

wymienione/zmodernizowane!zostan#!indywidualne!+ród$a!ciep$a),!charakteryzuj#ce!si"!od!

pocz#tku!okresu!programowania!obowi#zuj#cym!od!ko*ca!2020!r.!minimalnym!poziomem!

efektywno%ci!energetycznej!i!normami!emisji!zanieczyszcze*,!które!zosta$y!okre%lone!w!

%rodkach!wykonawczych!do!dyrektywy!2009/125/WE!z!dnia!21!pa+dziernika!2009!r.!

ustanawiaj#cej!ogólne!zasady!ustalania!wymogów!dotycz#cych!ekoprojektu!dla!produktów!

zwi#zanych!z!energi#. 

4. Projekty,!w!których!nie!przewidziano!wymiany/modernizacji!indywidualnego!+ród$a!ciep$a! 

� w!obiekcie!b"d#cym!przedmiotem!termomodernizacji!wykorzystuje!si"!ju&!urz#dzenia!

do!ogrzewania,!które!spe$niaj#!obowi#zuj#ce!normy!dotycz#ce!emisji!zanieczyszcze*. 
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13. 

Uzasadnienie zastosowanych 

+róde$!ciep$a!(dotyczy!
inwestycji!w!kot$y!spalaj#ce!
biomas" lub ewentualnie 

paliwa gazowe) 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekty!dotycz#ce!inwestycji!w!kot$y!spalaj#ce!biomas"!lub!ewentualnie!paliwa!gazowe!

otrzymaj#!wsparcie!jedynie!w!szczególnie!uzasadnionych!przypadkach,!gdy!osi#gni"te!

zostanie!znaczne!zwi"kszenie!efektywno%ci!energetycznej!(tj.!redukcja!zu&ycia!energii!o co 

najmniej!25=)!oraz!gdy!istniej#!szczególnie!pilne!potrzeby!(tj.!gdy!pod$#czenie!do!sieci!

ciep$owniczej!na!danym!obszarze!nie!jest!uzasadnione!ekonomicznie!lub!technicznie!lub!

pod$#czenie!do!sieci!ciep$owniczej!nie!jest!planowane!do!2023!r.).!Ponadto!w!przypadku 

wymiany/modernizacji!indywidualnego!+ród$a!ciep$a!na!+ród$o!opalane!paliwem!gazowym!lub!

biomas#,!mo&liwe!jest!wsparcie!tylko!takich!budynków,!które!spe$niaj#!normy!izolacyjno%ci!

ciep$ej.!W!pozosta$ych!przypadkach,!wraz!z!wymian#!+ród$a!ciep$a!konieczne jest wykonanie 

termomodernizacji!(rozumianej!jako!poprawa!izolacyjno%ci!przegród!budowlanych!w!celu!

zmniejszenia zapotrzebowania na energie)."  

 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Kryterium 

%rodowiskowe 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

 

Premiowane!b"d#!projekty,!które!w!najwi"kszym!stopniu!!wp$yn#!na!redukcj"!emisji!CO2 

(sposób!pomiaru!Mg!CO2/rok).!Ranking!w!oparciu!o!warto%'!wska+nika!zadeklarowanego! 
we!wniosku!o!dofinansowanie!projektu.!Odpowiedni#!ilo%'!pkt!przydziela!si"!dla!okre%lonego!
przedzia$u!warto%ci!wska+nika.!Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!liczby ocenianych!projektów,! 
a zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest!od!warto%ci!wska+nika. 
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2. Kryterium emisyjne 
Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
2 0-3 pkt 

Podstaw#! oceny! b"dzie! analiza! zapotrzebowania! na! energi"! przed! i! po! realizacji! projektu! 

w oparciu o wykonane audyty energetyczne! czy! analizy! osi#gni"tych! rezultatów.! Poziom!

redukcji CO2, zostanie wyliczony wg wzoru: 

Stopie+ redukcji @!(planowana!redukcja!emisji!/!pierwotna!ca$kowita!emisja!z!budynku)  *100  - 

otrzymujemy!warto%'!procentow#!z!której!b"dzie!wynika$o!w!jakim!stopniu!planowane!prace!

przyczyniaj#!si"!do!redukcji!emisji!z!ca$ego!obiektu. 

Wy&sz#! punktacj"! otrzymaj#! projekty z! wi"ksz#! redukcj#! CO2! w! stosunku! do! stanu! sprzed!

realizacji projektu. 

Kryterium! ocenia! obni&enie! emisji! dwutlenku! w"gla! w! wyniku! przeprowadzonej! g$"bokiej!

modernizacji energetycznej budynku: 

 

< 30 % � 0 pkt 

\30=!]!!40=!- 1 pkt. 

\40=!]!50=!- 2 pkt. 

\50=!- 3 pkt. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

3. 

Poprawa 

efektywno%ci!
energetycznej  

 (w %) 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
3 1-3 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty,!w!których!oszcz"dno%'!energii!wynikaj#ca!z!audytu!
energetycznego,!w!odniesieniu!do!stanu!pocz#tkowego,!obliczana!dla!energii!ko*cowej!� X, 

wynosi: 

\25=!H!!40=!- 1 pkt. 

>40% < 60% - 2 pkt. 

\60=!- 3 pkt. 
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4. 

Kompleksowo%'!
projektu w zakresie 

dzia$a*!
zwi"kszaj#cych!
efektywno%'!
energetyczn#!
z jednoczesnym 

wykorzystaniem 

OZE 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
3 1-6 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!polegaj#ce!na!g$"bokiej!modernizacji!energetycznej!budynków!
wraz!z!wykorzystaniem!instalacji!OZE!i!wymian#!systemów!indywidualnego!ogrzewania na 

niskoemisyjne!+ród$a!ciep$a.!Punktowane!b"d#!projekty!dotycz#ce: 

1 pkt � ulepszenia,!w!wyniku!którego!nast"puje!zmniejszenie!zapotrzebowania!na!energi"!
ko*cow#!dostarczan#!do!budynku!na!potrzeby:!ogrzewania!i!wentylacji,!przygotowania!ciep$ej!
wody!u&ytkowej!oraz!ch$odzenia, 

1 pkt � likwidacja!lokalnego!+ród$a!ciep$a!lub!wymiana!+ród$a!ciep$a!na wysokosprawne 

poprzez!wykonanie!przy$#cza!technicznego!do scentralizowanego!+ród$a!ciep$a,!w!wyniku!
czego!nast"puje!zmniejszenie!kosztów!pozyskania!ciep$a dostarczanego do budynku, 

1 pkt � ca$kowitej!lub!cz"%ciowej!zamiany!+róde$!energii!na!+ród$a!odnawialne!lub!
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji, 

1 pkt � wymiany!o%wietlenia!na!energooszcz"dne. 

1 pkt � zastosowania!systemów!zarz#dzania!energi#!w!budynku, 

1 pkt � tworzenia!�zielonych!dachów�!i/lub!�&yj#cych!zielonych!%cian�. 

Punkty!sumuje!si". 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 
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5. 

Poprawa 

efektywno%ci!
energetycznej 

w budynkach 

publicznych - 

nak$ad!
jednostkowy 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
2 1-4 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!o!najwi"kszym!wp$ywie!na!popraw"!efektywno%ci!energetycznej!w!
budynkach!publicznych!przy!jednocze%nie!jak!najni&szych!nak$adach!finansowych.!Wp$yw!
b"dzie!mierzony!wg!wzoru: 
 

Nak)ad jednostkowy =warto#$!wydatków!kwalifikowanych!w!z"/!zwi kszenie!efektywno#ci!

energetycznej!w!ramach!realizacji!projektu!wyra%one!w!kWh!energii!ko&cowej!,!z"/kWh 
 

Rankingowanie!wg!obliczonej!warto%ci!nak$adu!jednostkowego.!Otrzymane!warto%ci!dla!
poszczególnych!projektów!zostan#!zestawione!ze!sob#,!a nast"pnie!podzielone!na!cztery!
przedzia$y!zgodnie!z!wynikami!obliczonego!nak$adu!wg!ww.!wzoru. Projekty o najni-szej 
warto%ci!wska+nika!otrzymaj#!najwi"cej!punktów.!Ilo%'!przedzia$ów!zale&y!od!liczby punktów!
mo&liwych!do!przyznania,!a!zakwalifikowanie!do!konkretnego!przedzia$u!uzale&nione!jest!od!
warto%ci!ilo%ciowej!nak$adu!jednostkowego. 

6. 

Udzia$!%rodków!
w$asnych!wy&szy!
od minimalnego 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
1 0-4 pkt 

Wk$ad w$asny!wy&szy!od!minimalnego!o: 
- H!5!p.p.!- 0 pkt 

- Q!5!p.p.!H!12!p.p.!- 1 pkt  

- Q!12!p.p.!H!20!p.p.!- 2 pkt  

- Q!20!p.p.!H!30!p.p.!- 3 pkt  

- > 30 p.p. - 4 pkt 
 

p.p. � punkt procentowy 

7. 
Okres zwrotu 

inwestycji 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
1 0-3 pkt 

Punktowane!b"d#!projekty,!dla!których!okres,!jaki!jest!konieczny,!aby!nak$ady!(koszty!
ca$kowite!wykazane!w!formularzu!wniosku)!!poniesione!na!realizacj"!projektu!zosta$y!w!pe$ni!
pokryte!korzy%ciami!netto!wygenerowanymi!w!wyniku!realizacji!projektu!!(okre%lone w 

audycie!energetycznym),!jest!najkrótszy.!Okres!zwrotu!wynosz#cy: 
> 30  � 0 pkt 

Q!20!H!30!lat!� 1 pkt 

Q!10!H!20!lat!� 2 pkt 

H10!lat!� 3 pkt 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (punktowane. 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji Waga Punktacja Definicja 

1 2 3 4 5 6 

8. 
Funkcja!spo$eczna!
budynków 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami 
1 1 lub 3 pkt 

Premiowane!b"d#!projekty!dotycz#ce!budynków!o!znacz#cej!funkcji!spo$ecznej,!tj.!budynków,!
w!których!%wiadczone!s#!us$ugi!spo$eczne.!Punkt!otrzymaj#: 
3 pkt � budynki, w których!%wiadczone!s#!us$ugi!spo$eczne!z!zakresu!edukacji!i!wychowania,!
ochrony!zdrowia,!pomocy!i!opieki!spo$ecznej,!resocjalizacji,!kultury,!us$ugi!zatrudnieniowe. 
1 pkt � pozosta$e!budynki!publiczne. 

9. 

Wsparcie udzielane 

przez 

przedsi"biorstwa!
us$ug!
energetycznych 

(ESCO) 

Wniosek wraz 

z za$#cznikami  
1 0 lub 5 pkt 

 Premiowane!b"d#!projekty!realizuj#ce!przedsi"wzi"cie!przy!udziale!ESCO!� 5 pkt, oraz 

pozosta$e!projekty!� 0 pkt 
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O5 PRIORYTETOWA XII RPO WO 2014-2020 
 

WSPARCIE W RAMACH REACT-EU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM  
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓ!OWE 
 

DLA DZIA!ANIA 1279 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA W ZAKRESIE REHABILITACJI 
LECZNICZEJ, W TYM NIWELOWANIE SKUTKÓW PRZEBYCIA COID-1> W5RÓD MIESZKA"CÓW 

REGIONU 
 

DLA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO 
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O6 priorytetowa  XII Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim 

Dzia)anie 
1279 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym niwelowanie skutków przebycia COVID-1> w6ród mieszka+ców 

regionu 

Poddzia)anie - 

1. Inwestycje w infrastruktur% i wyposa-enie w celu poprawy ogólnej wydajno6ci us)ug medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej, w tym ukierunkowanej na 

minimalizacj% nast%pstw po przebytej chorobie wywo)anej COVID-19. 

Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

1. 

Udzielane!%wiadczenia!opieki!
zdrowotnej w ramach projektu 

finansowane!s#!ze!%rodków!
publicznych w zakresie lub  

w!zwi#zku!z!zakresem!obj"tym!
wsparciem 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Infrastruktura!wytworzona!w!ramach!projektu!mo&e!by'!wykorzystywana!wy$#cznie!na!rzecz!
udzielania!%wiadcze*!opieki!zdrowotnej!finansowanych!ze!%rodków!publicznych!(tj.!projekty!
nie!mog#!s$u&y'!%wiadczeniu!us$ug!medycznych!poza!publicznym!systemem!ubezpieczenia!
zdrowotnego). 

Projekt!jest!realizowany!wy$#cznie!w!podmiocie!leczniczym!posiadaj#cym!umow"! 
o!udzielanie!%wiadcze*!opieki!zdrowotnej!ze!%rodków!publicznych!w!zakresie!zbie&nym! 
z zakresem projektu,!a!w!przypadku!projektu!przewiduj#cego!rozwój!dzia$alno%ci!medycznej!
lub!zwi"kszenie!potencja$u!w!tym!zakresie,!pod!warunkiem!zobowi#zania!si"!tego!podmiotu!
leczniczego!do!posiadania!takiej!umowy!najpó+niej!w!kolejnym!okresie!kontraktowania!
%wiadcze*!po!zako*czeniu!realizacji!projektu50. 

                                                           
50 Spe$nienie!tego!warunku!b"dzie!elementem!kontroli!w!czasie!realizacji!projektu!oraz!po!zako*czeniu!jego!realizacji!w!ramach!tzw.!kontroli!trwa$o%ci. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

2. 

Projekt jest zgodny z regionalnymi  

i lokalnymi potrzebami 

wynikaj#cymi!z!aktualnych danych 

statystycznych, w tym danych 

demograficznych  

i epidemiologicznych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Do!dofinansowania!mo&e!by'!przyj"ty!wy$#cznie!projekt!zgodny!z regionalnymi i lokalnymi 

potrzebami!wynikaj#cymi!z!aktualnych danych statystycznych, w tym danych 

demograficznych,!epidemiologicznych!(np.!zachorowania,!liczba!ozdrowie*ców),!
zidentyfikowanych!deficytów!w!opiece!zdrowotnej.!Powy&sze!dane!powinny!wynika'!z!mapy!
potrzeb zdrowotnych za 2020 r. lub w przypadku jej braku analizy aktualnych danych 

dokonanych!przez!wnioskodawc". 

Zgodno%'!z  aktualnymi!regionalnymi!i!lokalnymi!potrzebami!oceniana!jest!przez!Komisj"!
Oceny!Projektów!na!podstawie!uzasadnienia!wnioskodawcy!zawartego!we!wniosku! 
o dofinansowanie oraz - je%li!jest!wymagane!- OCI. 

3. 

Projekt jest zgodny z Planem 

Transformacji odpowiednio 

krajowym!lub!regionalnym!(je%li!
dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Do!dofinansowania!mog#!by'!przyj"te!projekty!zgodne!z!Planami!Transformacji!
(odpowiednio krajowym lub regionalnym) o ile!zakres!dzia$a*!zaplanowanych!w projekcie 

jest!uj"ty!w!danym!Planie51.  

                                                           
51 Kryterium!ma!zastosowanie!w!przypadku!og$oszenia!przez!Ministra Zdrowia!lub!danego!wojewod"!planu!transformacji!przed!przyj"ciem!Planu!dzia$a*!w!
sektorze zdrowia.  
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

4. 
Skuteczno%'!koordynacji!inwestycji!
React-EU 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny! 

W celu zapewnienia skutecznej koordynacji inwestycji React-EU!z!za$o&eniami!reformy!
restrukturyzacji podmiotów!leczniczych!udzielaj#cych!%wiadcze*!z zakresu leczenia 

szpitalnego,!inwestycje!nie!b"d#!mog$y!by'!realizowane!na!rzecz!szpitali!b"d#cych!w!sytuacji!
ekonomiczno-finansowej!zagra&aj#cej!trwa$o%ci!projektu.!Natomiast!inwestycje!
wprowadzane do realizacji!po!wej%ciu!w!&ycie!ustawy!reformuj#cej!sektor!szpitalnictwa,!b"d#!
musia$y!by'!z!ni#!zgodne. 

Wspierane!b"d#!jedynie!podmioty!lecznicze,!które!wskutek!reformy!restrukturyzacji!nie!
mog#!zosta'!przeprofilowane!lub!skonsolidowane.!Powy&sze!b"dzie!weryfikowane m.in. 

poprzez!analiz"!efektywno%ci!kosztowej!podmiotów!oraz!%wiadcze*!w!planowanych!do!
wsparcia!zakresach.!Analiza!b"dzie!równie&!przeprowadzona!pod!k#tem!zgodno%ci!z!zapisami!
Regionalnego Planu Transformacji. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE) 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

5. 

Projekt!posiada!pozytywn#!opini"! 
o!celowo%ci!inwestycji!(je%li!
dotyczy52) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny! 

Do!dofinansowania!mo&e!by'!przyj"ty!wy$#cznie!projekt!posiadaj#cy!pozytywn#!opini"! 
o!celowo%ci!inwestycji!(zwan#!OCI),!o!której!mowa!w!ustawie!o!%wiadczeniach!opieki!
zdrowotnej!finansowanych!ze!%rodków!publicznych.!Opinia!stanowi!za$#cznik!do!wniosku! 
o dofinansowanie. 

OCI!nie!jest!wymagana!w!przypadku!projektów,!których!warto%'!kosztorysowa!na!dzie*!
z$o&enia!wniosku!nie!przekracza!2!mln!z$,!a!tak&e!obejmuj#cych!podstawow#!opiek"!
zdrowotn#!(POZ)53. 

Ocena!o!celowo%ci!inwestycji!odnosi!si"!do!konkretnej!inwestycji planowanej przez (i na 

rzecz)!konkretnego!wnioskodawc"(-y)!w!systemie!IOWISZ,!niezale&nie!od!faktu!czy!b"dzie!on!
Wnioskodawc#!projektu!w!toku!ubiegania!si"!o!dofinansowanie!inwestycji!czy!te&!nie.!Tym!
samym!je%li!inwestycja!na!rzecz!podmiotu!jest!elementem!wi"kszego!przedsi"wzi"cia,!jako!
inwestycj"!rozumiemy!tylko!element!przedsi"wzi"cia!odnosz#cy!si"!do!podmiotu!
leczniczego54. 

                                                           
52 Zgodnie!z!Ustaw#!z!21!lipca!2016!r.!o!zmianie!ustawy!o!%wiadczeniach!opieki!zdrowotnej!finansowanych!ze!%rodków!publicznych!oraz!niektórych!innych!
ustaw. 
53 Je&eli!projekt!obejmuje!zakres!szerszy!ni&!POZ,!dla!pozosta$ych!zakresów!zastosowanie!maj#!zapisy!ustawy!o!%wiadczeniach!opieki zdrowotnej 

finansowanych!ze!%rodków!publicznych. 
54 Zgodnie!z!interpretacj#!Ministerstwa!Zdrowia!o!sygnaturze!ASS.3151.99.2021.KL z dnia 03.12.2021. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

6. 

Podmiot!realizuj#cy!!projekt!nie!
posiada negatywnej opinii  

w!zakresie!sytuacji!maj#tkowej! 
i finansowej 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekty realizowane przez podmioty lecznicze!udzielaj#ce!%wiadcze*!w zakresie leczenia 

szpitalnego!(niezale&nie!od!zakresu!projektu),!nie!s#!kierowane!do!podmiotów,!które! 
w!wyniku!badania!sprawozdania!finansowego!przez!niezale&nego!bieg$ego!rewidenta!za!
ostatni!zamkni"ty!rok!finansowy?!otrzyma$y!negatywn#!opini"!w!zakresie sytuacji 

maj#tkowej!i!finansowej. 

?Dla!projektów!z$o&onych!do!dofinansowania!w!I!kwartale!danego!roku,!ocena!kryterium!
dokonywana!b"dzie!na!podstawie!opinii!w!zakresie!sytuacji!maj#tkowej i finansowej 

wynikaj#cej!z!badania!sprawozdania!finansowego!przez niezale&nego!bieg$ego!rewidenta!za 

rok!poprzedzaj#cy!ostatni!zamkni"ty!rok!finansowy. 

7. 

Cyfryzacja i informatyzacja 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

(AOS) i leczenia szpitalnego  

(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W przypadku gdy projekt pozakonkursowy dotyczy cyfryzacji i informatyzacji ambulatoryjnej 

opieki!zdrowotnej!(AOS)!i!leczenia!szpitalnego!(równie&!jako!element!projektu),!dokonano!
uzgodnienia!zakresu!projektu!z!departamentem!Ministerstwa!Zdrowia!w$a%ciwym!do spraw 

e-zdrowia.  

8. 
Projekt odpowiada rzeczywistym 

zapotrzebowaniem na dany 

produkt!(je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Zaplanowane!w!ramach!projektu!dzia$ania,!w!tym!w!szczególno%ci!w!zakresie!zakupu!
wyrobów!medycznych,!s#!uzasadnione z punktu widzenia rzeczywistego zapotrzebowania na 

dany!produkt!(wytworzona!infrastruktura,!w!tym!ilo%',!parametry!wyrobu!medycznego!
musz#!by'!adekwatne!do!zakresu!udzielanych!przez!podmiot!leczniczy!%wiadcze*!opieki!
zdrowotnej lub, w przypadku poszerzania!oferty!medycznej!odpowiada'!na!zidentyfikowane!
deficyty!poda&y!%wiadcze*). 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

9. 

Potencja$!Wnioskodawcy! 
w zakresie zarz#dzania!wyrobami!
medycznymi!(dotyczy!projektów!
zak$adaj#cych!zakup!wyrobów!
medycznych)55 (je%li!dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

1. W!przypadku!projektu!przewiduj#cego!zakup!wyrobów!medycznych,!wnioskodawca!
dysponuje!lub!zobowi#zuje!si"!do!dysponowania!najpó+niej!w!dniu!zako*czenia!okresu!
kwalifikowalno%ci!wydatków!okre%lonego!w!umowie!o!dofinansowanie!projektu,!kadr#!
medyczn#!odpowiednio!wykwalifikowan#!do!obs$ugi!wyrobów!medycznych!obj"tych!
projektem. 

2. W!przypadku!projektu!przewiduj#cego!zakup!wyrobów!medycznych,!wnioskodawca!
dysponuje!lub!zobowi#zuje!si"!do!dysponowania!najpó+niej!w!dniu!zako*czenia!okresu!
kwalifikowalno%ci!wydatków!okre%lonego!w umowie o dofinansowanie projektu, 

infrastruktur#!techniczn#!niezb"dn#!do!instalacji!i!u&ytkowania!wyrobów!medycznych!
obj"tych!projektem.! 

3. W!przypadku!projektu!przewiduj#cego!zakup!wyrobów!medycznych,!wnioskodawca!
dysponuje!lub!zobowi#zuje!si"!do!dysponowania!najpó+niej!w!dniu!zako*czenia!okresu!
kwalifikowalno%ci!wydatków!okre%lonego!w umowie o dofinansowanie projektu, 

systemami teleinformatycznymi do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci 

elektronicznej!niezb"dnej!przy!u&ytkowaniu!wyrobów!medycznych obj"tych!projektem.! 
4. W!przypadku!projektu!przewiduj#cego!zakup!wyrobów!medycznych,!wnioskodawca!

dysponuje!lub!zobowi#zuje!si"!do!dysponowania!najpó+niej!w!dniu!zako*czenia!okresu!
kwalifikowalno%ci wydatków!okre%lonego!w!umowie!o dofinansowanie projektu, 

wdro&on#!i!zaktualizowan#!polityk#!bezpiecze*stwa!w!zakresie!u&ytkowania!wyrobów 

medycznych!obj"tych!projektem. 

                                                           
55 Spe$nienie!tego!warunku!b"dzie!elementem!kontroli!w!czasie!realizacji!projektu!oraz!po!zako*czeniu!jego!realizacji!w!ramach!tzw. kontroli 

trwa$o%ci. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

10. 

Projekt!wspiera!rozwój!opieki!
koordynowanej!lub!rozwój!
wspó$pracy!z!innymi!zakresami!
%wiadcze* 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!przypadku!projektu!dotycz#cego!podmiotu!leczniczego!udzielaj#cego!%wiadcze*!opieki!
zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego,!inwestycje!zak$adaj#!dzia$ania!ukierunkowane!na!
rozwój!opieki!koordynowanej!lub!rozwój!wspó$pracy!z!innymi!zakresami!%wiadcze*!np.!POZ,!
AOS,!rehabilitacj#,!opiek#!d$ugoterminow#,!opiek#!paliatywn#!i!hospicyjn#. 

11. 

Minimalny!udzia$!%wiadcze*!
zabiegowych we wszystkich 

%wiadczeniach!udzielanych!na!
oddziale zabiegowym 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!dotycz#cy!oddzia$u!szpitalnego!o!charakterze!zabiegowym!mo&e!by'!realizowany!
wy$#cznie!na!rzecz!oddzia$u,!w!którym!udzia$!%wiadcze*!zabiegowych we wszystkich 

%wiadczeniach!udzielanych!na!tym!oddziale!wynosi!co!najmniej!50=. 

12. 
Projekt!nie!zak$ada!zwi"kszenia!
liczby!$ó&ek!szpitalnych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Projekt!nie!zak$ada!zwi"kszenia!liczby!$ó&ek!szpitalnych!� z wyj#tkiem!gdy:! 

- taka potrzeba wynika z mapy potrzeb zdrowotnych, lub 

- projekt!zak$ada!konsolidacj"!dwóch!lub!wi"cej!oddzia$ów!szpitalnych/!szpitali,!przy!czym!
liczba!$ó&ek!szpitalnych!w!skonsolidowanej!jednostce!nie!mo&e!by'!wi"ksza!ni&!suma!
$ó&ek!w!konsolidowanych!oddzia$ach!szpitalnych/!szpitalach!(chyba,!&e!spe$niony!jest!
warunek,!o!którym mowa w tirecie pierwszym) � w!przypadku!projektów!dotycz#cych!
leczenia szpitalnego. 
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Kryteria merytoryczne szczegó)owe (TAK/NIE. 

Lp. Nazwa kryterium 
'ród)o 

informacji 

Charakter 

kryterium 

W/B 

Definicja 

1 2 3 4 5 

13. 
Projekt jest zgodny z Planem 

dzia a&"w"sektorze"zdrowia 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Ocenie!podlega!zgodno%'!projektu!z!Planem"dzia a&"w"sektorze"zdrowia"(opracowanym na 

dany rok) uzgodnionym!przez!Komitet!Steruj#cy!ds.!koordynacji!interwencji!EFSI!w!sektorze!
zdrowia. 

14. 

Realizowane wsparcie bazuje na 

obecnej!infrastrukturze!i!s$u&y!
ogólnej!poprawie!wydajno%ci!
jednostki i zaspokojeniu lepszego 

dost"pu!do!%wiadczonych!us$ug!
medycznych 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

Wspierane!b"d#!mi"dzy!innymi!projekty!polegaj#ce!na!przeprowadzeniu!niezb"dnych,! 
z!punktu!widzenia!udzielania!%wiadcze*!zdrowotnych,!prac!remontowo-budowlanych, w tym 

w zakresie dostosowania infrastruktury!do!potrzeb!osób!starszych! 
i z niepe$nosprawno%ciami,!a!tak&e!wyposa&eniu!w!sprz"t!medyczny. Wsparcia nie uzyskaj# 

projekty polegaj#ce na rozbudowie sektora ochrony zdrowia, tj. utworzeniu i/lub budowie 

nowej jednostki ochrony zdrowia (szpitala lub przychodni).!Dopuszcza!si"!rozszerzenie!przez!
istniej#ce!placówki!ochrony!zdrowia!zakresu!%wiadczonych!us$ug,!gdy& celem poddzia$ania!
jest!lepsze!dostosowanie!infrastruktury!zdrowotnej!do!wyzwa*!demograficznych!regionu. 

15. 

Projekt obejmuje Inwestycje 

polegaj#ce!na!dostosowaniu!
istniej#cej!infrastruktury!do!
obowi#zuj#cych!przepisów!(je%li!
dotyczy) 

Wniosek wraz  

z!za$#cznikami 
Bezwzgl"dny 

W!przypadku!dzia$a*!polegaj#cych!na!dostosowaniu!istniej#cej!infrastruktury!do!
obowi#zuj#cych!przepisów ocenie podlega: 

- poprawa efektywno%ci!projektu!(w!tym!kosztowej),!tj.!czy!%rodki!przeznaczone!zosta$y!na!
w$a%ciwe!cele!oraz!czy!korzy%ci!wynikaj#ce!z!ich!rozdysponowania!s#!wi"ksze!od!
poniesionych!kosztów.!Analiza!powinna!wykaza',!jakie!wymierne!efekty!dla spo$eczno%ci!
lokalnej!zostan#!wygenerowane!przez!projekt; 

- zwi"kszenie!dost"pno%ci!do!%wiadcze*!opieki!zdrowotnej!poprzez!m.in.:!skrócenie!czasu!
oczekiwania!na!%wiadczenia!zdrowotne,!zmniejszenie!liczby!osób!oczekuj#cych!na!
%wiadczenia!zdrowotne!d$u&ej!ni& %redni!czas!oczekiwania!na!dane!%wiadczenie,!popraw"!
wska+nika!�przelotowo%ci�,!tj.!liczby!osób!leczonych!w!ci#gu!roku!na!1!$ó&ko!szpitalne!
(dotyczy!us$ug/%wiadcze*!szpitalnych). 
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Kryteria formalne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 4 5 

1. Beneficjent!uprawniony!do!sk$adania!PDz. PDz Bezwzgl"dny 

Zgodnie! z! tre%ci#! -Szczegó$owego! opisu! osi!

priorytetowych RPO WO 2014-2020-.! Bada! si"!

zdolno%'! administracyjn#,! finansow#! i! operacyjn#!

Beneficjenta. 

2. 

PDz!spe$nia!warunki!finansowe!(m.in.!warto%'!

kwotowa!i!wysoko%'!procentowa!wnioskowanego!

dofinansowania;!ca$kowita!warto%'!PDz). 

PDz Bezwzgl"dny  

Zgodnie! z! warunkami! dla! osi! okre%lonymi! w!

-Szczegó$owym! opisie! osi! priorytetowych! RPO! WO!

2014-2020"  

3. 
Zgodno%'!z!prawem!wspólnotowym! 

i krajowym oraz dokumentami programowymi. 
PDz Bezwzgl"dny 

Sprawdza! si"! zgodno%'! PDz! z! przepisami! prawa! oraz!

dokumentami programowymi! obowi#zuj#cymi!

podczas realizacji projektu. 

Kryterium!dodatkowe!dla!projektów,!których!realizacja!rozpocz"$a!si"!przed!dniem!z$o&enia!PDz 
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4. 
PDz!realizowany!prawid$owo,!zgodnie!z!

obowi#zuj#cymi!przepisami!prawa. 
PDz Bezwzgl"dny 

Weryfikacja!prawid$owo%ci!ponoszonych!wydatków!na!

podstawie!o%wiadczenia!Beneficjenta.!! 

 

 

Kryteria merytoryczne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

1 2 3 

 

4 5 

1. 
Zgodno%'!z!celami!i!rezultatami!RPO!WO!2014-2020 

oraz XIII Osi Priorytetowej. 
PDz Bezwzgl"dny 

Zgodnie! z! tre%ci#! �Regionalnego! Programu!

Operacyjnego! Województwa! Opolskiego! na! lata!

2014-2020�,! -Szczegó$owego! opisu! osi!

priorytetowych RPO WO 2014-2020". 

2. Zgodno%'!PDz!z!politykami!horyzontalnymi!UE.! PDz Bezwzgl"dny 

Bada!si"!rzeczywisty!wp$yw!PDz!na!ka&d#!z!polityk!

horyzontalnych tj.  

w obszarze: 

1.!zasady!równo%ci!szans!i!niedyskryminacji! 

2.!!zasady!równo%ci!szans!kobiet!i!m"&czyzn! 

3.!zrównowa&onego!rozwoju. 
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Kryteria merytoryczne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

3. Kwalifikowalno%'!wydatków. PDz Bezwzgl"dny 

Sprawdza! si"! czy! wydatki! planowane! do!

wspó$finansowania! 

z! EFRR! s#!wydatkami! kwalifikowalnymi,! zgodnie! z!

zapisami Wytycznych w zakresie wykorzystania 

%rodków!pomocy! technicznej!MIiR,!Wytycznych!w!

zakresie kwalifikowalno%ci! wydatków! w! ramach!

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego! Funduszu! Spo$ecznego! oraz!

Funduszu! Spójno%ci! na! lata! 2014-2020 MIiR,  

-Szczegó$owego!opisu!osi!priorytetowych!RPO!WO!

2014-2020". 

4. 
PDz!realizuje!wska+niki!rezultatu! 

i produktu odpowiednie dla XIII Osi Priorytetowej. 
PDz Bezwzgl"dny 

Zgodnie! z! tre%ci#! �Regionalnego! Programu!

Operacyjnego! Województwa! Opolskiego! ! na! lata!

2014-2020�,!!Wytycznych!w!zakresie!wykorzystania!

%rodków! pomocy! technicznej na lata 2014-2020 

MIiR,-Szczegó$owego!opisu!osi!priorytetowych!RPO!

WO 2014-2020". 
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Kryteria merytoryczne (TAK/NIE) 

LP Nazwa kryterium 'ród)o informacji 
Charakter kryterium 

W/B 
Definicja 

Obja%nienia: 

PDz - Plan!Dzia$a*!Pomocy!Technicznej!RPO!WO!2014-2020 

Ocena!PDz!pod!k#tem!kryteriów!formalnych!i!merytorycznych!realizowana!jest!$#cznie!zgodnie!z!Wytycznymi!w!zakresie!wykorzystania!%rodków!pomocy!technicznej!na!lata!2014-2020  

(nr MR/2014-2020/5(02) z  dnia 16 stycznia 2018r. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

OP I Innowacje w gospodarce 

1. 

1.1 

Innowacje w 

przedsi$biorstwach 

Utworzenie przez 

beneficjenta Funduszu 

Funduszy,!z!którego!
wspierane!b"d#!
instrumenty finansowe 

udzielaj#ce!
po$yczek/por"cze%!
ostatecznym odbiorcom w 

ramach przedmiotowego 

dzia&ania 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

17.10.2016r. 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

73 182 352,94 73 182 352,94 N 62 205 000,00 

Liczba!przedsi"biorstw!
otrzymuj#cych!wsparcie!

finansowe!inne!ni$!
dotacje 

 

Inwestycje prywatne 

uzupe&niaj#ce!wsparcie!
publiczne dla 

przedsi"biorstw!(inne!
ni$!dotacje) 

226 

przedsi"-

biorstw 

 

 

 

 

 

2 558 000 EUR 

Listopad 2016r. Grudzie%!2016r. Grudzie%!2023!r. 

2. 

1.1 

Innowacje w 

przedsi$biorstwach 

Opracowanie przez 

beneficjenta dokumentu 

strategicznego 

wskazuj#cego!kierunki!
rozwoju!województwa!
opolskiego dla polityki 

badawczo rozwojowej w 

latach 2020-2026 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

28.03.2018r. 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

2 941 176,47 2 941 176,47 N 2 500 000,00 

Liczba realizowanych 

projektów 

 

Liczba opracowanych 

dokumentów!
strategicznych 

1 

 

 

 

1 

Wrzesie%!2018!r. 
Pa'dziernik!2018!

r. 
Grudzie%!2022!r. 

OP II Konkurencyjna gospodarka 

3. 

2.1.1 

Nowe produkty i 

us ugi 

Utworzenie przez 

beneficjenta Funduszu 

Funduszy,!z!którego!
wspierane!b"d#!
instrumenty finansowe 

udzielaj#ce!
po$yczek/por"cze%!
ostatecznym odbiorcom w 

ramach przedmiotowego 

poddzia&ania 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

17.10.2016r. 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

146 869 411,76 146 869 411,76 N 

 

124 839 000,00 

 

Liczba!przedsi"biorstw!
otrzymuj#cych!wsparcie!

finansowe!inne!ni$!
dotacje 

 

Inwestycje prywatne 

uzupe&niaj#ce!wsparcie!
publiczne dla 

przedsi"biorstw!(inne!
ni$!dotacje) 

454  

przedsi"-

biorstwa 

 

 

 

 

 

5 135 000 EUR 

 

Listopad 2016 r Grudzie%!2016r Grudzie%!2023!r. 

OP III Gospodarka niskoemisyjna 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4. 

3.1.3 

Strategie 

niskoemisyjne w 

województwie"

opolskim 

Opolskie na rowery � 

przygotowanie i realizacja 

koncepcji"rozwoju"%cie&ek"

rowerowych w 

województwie"opolskim"

wraz"z"kampani!"

edukacyjn! 

Samorz!d"

Województwa"

Opolskiego 

20/02/2020 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

2 500 000 2 500 000 N 2 500 000 

Liczba opracowanych 

koncepcji rozwoju 

%cie&ek"rowerowych 

1 Lipiec 2020 r.  Wrzesie%!2020 r.  Grudzie%!2022 r.  

5. 

3.2.3 

Efektywno%'"

energetyczna w 

mieszkalnictwie 

Utworzenie przez 

beneficjenta Funduszu 

Funduszy,!z!którego!
wspierane!b"d#!
instrumenty finansowe 

udzielaj#ce!po$yczek!
ostatecznym odbiorcom w 

ramach przedmiotowego 

poddzia&ania 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

17.10.2016r. 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

20 692 941,17 20 692 941,17 N 17 589 000,00 

Szacowany  roczny 

spadek!emisji!gazów!
cieplarnianych 

3 870  

ton  

równowa$nika!
CO2 

Listopad 2016r. Grudzie%!2016r Grudzie%!2023!r. 

6. 

3.4  

Efektywno%'"

energetyczna w 

MSP 

Utworzenie przez 

beneficjenta Funduszu 

Funduszy,!z!którego!
wspierane!b"d#!
instrumenty finansowe 

udzielaj#ce!po$yczek!
ostatecznym odbiorcom w 

ramach przedmiotowego 

dzia&ania 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

17.10.2016r. 

Bank 

Gospodarstwa 

Krajowego 

20 692 941,17 20 692 941,17 N 17 589 000,00 

Liczba!przedsi"biorstw!
otrzymuj#cych!wsparcie!

finansowe!inne!ni$!
dotacje 

 

Szacowany roczny 

spadek!emisji!gazów!
cieplarnianych 

59 

przedsi"-

biorstw 

 

6 600 

ton  

równowa$nika!
CO2 

Listopad 2016 r Grudzie%!2016r Grudzie%!2023!r. 

OP IV Zapobieganie zagro*eniom  

7. 

4.2 Systemy 

wczesnego 

reagowania i 

ratownictwa 

Doposa$enie!jednostek!OSP!
województwa!opolskiego!w!
sprz"t!s&u$#cy!
przeciwdzia&aniu!pandemii!
COVID-19 

Zwi#zek!
Ochotniczych 

Stra$y!Po$arnych!
Rzeczypospolitej 

Polskiej!z!siedzib#!
w Warszawie 

15.04.2020 r. 

Zwi#zek!
Ochotniczych 

Stra$y!
Po$arnych!

Rzeczypospolite

j Polskiej z 

siedzib#!w!
Warszawie 

2 600 000,00 2 600 000,00 N 2 600 000,00 

Liczba!podmiotów!
obj"tych!wsparciem!w!
zakresie zwalczania lub 

przeciwdzia&ania!
skutkom pandemii 

COVID-19 

 

Warto*+!wydatków!
kwalifikowanych 

 

 

165!podmiotów 

 

 

 

 

 

Kwiecie%!2020!r. Maj 2020 r. Grudzie%!2020!r. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

przeznaczonych na 

dzia&ania!zwi#zane!z!
pandemi#!COVID-19 

 

Liczba!jednostek!s&u$b!
ratowniczych 

doposa$onych!w!sprz"t!
do prowadzenia akcji 

ratowniczych i 

usuwania!skutków!
katastrof 

2 599 861,00 

PLN 

 

 

 

 

 

 

 

165 

8. 

4.2 Systemy 

wczesnego 

reagowania i 

ratownictwa 

Wsparcie!s&u$b!zarz#dzania!
kryzysowego w woj. 

opolskim poprzez  zakup 

*rodków!transportu!
specjalistycznego z 

wyposa$eniem!do!
przeciwdzia&ania!i!usuwania!
skutków!zagro$e%!w!tym!
zwi#zanych!z!COVID-19 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

18.01.2021 r. 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

3 500 000,00 3 500 000,00 N 3 500 000,00 

Liczba!podmiotów!

obj"tych!wsparciem!w!

zakresie zwalczania lub 

przeciwdzia&ania!

skutkom pandemii 

COVID-19 

Warto*+!wydatków!

kwalifikowalnych 

przeznaczonych na 

dzia&ania!zwi#zane!z!

pandemi#!COVID-19 

Warto*+!zakupionych!

*rodków!ochrony!

indywidualnej 

 

12 

 

 

 

3 500 000,00 

 

 

100 000 

Marzec 2021 r. Kwiecie%!2021!r. Grudzie%!2021!r. 



Za !cznik"nr"5"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

 

862 

 

l.p. 

n
u

m
e

r 
d

zi
a

%a
n

ia
  

lu
b

 p
o

d
d

zi
a

%a
n

ia
 

ty
tu

% 
lu

b
 z

a
k

re
s 

p
ro

je
k

tu
 

p
o

d
m

io
t 

zg
%a

sz
a

j&
cy

 

d
a

ta
 i

d
e

n
ty

fi
k

a
cj

i 

p
o

d
m

io
t,

 k
tó

ry
 b

'
d

zi
e

 

w
n

io
sk

o
d

a
w

c&
 

sz
a

co
w

a
n

a
 c

a
%k

o
w

it
a

 w
a

rt
o

()
 

p
ro

je
k

tu
 (

P
LN

) 

sz
a

co
w

a
n

a
 w

a
rt

o
()

 k
o

sz
tó

w
 

k
w

a
li

fi
k

o
w

a
ln

y
ch

 

(P
LN

) 

d
u

*y
 p

ro
je

k
t 

+T
/I

/N
D

- 

sz
a

co
w

a
n

y
 w

k
%a

d
 U

E
 +

P
LN

- zak%adane efekty  

projektu wyra*one  

wska.nikami 

p
rz

e
w

id
y

w
a

n
y

 w
 d

n
iu

 

id
e

n
ty

fi
k

a
cj

i 
te

rm
in

  

z%
o

*e
n

ia
 w

n
io

sk
u

  

o
 d

o
fi

n
a

n
so

w
a

n
ie

 

+k
w

a
rt

a
%/

 m
ie

si
&

c 
o

ra
z 

ro
k

- 

p
rz

e
w

id
y

w
a

n
y

 w
 d

n
iu

 

id
e

n
ty

fi
k

a
cj

i 
te

rm
in

  

ro
zp

o
cz

'
ci

a
 r

e
a

li
za

cj
i 

p
ro

je
k

tu
 

+k
w

a
rt

a
%/

m
ie

si
&

c 
o

ra
z 

ro
k

- 

p
rz

e
w

id
y

w
a

n
y

 w
 d

n
iu

 

id
e

n
ty

fi
k

a
cj

i 
te

rm
in

 z
a

k
o

0
cz

e
n

ia
 

re
a

li
za

cj
i 

p
ro

je
k

tu
 

+k
w

a
rt

a
%/

m
ie

si
&

c 
o

ra
z 

ro
k

- 

w
sk

a
.n

ik
 

w
a

rt
o

()
  

d
o

ce
lo

w
a

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

OP VI Zrównowa ony!transport!na!rzecz!mobilno"ci!mieszka#ców 

9. 
6.1 Infrastruktura 

drogowa 

Poprawa!dost"pno*ci!do!
w"z&ów!autostrady!A4!
Gogolin i Olszowa 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

23.07.2013 r. 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

228 420 000 228 420 000 N 194 000 000 

Ca&kowita!d&ugo*+!
nowych!dróg!!/!!

Ca&kowita!d&ugo*+!
przebudowanych lub 

zmodernizowanych 

dróg 

12,7/34,79 

km 
  II!kwarta&!2015 III kwarta&!!2015  IV!kwarta&!2020 

10. 
6.1 Infrastruktura 

drogowa 

Poprawa!po&#czenia!
po&udniowej!cz"*ci!
Województwa!Opolskiego!z!
autostrad#!A4 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

23.07.2013 r. 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

106 696 800 106 696 800 N 90 800 000 

Ca&kowita!d&ugo*+!
nowych!dróg!!/!!

Ca&kowita!d&ugo*+!
przebudowanych lub 

zmodernizowanych 

dróg 

2,5 /22,78 

km 
  II!kwarta&!2015 III!kwarta&!2015 IV!kwarta&!!2020 

11. 
6.1 Infrastruktura 

drogowa 

Budowa obwodnicy m. 

Czarnow#sy 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

23.07.2013 r. 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

160 000 000 160 000 000 N 136 000 000 

 Ca&kowita!d&ugo*+!
nowych!dróg!!/!!

Ca&kowita!d&ugo*+!
przebudowanych lub 

zmodernizowanych 

dróg 

5,284/1,6  km 

 
 III!kwarta&!!2015 

 

 

III!!kwarta&!2015 

  

 

IV!kwarta&!!2017 

12. 
6.1 Infrastruktura 

drogowa 

Rozbudowa!ci#gu!
komunikacyjnego na osi 

pó&noc-po&udnie- droga 

wojewódzka!nr!454 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

14.08.2014 r. 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

100 000 000 100 000 000 N 85 200 000 

Ca&kowita!d&ugo*+!
przebudowanych lub 

zmodernizowanych 

dróg 

31,73 km II!kwarta&!2015 III!kwarta&!2015 IV!kwarta&!2020 

13.  
6.2 Nowoczesny 

transport kolejowy 

Polepszenie!jako*ci!us&ug!
przewozowych poprzez 

popraw"!stanu!
technicznego linii klejowych 

o znaczeniu regionalnym 

PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. 
23.07.2013 r. 

PKP Polskie 

Linie Kolejowe 

S.A. 

131 846 616 131 846 616 N 112 076 694 

Ca&kowita!d&ugo*+!
przebudowanych lub 

zmodernizowanych linii 

kolejowych, 

 

Liczba!przystanków!
kolejowych 

przystosowanych dla 

osób!
niepe&nosprawnych 

141,054 

 

 

 

 

 

 

25 

   IV!kwarta&!!2015 

 

II!kwarta&!!2016 

 

IV!kwarta&!!2019 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

14.  
6.2 Nowoczesny 

transport kolejowy 

Opolskie mobilne!- 

Usprawnienie transportu 

zbiorowego regionu i 

aglomeracji opolskiej 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

23.07.2013 r. 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

76 545 000 76 545 000 N 64 945 000 

Liczba zakupionych lub 

zmodernizowanych 

pojazdów!kolejowych 

 

Pojemno*+!zakupionych!
wagonów!osobowych 

6 

 

 

 

1 600 

II!kwarta&!!2015 

 

II!kwarta&!!2015 

 

I!kwarta&!!2018 

 

15.  
6.2 Nowoczesny 

transport kolejowy 

Przygotowanie 

dokumentacji 

przedprojektowej i 

projektowej kolejowej 

infrastruktury technicznej  

PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. 
27.07.2018 r. 

PKP Polskie 

Linie Kolejowe 

S.A. 

14 186 725 11 533 923 N 9 803 835 

Liczba opracowanych 

dokumentacji 

projektowych 

 

Liczba wydanych decyzji 

budowlanych 

2 

 

 

2 

I!kwarta&!2019 III!kwarta&!2019 IV!kwarta&!2020 

OP X Inwestycje!w!infrastruktur$!spo%eczn& 

16.  

10.4  

Rozwój!
Infrastruktury 

edukacyjnej i 

szkoleniowej 

Wsparcie!kszta&cenia!
zawodowego w kluczowych 

dla!regionu!bran$ach 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

28.06.2013 r. 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

27 676 174,12 27 676 174,12 N 22 113 264 

Liczba wspartych 

obiektów!infrastruktury!
kszta&cenia!

zawodowego 

14 IV!kwarta&!2015 I!kwarta&!2016 IV!kwarta&!2018 

OP XII Wsparcie w ramach REACT-EU!w!województwie!opolskim 

17.  

12.2.1"Efektywno%'"

energetyczna w 

budynkach 

publicznych w 

ramach REACT-EU 

Termomodernizacja 

budynków!Muzeum!Czynu!
Powsta%czego!w!Górze!-w.!
Anny � I etap 

Muzeum!-l#ska!
Opolskiego 

w Opolu 

25.05.2021 r. 

Muzeum!-l#ska!
Opolskiego 

w Opolu 

7 000 000 7 000 000 N 7 000 000 

Liczba 

zmodernizowanych  

energetycznie 

budynków 

1 

III!kwarta&!2021 r. III!kwarta&!2021!r. III!kwarta&!2023!r. 

Zmniejszenie rocznego 

zu&ycia"energii"

pierwotnej w 

budynkach publicznych 

50 000 

Szacowany  roczny 

spadek"emisji"gazów"

cieplarnianych 

1 950 000 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

18.  

12.3 Infrastruktura 

ochrony zdrowia w 

zakresie rehabilitacji 

leczniczej, w tym 

niwelowanie 

skutków"przebycia"

COVID-19"w%ród"

mieszka(ców"

regionu 

Stworzenie Centrum 

Skonsolidowanych"Us ug"

Rehabilitacyjnych - 

rehabilitacja lecznicza, 

w tym ukierunkowana na 

minimalizacj$"nast$pstw"po"

przebytej chorobie 

wywo anej"Covid-19 

Opolskie 

Centrum 

Rehabilitacji 

w Korfantowie 

28.05.2021 r. 

Opolskie 

Centrum 

Rehabilitacji  

w Korfantowie 

Sp. z o.o. 

30 000 000 30 000 000 N 27 000 000 

Ludno%'"obj$ta"

ulepszonymi"us ugami"

zdrowotnymi 

990 000 

III!kwarta&!2021 r. III!kwarta&!2021!r. III!kwarta&!2023!r. 

Podmioty wspierane w 

zwalczaniu  pandemii 

COVID-19 

22 

19. 

12.2.1"Efektywno%'"

energetyczna w 

budynkach 

publicznych w 

ramach REACT-EU 

Kompleksowa modernizacja 

energetyczna 

wielofunkcyjnego budynku 

u&yteczno%ci"publicznej,"

wraz z monta&em"instalacji"

fotowoltaicznej i 

magazynem energii, przy 

ulicy Oleskiej 127 w Opolu 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

12.04.2022 r. 

Samorz#d!
Województwa!

Opolskiego 

5 270 000 5 270 000 N 5 270 000 

Liczba 

zmodernizowanych  

energetycznie 

budynków 

1 

II!kwarta&!2022 r. II!kwarta&!2022!r. IV kwarta&!2023!r. 

Liczba wybudowanych 

jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej z 

OZE 

1 

Zmniejszenie rocznego 

zu&ycia"energii"

pierwotnej w 

budynkach publicznych 

260 900 

kWh/rok 

Szacowany  roczny 

spadek"emisji"gazów"

cieplarnianych 

87,63 tony 

równowa$nika!
CO2 
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Lista!stanowi!uszczegó"owienie!warunków!i!procedur!dotycz#cych!kwalifikowalno$ci!

wydatków!projektów!wspó"finansowanych!w!ramach!Regionalnego!Programu!Operacyjnego!

Województwa!Opolskiego!na!lata!2014-2020!okre$lonych!w!dokumencie!ministra!w"a$ciwego!

ds. rozwoju pn. Wytyczne w zakresie kwalifikowalno$ci"wydatków"w"ramach Europejskiego 

Funduszu"Rozwoju"Regionalnego,"Europejskiego"Funduszu"Spo ecznego"oraz"Funduszu"Spójno$ci"

na lata 2014-2020, zwanych dalej Wytycznymi. 

Ocena!kwalifikowalno$ci!poniesionego!wydatku!dokonywana!jest!przede!wszystkim!w!

trakcie!realizacji!projektu!poprzez!weryfikacj%!wniosków!o!p"atno$&!oraz!w!trakcie!kontroli!

projektu,!w!szczególno$ci!kontroli!w!miejscu!realizacji!projektu!lub!siedzibie!beneficjenta. 

Punktem!wyj$cia!dla!weryfikacji!kwalifikowalno$ci!wydatków!na!etapie!realizacji!projektu!jest!

zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie 

projektu!dokonywana!jest!ocena!kwalifikowalno$ci!planowanych!wydatków.!Przyj%cie!danego!

projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie projektu nie 

oznacza,!'e!wszystkie!wydatki,!które!beneficjent!przedstawi!we!wniosku!o!p"atno$&!w!trakcie!

realizacji!projektu,!zostan#!po$wiadczone,!zrefundowane!lub rozliczone (w przypadku systemu 

zaliczkowego).!Ocena!kwalifikowalno$ci!poniesionych!wydatków!jest!prowadzona!tak'e!po!

zako(czeniu!realizacji!projektu!w!zakresie!obowi#zków!na"o'onych!na!beneficjenta!umow#!o!

dofinansowanie!projektu!oraz!wynikaj#cych!z!przepisów!prawa. 

 

Celem!niniejszej!listy!jest!okre$lenie!warunków!kwalifikowania!wydatków!w!projektach!

wspó"finansowanych!z!Europejskiego!Funduszu!Rozwoju!Regionalnego.! 

Szczegó!owe zasady rozliczania wydatków w ramach danego projektu zostan" 

okre#lone w regulaminie konkursu lub w procedurze pozakonkursowej. 

 

1. Cross-financing (finansowanie krzy$owe)  

a. w celu!zapewnienia!efektywnej!realizacji!celów!programu!IZ!RPO!WO!2014-2020 

dopuszcza!wykorzystanie!w!danym!projekcie!mechanizmu!finansowania!krzy'owego;! 

b. zastosowanie!finansowania!krzy'owego!b%dzie!wynika"o!z!indywidualnej!analizy!ka'dego!

przypadku!oraz!musi!by&!uzasadnione!z!punktu!widzenia!skuteczno$ci!lub!efektywno$ci!

osi#gania!za"o'onych!rezultatów!i!celów; 

c. cz%$&!kosztów!operacji!obj%ta!finansowaniem!krzy'owym!musi!by&!niezb%dna!dla!

zapewnienia!pomy$lnej!realizacji!przedsi%wzi%cia!i!by&!z!nim!bezpo$rednio!powi#zana; 

d. EFRR!mo'e!finansowa&!w!sposób!komplementarny!dzia"ania!obj%te!zakresem!z!EFS; 

e. w projektach realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020, w których zastosowano 

zasad% cross-financingu, dopuszcza si% udzielenie pomocy wy!"cznie na szkolenia 

specjalistyczne; 

f. warto$&!tego!rodzaju!wydatków!nie mo$e stanowi& jednak wi%cej ni$ 10' finansowania 

unijnego!ka'dej!osi!priorytetowej!programu!operacyjnego,!przy!czym!limit!wydatków!w!

ramach cross-financingu na!poziomie!projektu!lub!grupy!projektów!okre$la!SZOOP;! 
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g. w!przypadku!wydatków!ponoszonych!w!ramach!cross-financingu,!stosuje!si%!zasady!

komplementarnego funduszu; 
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2. Rozliczanie wydatków metod" uproszczon" 

2.1. Szczegó"owe!warunki!stosowania!uproszczonych!form!rozliczania!wydatków!okre$la!

Regulamin konkursu/Pozakonkursowa procedura wyboru projektu i umowa o 

dofinansowanie/decyzja o dofinansowaniu. 

2.2. Uproszczonych!metod!rozliczania!wydatków!nie!mo'na!stosowa&!w!przypadku, gdy 

realizacja!projektu!jest!w!ca"o$ci!zlecana!wykonawcy. 

2.3. Z!zastrze'eniem!pkt.!2.2,!od!2!sierpnia!2019r.!1 projekt!wspó"finansowany!ze!$rodków!

EFRR!lub!EFS,!którego!warto$&!wsparcia!publicznego!*dofinansowania)!wyra'ona!w!PLN!

nie!przekracza!równowarto$ci!100 tys. EUR2 ,rozliczany!jest!obligatoryjnie!za!pomoc#!

uproszczonych metod3 (decyduje data podpisania umowy o dofinansowanie projektu). W 

przypadku!zastosowania!stawki!rycza"towej,!o!której!mowa! w sekcji 6.6.1 pkt. 1 lit. c 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalno$ci"wydatków"w"ramach"EFRR,"EFS,"FS"na"lata"2014-

2020,!koszty,!w!stosunku!do!których!stosuje!si%!t%!stawk%!mog#!by&!rozliczane!na!

podstawie!rzeczywi$cie!ponoszonych!wydatków.!W!przypadku!gdy!IZ!PO!uzna,!'e!

obligatoryjne stosowanie uproszczonych metod w!ramach!tych!projektów!stwarza!

nieproporcjonalne!obci#'enie!administracyjne,!mo'e!wyd"u'y&!ten!okres!przej$ciowy!o!

okres jaki uzna z stosowny.  

2.4. Na etapie oceny projektu, IZ RPO WO 2014-2020/ IP RPO WO 2014-2020 dokonuje 

sprawdzenia!poprawno$ci!wyliczenia wydatków!podlegaj#cych!rozliczeniu!na!podstawie!

ww.!uproszczonej!metody!rozliczania!wydatków. 

2.5. W!przypadku!rozliczania!projektu!za!pomoc#!kwot!rycza"towych!koszty!po$rednie!nie!

przys"uguj#!chyba,!'e!nie!zosta"y!uwzgl%dnione!w!ramach!kwoty!rycza"towej.!W!

przypadku!uwzgl%dniania!kosztów!po$rednich!w!ramach!kwoty!rycza"towej,!sposób!

kalkulacji!tych!kosztów!powinien!by&!zgodny!z!zapisami!niniejszego!dokumentu. 

2.6. Wnioskodawca!zobowi#zany!jest!do!przedstawienia!sprawiedliwej,!rzetelnej!i!mo'liwej!do!

zweryfikowania kalkulacji!wyliczenia!wydatków!w!oparciu!o!jedn#!z!poni'szych!metod: 

a) na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych danych lub oceny 

eksperckiej albo,  

b) na!podstawie!zweryfikowanych!danych!historycznych!!beneficjentów,!albo 

c) w drodze zastosowania praktyki!ksi%gowej!standardowo!stosowanej!przez!danego!
beneficjenta. 

2.7. Wnioskodawca!jest!zobowi#zany!przedstawi&!we!wniosku!o!dofinansowanie!projektu!

metodologi%!wyliczania!wydatków. 

                                                           
1 2 sierpnia 2018r. to data wej!cia w "ycie rozporz#dzenia finansowego zmieniaj#cego rozporz#dzenie ogólne. Od 2 sierpnia 
2018r. zgodnie z atr.67(2a) rozporz#dzenia ogólnego jest obowi#zek stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków w 
ramach projektów wspó$finansowanych ze !rodków EFRR lub EFS, których warto!% wsparcia publicznego (dofinansowania) nie 
przekracza 100 tys. EUR. Zgodnie z art. 152(7) rozporz#dzenia ogólnego I& mo"e zdecydowa% o niestosowaniu art. 67 (2a) 
przez maksymalny okres 12 miesi'cy od 2 sierpnia 2018r. 
2 Do przeliczania ww. kwoty na PLN nale"y stosowa% miesi'czny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE (kurs 
opublikowany w: http://ec.europa.eu/budget/contracts grants/infocontracts/inforeuro/index en.cfm) aktualny na dzie* og$oszenia 
konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzie* og$oszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych. 
3 Nie dotyczy projektów otrzymuj#cych wsparcie w ramach pomocy pa*stwa, które nie stanowi pomocy de minimis. 
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2.8. Zatwierdzaj#c!wniosek!o!dofinansowanie!projektu,!w"a$ciwa!instytucja!b%d#ca!stron#!

umowy!uzgadnia!z!beneficjentem!warunki!kwalifikowalno$ci!kosztów,!w!szczególno$ci!

ustala dokumenty, potwierdzaj#ce!osi#gni%cie!rezultatów,!wykonanie!produktów!lub!

zrealizowanie!dzia"a(!zgodnie!z!zatwierdzonym!wnioskiem!o!dofinansowanie!projektu,!na 

podstawie!których!zostanie!dokonane!rozliczenie!projektu.! 

2.9. W!ramach!kwoty!rycza"towej!wydatki!obj%te!cross-financingiem, wydatki przeznaczone na 

zakup!$rodków!trwa"ych!oraz!inne!wydatki!obj%te!limitami,!o!których!mowa!w!

Wytycznych lub umowie/decyzji o dofinansowaniu wykazywane!s#!we!wniosku!o!p"atno$&!

do!wysoko$ci!limitu!okre$lonego!w!zatwierdzonym!wniosku!o!dofinansowanie!projektu. 

2.10. Weryfikacja!wydatków!w!przypadku!kwot!rycza"towych!dokonywana!jest!w!oparciu!o!

faktyczny!post%p!realizacji!projektu!i!osi#gni%te!wska+niki.!Polega!na!sprawdzeniu,!czy!

dzia"ania!zadeklarowane!przez!beneficjenta!zosta"y!zrealizowane!i!okre$lone!w!

umowie/decyzji o dofinansowaniu wska+niki!produktu!lub!rezultatu!osi#gni%te.!

Rozliczenie,!co!do!zasady,!jest!uzale'nione!od!zrealizowania!danego!dzia"ania,!ale!mo'e!

by& równie'!dokonywane!w!etapach!w zale'no$ci!od!specyfiki!projektu,!np.!gdy!w!ramach!

projektu!zak"ada!si%!realizacj%!ró'nych!etapów!dzia"ania,!które!mog"yby!by&!obj%te!

kilkoma!kwotami!rycza"towymi.!W!przypadku!niezrealizowania!w!pe"ni!wska+ników!

produktu!lub!rezultatu!obj%tych!kwot#!rycza"tow#,!dana!kwota!jest!uznana!za!

niekwalifikowan#. 

2.11. Wyboru!sposobu!rozliczania!wydatków!dokonuje!si%,!co!do!zasady,!do!momentu!

zawarcie!umowy!o!dofinansowanie!projektu.!Wyj#tkowo,!wprowadzenie!uproszczonych!

metod!rozliczania!wydatków!na!pozosta"#!cz%$&!projektu!dopuszczalne!jest!w!przypadku!

projektów!wieloletnich.!W!takich!przypadkach!okres,!za!który!deklarowane!s#!koszty!

faktycznie poniesione powinien!by&!wyra+nie!oddzielony!od!okresu,!za!który!koszty!s#!

deklarowane na podstawie uproszczonych metod rozliczania!wydatków,!tak!aby!unikn#&!

podwójnego!finansowania!kosztów!projektu.!  

3. Koszty po#rednie 

3.1. Koszty!po$rednie!to!koszty!niezb%dne!do!realizacji!projektu,!ale!nie!dotycz#ce!

bezpo$rednio!g"ównego!przedmiotu!projektu. 

3.2. Instytucja!Zarz#dzaj#ca!RPO!WO!2014-2020!decyduje!jaki!sposób!rozliczania!przyj%ty!jest! 

w ramach!danego!dzia"ania/poddzia"ania.!Sposób!rozliczania!wydatków!wynika!z!

warunków!stosowania!uproszczonych!form!opisanych!w Regulaminie 

konkursu/pozakonkursowej procedurze wyboru projektu i umowie o 

dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu. 

3.3. W przypadku pomocy publicznej udzielanej!na!mocy!rozporz#dzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia!17!czerwca!2014!r.!koszty!po$rednie!mog#!by&!rozliczane!wy"#cznie!na 

podstawie!rzeczywi$cie!poniesionych!wydatków. Rycza"towe!rozliczanie!kosztów!

po$rednich!mo'liwe jest tylko w odniesieniu do pomocy de minimis. 
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3.4. Wyliczenia!wydatków!podlegaj#cych!rozliczeniu!w!oparciu!o!stawki!rycza"towe,!nale'y!

dokona&!w!oparciu!o!sprawiedliw#,!rzeteln#!i!mo'liw#!do!zweryfikowania!kalkulacj%!

dokonan#: 

- na podstawie danych statystycznych lub innych obiektywnych danych lub oceny 

eksperckie albo,  

- na!podstawie!zweryfikowanych!danych!historycznych!beneficjentów,!albo 

- w!drodze!zastosowania!praktyki!ksi%gowej!standardowo!stosowanej przez danego 

beneficjenta. 

3.5. Wydatki rozliczane uproszczon#!metod#!s#!traktowane!jako!wydatki!poniesione.!Nie!ma!

obowi#zku!gromadzenia ani!opisywania!dokumentów!ksi%gowych!w!ramach!projektu!na!

potwierdzenie!poniesienia!wydatków,!które!zosta"y!wykazane!jako!wydatki!obj%te!

uproszczon#!metod#.!Niemniej!jednak,!beneficjent!zobowi#zany!jest!do!przedstawienia!

dokumentacji potwierdzaj#cej!rozliczenie!kosztów!b%d#cych!podstaw#!do!rozliczenia!

stawek!rycza"towych. 

3.6. Weryfikacja!wydatków!zadeklarowanych!wed"ug!ww.!uproszczonej!metody!dokonywana!

jest w oparciu o faktyczny!post%p!realizacji!projektu!i!osi#gni%te!wska+niki.!Polega!na!

sprawdzeniu,!czy!beneficjent!prawid"owo!zastosowa"!okre$lon#!wysoko$&!stawki!

rycza"towej,!wynikaj#c#!z zalecenia IZ RPO WO 2014-2020!oraz!czy!prawid"owo!wykaza"!

kwot%!wydatków!b%d#cych!podstaw#!wyliczenia!stawek!rycza"towych. 

3.7. Koszty!po$rednie!stanowi#!nast%puj#ce!koszty!administracyjne!zwi#zane!z!

funkcjonowaniem beneficjenta oraz!obs"ug#!projektu: 

a) koszty!koordynatora!lub!kierownika!projektu!lub!innej!osoby!maj#cej!za!zadanie!

koordynowanie, monitorowanie lub!zarz#dzanie!projektem!oraz!innego!personelu!

bezpo$rednio!zaanga'owanego!w!zarz#dzanie!projektem!i!jego!rozliczanie (m.in. 

sporz#dzanie!wniosków!o!p"atno$&),!o!ile!jego!zatrudnienie!jest!niezb%dne!dla!realizacji!

projektu, w tym w szczególno$ci koszty!wynagrodzenia!tych!osób, ich delegacji 

s"u'bowych!i!szkole( oraz!koszty!zwi#zane!z!wdra'aniem!polityki!równych!szans!przez!te!

osoby; 

b) koszty!zarz#du!*koszty!wynagrodzenia!osób!uprawnionych!do!reprezentowania!jednostki,!

których!zakresy!czynno$ci!nie!s#!przypisane!wy"#cznie!do!projektu,!np.!kierownik!

jednostki); 

c) koszty!personelu!obs"ugowego!*obs"uga!kadrowa,!finansowa,!administracyjna,!

sekretariat,!kancelaria,!obs"uga!prawna,!w!tym!ta!dotycz#ca!zamówie() na potrzeby 

funkcjonowania jednostki; 

d) koszty!obs"ugi!ksi%gowej!*koszty!wynagrodzenia!osób!ksi%guj#cych!wydatki!w!projekcie,!w!

tym koszty zlecenia prowadzenia zewn%trznej!obs"ugi!ksi%gowej!); 

e) koszty!utrzymania!powierzchni!biurowych!*podatki,!czynsz,!najem,!op"aty!

administracyjne)!zwi#zanych!z!obs"ug#!administracyjn#!projektu; 

f) wydatki!zwi#zane!z!otworzeniem!lub!prowadzeniem!wyodr%bnionego!na!rzecz!projektu!

subkonta na rachunku p"atniczym!lub!odr%bnego!rachunku p"atniczego!; 
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g) amortyzacja, najem lub!zakup!aktywów!*$rodków!trwa"ych, warto$ci!niematerialnych!i!

prawnych)!u'ywanych!na!potrzeby!personelu,!o!którym!mowa!w!lit.!a!� d; 

h) op"aty!za!energi%!elektryczn#,!ciepln#,!gazow#!i!wod%,!op"aty!przesy"owe,!op"aty! 

za!odprowadzanie!$cieków!w!zakresie!zwi#zanym!z!obs"ug#!administracyjn#!projektu; 

i) koszty!us"ug!pocztowych,!telefonicznych,!internetowych,!kurierskich!zwi#zanych!z!obs"ug#!

projektu; 

j) koszty!us"ug!powielania!dokumentów!zwi#zanych!z!obs"ug#!projektu; 

k) koszty!materia"ów!biurowych!i!artyku"ów!pi$mienniczych!zwi#zanych!z!obs"ug#!

administracyjn#!projektu; 

l) koszty!ubezpiecze(!maj#tkowych; 

m) koszty ochrony; 

n) koszty!sprz#tania!pomieszcze(!zwi#zanych!z!obs"ug#!administracyjn#!projektu,!w!tym!

$rodki!do!utrzymania!ich!czysto$ci!oraz!dezynsekcj%,!dezynfekcj%,!deratyzacj%!tych!

pomieszcze(!wraz!z wywozem!$mieci; 

o) koszty!zabezpieczenia!prawid"owej!realizacji!umowy, 

p) koszty!wyjazdów!na!miejsce!realizacji!projektu!wraz!z!kosztami!utrzymania!i!eksploatacji!

(koszty paliwa, napraw, ubezpieczenia); 

q) wydatki!na!szkolenia!oraz!obowi#zkowe!$wiadczenia!pracownicze!z!zakresu BHP oraz 

podnoszenia!kwalifikacji!zawodowych!pracowników!zaanga'owanych!w!realizacj%!

projektu. 

Wymienione!koszty!stanowi#!katalog zamkni%ty kosztów!po$rednich. 
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4. Op!aty finansowe, doradztwo i inne us!ugi zwi"zane z realizacj" projektu 

a) wydatki!poniesione!m.in.!na!us"ugi!finansowe!oraz!doradztwo!kwalifikuj#!si%!do!

dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020,!na!warunkach!okre$lonych!w!Wytycznych; 

b) wydatki!poniesione!na!ubezpieczenia!nieobowi#zkowe!mog#!by&!uznane!za!

kwalifikowalne w ramach RPO WO 2014-2020,!na!warunkach!okre$lonych!w!Wytycznych. 
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O# priorytetowa  I Innowacje w gospodarce 

Dzia!anie 1.1 Innowacje w przedsi%biorstwach (dotacje) 

Poddzia!anie   - 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasad" dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku od 

towarów i us!ug (VAT) zawart" w umowie o dofinansowanie; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 6.5.1) 

� wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � dla zamówienia przekraczaj"cego 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 
wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!do!
realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 
w Wytycznych oraz!uj%te!na!Li$cie"wydatków"kwalifikowalnych"finansowanych" 

z"EFRR"w"ramach"poszczególnych"dzia a%"i"poddzia a%"RPO"WO"2014-2020. 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

W!przypadku!wyst#pienia!pomocy!publicznej!w!projekcie!zastosowanie!b%d#!

mia"y!zapisy: 

- Rozporz#dzenia!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!3!wrze$nia!2015 r.  

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

regionalnych"programów"operacyjnych"na"lata"2014-2020, 

- Rozporz#dzenia!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!21!lipca!2015!r.!  

w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania 

przemys owe,"eksperymentalne"prace"rozwojowe"oraz"studia"wykonalno$ci"

w"ramach"regionalnych"programów"operacyjnych"na"lata"2014�2020. 

Zgodnie zapisami Wytycznych, a ponadto : 

- finansowanie!obiektów,!pomieszcze(!lub!elementów!ich!wyposa'enia! 

o charakterze administracyjnym lub biurowym, 

- wydatki!dotycz#ce!produkcji!masowej!lub!dzia"alno$ci!handlowej,!!!!!!!!!!!! 

- $rodki!transportu, 

- koszty!zwi#zane!z!realizacj#!prac!B-R!dotycz#cych!bada(!podstawowych. 
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Wydatki 

kwalifikowalne 

w projektach 

obj%tych pomoc" 
publiczn" 

W!przypadku!wyst#pienia!pomocy!publicznej!w!projekcie!zastosowanie!b%d#!
mia"y!programy!pomocowe:! 

- Rozporz#dzenie!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!3!wrze$nia!2015 r.  

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

regionalnych programów"operacyjnych"na"lata"2014-2020, 

- Rozporz#dzenie!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!21!lipca!2015!r. 
w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania 

przemys owe,"eksperymentalne"prace"rozwojowe"oraz"studia"wykonalno$ci"

w ramach regionalnych"programów"operacyjnych"na"lata"2014�2020. 

Do!wydatków!kwalifikowalnych zaliczamy: 

1. Wydatki!zwi#zane!bezpo$rednio!z!realizacj#!projektu!zgodnie 

z Rozporz#dzeniem!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!3!wrze$nia!

2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

regionalnych"programów"operacyjnych"na"lata"2014-2020: 

- zakup!nieruchomo$ci!zabudowanej!lub!niezabudowanej!do!wysoko$ci!

106!kosztów!ca"kowitych!wydatków!kwalifikowanych!projektu!zgodnie! 

z!metodologi#!wyliczenia!kosztu!kwalifikowanego!wg!za"#cznika!!

Wytycznych, 

- $rodki!trwa"e!zgodnie!z!Wytycznymi, 

- zakup!sprz%tu!wraz!z!monta'em/wyposa'enia!nierozerwalnie!zwi#zanego! 

z!realizacj#!projektu, 

- leasing!oraz!inne!techniki!finansowania!nieruchomo$ci!*do!wysoko$ci!106!

kosztów!ca"kowitych!wydatków!kwalifikowanych projektu zgodnie 

z metodologi#!wyliczenia!kosztu!kwalifikowanego!wg!za"#cznika  

Wytycznych), 

- roboty budowlane, prace instalacyjne, prace wyko(czeniowe w obiektach 

budowlanych - koszty te mog#!stanowi&!maksymalnie 30% warto$ci 

kosztów!kwalifikowanych zwi#zanych!z!tworzeniem!infrastruktury!B-R 

projektu *koszty!obj%te!Regionaln#!Pomoc#!Inwestycyjn#)!zgodnie 

z metodologi#!wyliczenia!kosztu!kwalifikowanego!wg!za"#cznika!!

Wytycznych, 

- zakup!warto$ci!niematerialnych!i!prawnych nierozerwalnie!zwi#zanych 

z!realizacj#!projektu!do!40% warto$ci!kosztów!kwalifikowanych!projektu!

*metodologia!wyliczenia!kosztu!kwalifikowanego!wg!za"#cznika!!

Wytycznych). Dedykowane!oprogramowanie!mo'liwe!do!zakupu!

wy"#cznie!pod!warunkiem!udowodnienia!przez!Wnioskodawc%,!i'!nie!jest!

mo'liwy!zakup!tego!typu!oprogramowania!dost%pnego!na!rynku!oraz!

wskazania!na!istotne!ró'nice 

w!odniesieniu!do!rozwi#za(!istniej#cych, 
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- podatek!od!towarów!i!us"ug!*VAT),!pod!warunkiem,!'e!Wnioskodawcy!nie!

przys"uguje!prawo!jego!odzyskania, zwrotu lub odliczenia, 

2. Wydatki!zwi#zane!bezpo$rednio!z!realizacj#!projektu!zgodnie 

z!Rozporz#dzeniem!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju z dnia 21 lipca 2015r. 

w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania 

przemys owe,"eksperymentalne"prace"rozwojowe"oraz"studia"wykonalno$ci"

w"ramach"regionalnych"programów"operacyjnych"na"lata"2014�2020: 

Koszty!kwalifikowalne!projektów!badawczo-rozwojowych!przypisuje!si%!do!

konkretnej!kategorii!dzia"alno$ci!badawczo-rozwojowej!i!obejmuj# one: 

- koszty!personelu!tj.!badaczy,!techników!i!pozosta"ych!pracowników!

pomocniczych!w!zakresie,!w!jakim!s#!oni!zatrudnieni!przy!danym!

projekcie. W ramach tej kategorii kwalifikowane s#!koszty!wynagrodze(!

zgodnie z!Wytycznymi.!W!przypadku!osób!nowozatrudnionych!nale'y!

przyj#&!u$rednione!ostatnie!roczne!udokumentowane!koszty!

zatrudnienia!brutto!pracowników!jednostki!na!takim!samym!lub!

zbli'onym!stanowisku!s"u'bowym!*wykonuj#cych!zadania!o!zbli'onym!

charakterze!i!zakresie!obowi#zków).!Zatrudniony!personel!musi!posiada&!

odpowiednie!kwalifikacje!do!prowadzenia!bada(!przemys"owych!lub!

prac rozwojowych w ramach projektu. Wydatki na wynagrodzenie 

personelu!s#!kwalifikowalne!pod!warunkiem,!'e!ich!wysoko$&!odpowiada!

stawkom faktycznie stosowanym  

u beneficjenta poza projektami!wspó"finansowanymi!z!funduszy!

strukturalnych i na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach 

wymagaj#cych!analogicznych!kwalifikacji.!  

- koszty aparatury naukowo-badawczej!i!sprz%tu!s"u'#cego!realizacji!

projektu badawczego w zakresie i przez okres,!w!jakim!s#!one!

wykorzystywane!na!potrzeby!projektu.!Je$li!aparatura!i!sprz%t!nie!s#!

wykorzystywane!na!potrzeby!projektu!przez!ca"y!okres!ich!u'ytkowania,!

za!koszty!kwalifikowalne!uznaje!si%!tylko!koszty!amortyzacji!

odpowiadaj#ce!okresowi!realizacji!projektu obliczone na podstawie 

powszechnie!przyj%tych!zasad!rachunkowo$ci.  

- koszty!budynków!i!gruntów!w!zakresie!i!przez!okres,!w!jakim!s#!one!

wykorzystywane!na!potrzeby!projektu.!Je'eli!chodzi!o!budynki,!za!koszty!

kwalifikowalne!uznaje!si%!tylko!koszty!amortyzacji!odpowiadaj#ce!

okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie 

przyj%tych!zasad!rachunkowo$ci.!W!przypadku!gruntów!kosztami!

kwalifikowalnymi!s#!koszty!przekazania!na!zasadach!handlowych!lub!

faktycznie!poniesione!koszty!kapita"owe. W przypadku, gdy budynki 
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wykorzystywane!s#!tak'e!w!innych!celach!ni'!realizacja!projektu,!

kwalifikowana!jest!tylko!ta!cz%$&!odpisu!amortyzacyjnego,!która!

odpowiada!proporcji!wykorzystania!budynków! 

w!celu!realizacji!projektu!obj%tego!pomoc#.!W!przypadku!wskazanych 

powy'ej!kosztów budynków i gruntów  "#czna!kwota!wydatków!

kwalifikowanych w projekcie nie mo$e przekroczy& 10' ca"kowitych!

kosztów kwalifikowanych projektu zgodnie!z!metodologi#!stanowi#c#!

za".!nr!!Wytycznych. 

- koszty!bada(!wykonywanych!na!podstawie!umowy,!wiedzy!i!patentów!

zakupionych!lub!u'ytkowanych!na!podstawie!licencji!udzielonej!przez!

+ród"a!zewn%trzne!na!warunkach!pe"nej!konkurencji oraz koszty 

doradztwa i!równorz%dnych!us"ug!wykorzystywanych!wy"#cznie!na!

potrzeby projektu. Us"ugi!zwi#zane!z!realizacj#!prac!B-R!w!ramach!

projektu tj. podwykonawstwo!cz%$ci!prac!merytorycznych,!pod!

warunkiem,!'e!koszty!podwykonawstwa!nie!przekrocz#!506!

ca"kowitych!kosztów!kwalifikowanych!projektu. Jako koszty 

podwykonawstwa!nale'y!rozumie&!zlecanie stronie trzeciej cz%#ci 

merytorycznych prac projektu,!które!nie!s#!wykonywane!na!terenie!i!

pod!bezpo$rednim!nadzorem!beneficjenta!oraz!koszty!zasobów!

udost%pnionych!przez!strony!trzecie.!!Za!podwykonawstwo!nie!uznaje!

si%!czynno$ci!pomocniczych,!niezb%dnych!do!wykonania!zada(!

projektowych!takich!jak!us"ugi!prawne!lub!ksi%gowe.!W!ramach!

projektu podwykonawstwo!cz%$ci!prac!merytorycznych!mo'na!zleca&!

wy!"cznie jednostce z Sektora B+R ,!tworz#cej!system szkolnictwa 

wy'szego!i!nauki,!tj.: 

1) uczelnie;  

2) federacje podmiotów!systemu!szkolnictwa!wy'szego!i!nauki,!zwane!

dalej!�federacjami�;! 

3)!Polska!Akademia!Nauk,!dzia"aj#ca!na!podstawie!ustawy!z!dnia!30!

kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475), 

zwana!dalej!�PAN�;! 

4) instytuty naukowe PAN,!dzia"aj#ce!na!podstawie!ustawy,!o!której!

mowa!w!pkt!3,!zwane!dalej!�instytutami!PAN�;! 

5)!instytuty!badawcze,!dzia"aj#ce!na!podstawie!ustawy!z!dnia!30!

kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736);  

8)!mi%dzynarodowe!instytuty!naukowe utworzone na podstawie 

odr%bnych!ustaw!dzia"aj#ce!na!terytorium!Rzeczypospolitej!Polskiej,!

zwane!dalej!�instytutami mi%dzynarodowymi�;! 
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8a)!Centrum!<ukasiewicz,!dzia"aj#ce!na!podstawie!ustawy!z!dnia!21!

lutego!2019!r.!o!Sieci!Badawczej!<ukasiewicz!*Dz. U. poz. 534);  

8b)!instytuty!dzia"aj#ce!w!ramach!Sieci!Badawczej!<ukasiewicz,!zwane!

dalej!�instytutami!Sieci!<ukasiewicz�;! 

7)!Polska!Akademia!Umiej%tno$ci,!zwana!dalej!�PAU�;! 

=)!inne!podmioty!prowadz#ce!g"ównie!dzia"alno$&!naukow#!w!sposób!

samodzielny i ci#g"y>. 

*Jednocze$nie!w!przypadku!tych!podmiotów!konieczna!jest!ich!

zako(czona!pozytywna!ewaluacja!w!oparciu!o!szczegó"owe!kryteria!

okre$lone!w!rozporz#dzeniu!Ministra!Nauki!i!Szkolnictwa!Wy'szego.  

- dodatkowe!koszty!ogólne!i!inne!koszty!operacyjne,!w!tym!koszty!

materia"ów,!dostaw!i!podobnych!produktów,!ponoszone!bezpo$rednio!w!

wyniku realizacji projektu.  

W ramach tej kategorii kwalifikowane s" nast%puj"ce rodzaje kosztów:  

- koszty!materia"ów, np. surowców,!pó"produktów,!odczynników,! 

- koszty!sprz%tu!laboratoryjnego *zakupy!niezaliczane!do!kategorii!$rodków!

trwa"ych,!zgodnie!z!powszechnie!przyj%tymi!zasadami!rachunkowo$ci), 

- koszty!elementów!s"u'#cych!do!budowy!i!na!sta"e!zainstalowane! 

w prototypie, instalacji!pilota'owej!lub!demonstracyjnej, 

- wynajem powierzchni laboratoryjnej.   
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O# priorytetowa  I Innowacje w gospodarce 

Dzia!anie 

1.1 Innowacje w przedsi%biorstwach (instrumenty finansowe) 

Kwalifikowalno#& wydatków dotyczy podmiotu pe!ni"cego funkcj% 

menad$era funduszu funduszy 

Poddzia!anie   - 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

- Wybór!Po$redników!Finansowych!b%dzie!dokonywany!zgodnie!z!Ustaw#!

Prawo!Zamówie(!Publicznych. 

- Koszty!zarz#dzania!lub!op"aty!za!zarz#dzanie!poniesione!do!wysoko$ci!

limitów!okre$lonych!w!art.!13!rozporz#dzenia!delegowanego!KE!*UE)!nr!

4=0/2014!z!dnia!3!marca!2014!r.!uzupe"niaj#cego!rozporz#dzenie!

Parlamentu!Europejskiego!i!Rady!*UE)!nr!1303/2013,!ustanawiaj#cego!

wspólne!przepisy!dotycz#ce!Europejskiego!Funduszu!Rozwoju!

Regionalnego,!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego,!Funduszu!Spójno$ci,!

Europejskiego!Funduszu!Rolnego!na!rzecz!Rozwoju!Obszarów!Wiejskich!

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiaj#cego!przepisy!ogólne!dotycz#ce!Europejskiego!Funduszu!

Rozwoju!Regionalnego,!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego,!Funduszu!

Spójno$ci!i!Europejskiego!Funduszu!Morskiego!i!Rybackiego!*Dz.!Urz.!UE!L!

138 z 13.5.2014, str. 5). 

- Koszty!zarz#dzania!obejmuj#!pozycje!kosztów!bezpo$rednich!lub!

po$rednich!wyp"aconych!na!podstawie!dowodów!poniesienia!wydatków,!

op"aty!za!zarz#dzanie!odnosz#!si%!natomiast!do!uzgodnionej!ceny 

$wiadczonych!us"ug!ustalonej!w konkurencyjnym procesie rynkowym. 

- Koszty!zarz#dzania!i!op"aty!za!zarz#dzanie!wyliczane!s#!wed"ug!metodyki!

opartej na wynikach. Koszty!te!nie!przekraczaj#!progów!okre$lonych!w!art.!

13!rozporz#dzenia!delegowanego. 

- Koszty!zarz#dzania!i!op"aty!za!zarz#dzanie!mog#!obejmowa&!op"aty!

manipulacyjne.!Jednak'e!takie!op"aty!nie!s#!kwalifikowalne,!je$li!s#!

pobierane!w!cz%$ci!lub!w!ca"o$ci!od!ostatecznych!odbiorców. 

- Koszty!zarz#dzania!i!op"aty!za!zarz#dzanie,!w!tym!te!zwi#zane!z!pracami!

przygotowawczymi!dotycz#cymi!instrumentu!finansowego!przed!

podpisaniem!umowy!o!dofinansowanie,!s#!kwalifikowalne!od!daty!

zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!do!

realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!w: 

- Wytycznych!w!zakresie!kwalifikowalno$ci!wydatków!w!ramach!

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Spo"ecznego!oraz!Funduszu!Spójno$ci!na!lata!2014-2020. 

- Rozporz#dzeniu!nr!1303/2013 

- Rozporz#dzeniu!Delegowanym!nr!4=0/2014 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!=21/2014 
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- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!984/2014!!z!dnia!11!

wrze$nia!2014!r. 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!1011/2014!z!dnia!22!

wrze$nia!2014!r. 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

 

?rodki!transportu!dla!przedsi%biorstw!transportowych 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Wydatki!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!w: 

- Wytycznych!w!zakresie!kwalifikowalno$ci!wydatków!w!ramach!

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Spo"ecznego!oraz!Funduszu!Spójno$ci!na!lata!2014-2020. 

- Rozporz#dzeniu!nr!1303/2013 

- Rozporz#dzeniu!Delegowanym!nr!4=0/2014 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!=21/2014 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!984/2014!!z!dnia 11 

wrze$nia!2014!r. 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!1011/2014!z!dnia!22!

wrze$nia!2014!r. 
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O# priorytetowa  I Innowacje w gospodarce 

Dzia!anie 

1.1 Innowacje w przedsi%biorstwach (dotacje) 
Kwalifikowalno#& wydatków dotyczy typu projektu polegaj"cego na 
identyfikacji specjalizacji regionalnych województwa opolskiego, w tym 
nowych inteligentnych specjalizacji, jako elementu procesu 

eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych 

Poddzia!anie   - 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1.Zgodnie z zasad" dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku od 

towarów i us!ug (VAT) zawart" w decyzji o dofinansowaniu projektu; 
2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 6.5.1) 

� wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto w!"cznie; 
3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � dla zamówienia przekraczaj"cego 

warto#& 50 tys. PLN netto; 
4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania;    
5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Procedura pozakonkursowa oraz decyzja  

o dofinansowaniu projektu. 

Szczegó!owe wydatki 
kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do! wydatków! kwalifikowalnych,! wy"#cznie! w! przypadku! przyj%cia! projektu! do!

realizacji,! mog#! zosta&! zaliczone! koszty! zgodne! z! zasadami! okre$lonymi! 

w Wytycznych oraz na" Li$cie" wydatków" kwalifikowalnych" finansowanych" z" EFRR" 

w"ramach"poszczególnych"dzia a%"i"poddzia a%"RPO"WO"2014-2020. 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych a ponadto: 

- zakup $rodków!transportu. 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto:  

- wydatki!na!wewn%trzn#! infrastruktur%!komunikacyjn#! *jako!element!uzupe"niaj#cy!

projektu) � stanowi#ce!mniejsz#!cz%$&!bud'etu; 

 - inne! wydatki! nierozerwalnie! zwi#zane! z! realizacj#! projektu! do! 10! 6! ca"kowitych!

wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!zgodno$ci!z!Wytycznymi. 

 

 

 

 

 

O# priorytetowa  I Innowacje w gospodarce 
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Dzia!anie 1.2 Infrastruktura B+R 

Poddzia!anie   - 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do 20 

tys. PLN netto;  

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce warto#& 

50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 
wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!do!
realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!w!
Wytycznych. W przypadku wyst"pienia pomocy publicznej   
w projekcie zastosowanie b%dzie!mia"o Rozporz#dzenie!Ministra!Rozwoju! 
z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na 

infrastruktur%!badawcz#!w!ramach!regionalnych!programów!operacyjnych!na!
lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 899), a  w przypadku wyst"pienia pomocy  

de minimis -  Rozporz#dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 

marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych!programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020. (Dz. U. poz. 488). 

 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z Wytycznymi a ponadto: 

- samochody osobowe, 

- zakup!$rodków!transportu, 

- podlegaj#cy!zwrotowi!podatek!VAT, 

- pokrycie!odsetek!od!zad"u'enia!!lub!innych!kosztów!kredytu, 

- pokrycie!kosztów!prowizji!pobieranych!w!ramach!operacji!wymiany walut  

ponoszonych!w!ramach!wdra'ania!projektu, 

- pokrycie!kosztów!zwi#zanych!z!umow#!leasingu,!a!szczególno$ci:!podatku,!
mar'y!finansuj#cego,!odsetek!od!refinansowania!kosztów,!kosztów!
ogólnych,!op"at!ubezpieczeniowych,!sp"at%!rat!leasingowych!w!ramach!
leasingu zwrotnego, 

- wydatki!zwi#zane!z!obs"ug#!techniczn#!oraz!utrzymywaniem!obiektów!
infrastruktury, 

- wydatki!poniesione!gotówk#. 

Wydatki 

podlegaj"ce 
limitom/warunki 

dodatkowe w 

Zgodnie  z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- prace!maj#ce!wp"yw!na!zwi%kszenie!efektywno$ci!energetycznej!obiektu!

*do!wysoko$ci!406!wydatków!kwalifikowalnych pozosta"ych!robót!

budowlanych; 
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ramach dzia!ania/ 
poddzia!ania 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do!106!

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu, pod warunkiem ich 

zgodno$ci!z!Wytycznymi. 
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O# priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Dzia!anie 2.1 Nowe produkty i us!ugi w M-P 

Poddzia!anie   

2.1.1 Nowe produkty i us!ugi (instrumenty finansowe) 

Kwalifikowalno#& wydatków dotyczy podmiotu pe!ni"cego funkcj% 

menad$era funduszu funduszy 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

- Wybór!Po$redników!Finansowych!b%dzie!dokonywany!zgodnie!z!Ustaw#!

Prawo!Zamówie(!Publicznych. 

- Koszty!zarz#dzania!lub!op"aty!za!zarz#dzanie!poniesione!do!wysoko$ci!

limitów!okre$lonych!w!art.!13!rozporz#dzenia!delegowanego!KE!*UE)!nr!

4=0/2014!z!dnia!3!marca!2014!r.!uzupe"niaj#cego!rozporz#dzenie!

Parlamentu!Europejskiego!i!Rady!*UE)!nr!1303/2013,!ustanawiaj#cego!

wspólne!przepisy!dotycz#ce!Europejskiego!Funduszu Rozwoju 

Regionalnego,!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego,!Funduszu!Spójno$ci,!

Europejskiego!Funduszu!Rolnego!na!rzecz!Rozwoju!Obszarów!Wiejskich!

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiaj#cego!przepisy!ogólne!dotycz#ce!Europejskiego Funduszu 

Rozwoju!Regionalnego,!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego,!Funduszu!

Spójno$ci!i!Europejskiego!Funduszu!Morskiego!i!Rybackiego!*Dz.!Urz.!UE!L!

138 z 13.5.2014, str. 5). 

- Koszty!zarz#dzania!obejmuj#!pozycje!kosztów!bezpo$rednich!lub!

po$rednich!wyp"aconych!na!podstawie!dowodów!poniesienia!wydatków,!

op"aty!za!zarz#dzanie!odnosz#!si%!natomiast!do!uzgodnionej!ceny 

$wiadczonych!us"ug!ustalonej!w konkurencyjnym procesie rynkowym. 

- Koszty!zarz#dzania!i!op"aty!za!zarz#dzanie!wyliczane!s#!wed"ug!metodyki!

opartej!na!wynikach.!Koszty!te!nie!przekraczaj#!progów!okre$lonych!w!art.!

13!rozporz#dzenia!delegowanego. 

- Koszty!zarz#dzania!i!op"aty!za!zarz#dzanie!mog#!obejmowa&!op"aty!

manipulacyjne.!Jednak'e!takie!op"aty!nie!s#!kwalifikowalne,!je$li!s#!

pobierane!w!cz%$ci!lub!w!ca"o$ci!od!ostatecznych!odbiorców. 

- Koszty!zarz#dzania!i!op"aty!za!zarz#dzanie,!w!tym!te!zwi#zane!z!pracami!

przygotowawczymi!dotycz#cymi!instrumentu!finansowego!przed!

podpisaniem!umowy!o!dofinansowanie,!s#!kwalifikowalne!od!daty!

zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!do!

realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!w: 

- Wytycznych w zakresie kwalifikowalno$ci!wydatków!w!ramach!

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Spo"ecznego!oraz!Funduszu!Spójno$ci!na!lata!2014-2020. 

- Rozporz#dzeniu!nr!1303/2013 

- Rozporz#dzeniu!Delegowanym!nr!4=0/2014 
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- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!(UE) nr 821/2014 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!984/2014!!z!dnia!11!

wrze$nia!2014!r. 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!1011/2014!z!dnia!22!

wrze$nia!2014!r. 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

 

?rodki!transportu!dla!przedsi%biorstw!transportowych 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Wydatki!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!w: 

- Wytycznych!w!zakresie!kwalifikowalno$ci!wydatków!w!ramach!

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Spo"ecznego!oraz!Funduszu!Spójno$ci!na!lata!2014-2020. 

- Rozporz#dzeniu!nr!1303/2013 

- Rozporz#dzeniu!Delegowanym!nr!4=0/2014 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!=21/2014 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!984/2014  z dnia 11 

wrze$nia!2014!r. 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!1011/2014!z!dnia!22!

wrze$nia!2014!r. 
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O# priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Dzia!anie 2.1 Nowe produkty i us!ugi w M-P 

Poddzia!anie   2.1.2 Wsparcie TIK w przedsi%biorstwach 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

 1.  Zgodnie z zasad" dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku  

      od towarów i us!ug (VAT) zawart" w umowie o dofinansowanie. 

 2.  Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 6.5.1) 

� wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto w!"cznie; 

 3.  Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce warto#& 

50 tys. PLN netto;  

 4.  Zgodnie z  Ustaw"  Prawo  Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów  zobowi"zanych do jej stosowania; 

 5.  Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie.  

Szczegó!owe 
wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu do 

realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych oraz (w!przypadku!wyst#pienia!pomocy!publicznej!lub!pomocy! 

de minimis ) odpowiednio w :  

- Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!3!wrze$nia!2015 r.  

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

tematycznego"3"w"zakresie"wzmacniania"konkurencyjno$ci"

mikroprzedsi&biorców,"ma ych"i"$rednich"przedsi&biorców"w"ramach"

regionalnych"programów"operacyjnych"na"lata"2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1377), 

- Rozporz#dzeniu!Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów"operacyjnych"na"lata"2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- prace budowlane (z wyj#tkiem!budowy przy"#cza!telekomunikacyjnego!i!

teleinformatycznego); 

- $rodki!transportu; 

- budowa!sieci!teleinformatycznej!celem!$wiadczenia!us"ug!z!zakresu!

dost%pu do Internetu; 

- zakup!i!leasing!nieruchomo$ci. 
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Wydatki 

podlegaj"ce 
limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

   

 Zgodnie  z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- kwalifikowalne koszty informacji i promocji w tym np. pozycjonowanie 

strony internetowej - do 56!ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!

projektu!*dotyczy!wy"#cznie!projektów!obj%tych!pomoc#!de minimis); 

- zakup!us"ug!doradczych!- maksymalnie!56!ca"kowitych wydatków!

kwalifikowalnych projektu.!Us"ugi!te!musz#!stanowi& specjalistyczne!us"ugi!

doradcze w zakresie realizacji!bezpo$redniego!celu!projektu; 

- zaprojektowanie!i!wykonanie!robót!budowlanych!polegaj#cych!na 

budowie!przy"#cza!telekomunikacyjnego!i!teleinformatycznego!w!obr%bie 

przedsi%biorstw tj. zgodnie z definicj#!§!3!pkt.!11!Rozporz#dzenia!Ministra 

Infrastruktury!z!dnia!28.10.2005!r.!w!sprawie!warunków!technicznych,!

jakim!powinny!odpowiada&!telekomunikacyjne!obiekty!budowlane!i!ich!

usytuowanie. 
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O# priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Dzia!anie 2.1 Nowe produkty i us!ugi w M-P 

Poddzia!anie   2.1.3 Nowe produkty i us!ugi w M-P na obszarach przygranicznych 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasad" dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku 

od towarów i us!ug (VAT) zawart" w umowie o dofinansowanie; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � dla zamówienia przekraczaj"cego 

warto#& 50 tys. z! netto;  

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 
wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu do 

realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych oraz (w przypadku!wyst#pienia!pomocy!publicznej!lub!pomocy!

de minimis) odpowiednio w: 

- Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!3!wrze$nia!2015 r.  

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

tematycznego"3"w"zakresie"wzmacniania"konkurencyjno$ci"

mikroprzedsi&biorców,"ma ych"i"$rednich"przedsi&biorców"w"ramach"

regionalnych"programów"operacyjnych"na"lata"2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1377), 

- Rozporz#dzeniu!Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów"operacyjnych"na"lata"2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie  z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- realizacja!procesów!biznesowych!w!formie!elektronicznej!*integracja!

systemów!informatycznych, B2B) � mo'liwych!do!realizacji!w!ramach!

poddzia"ania!2.1.2.; 

- $rodki!transportu. 

Wydatki 

podlegaj"ce 
limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 
poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- w!przypadku!projektów!obj%tych!pomoc#!de!minimis!kwalifikowalne!

koszty informacji i promocji w tym np. pozycjonowanie strony 

internetowej!do!5!6!ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu; 

- zakup!warto$ci!niematerialnych!i!prawnych!nierozerwalnie!zwi#zanych!z!

realizacj#!projektu!� do!406!ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!

projektu; Dedykowane!oprogramowanie!mo'liwe!do!zakupu!wy"#cznie!

pod!warunkiem!udowodnienia!przez!Wnioskodawc%,!i'!nie!jest!mo'liwy!
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zakup!tego!typu!oprogramowania!dost%pnego!na!rynku!oraz!wskazania!na!

istotne!ró'nice!w!odniesieniu!do!rozwi#za(!istniej#cych; 

- koszt!materia"ów!i!robót!budowlanych!*w!tym!budowy!budynku,!

rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, zmiany!sposobu!u'ytkowania a 

tak'e!rekonstrukcji,!modernizacji!i!adaptacji!budynku!albo!cz%$ci!takiego!

budynku), koszt materia"ów!i!prac!instalacyjnych,!koszt!materia"ów!i!prac!

wyko(czeniowych w obiektach budowlanych, koszt materia"ów!i!prac!

zwi#zanych z zagospodarowaniem terenu � pod!warunkiem,!'e!koszty!te!

s#!nierozerwalnie!zwi#zane!i!niezb%dne!dla!funkcjonowania!inwestycji 

(ww. koszty!mog# stanowi&!maksymalnie!506!ca"kowitych wydatków!

kwalifikowalnych projektu); 
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O# priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Dzia!anie 2.1 Nowe produkty i us!ugi w M-P 

Poddzia!anie   2.1.4 Inwestycje dla  Podmiotów Ekonomii Spo!ecznej 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasad" dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku od 

towarów i us!ug (VAT) zawart" w umowie o dofinansowanie;  

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � dla zamówienia przekraczaj"cego 

warto#& 50 tys. z! netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe wydatki 
kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

 

Do!wydatków!kwalifikowalnych, wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!do!

realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych. W!przypadku!wyst#pienia!pomocy!publicznej!lub!pomocy!de 

minimis w!projekcie!zastosowanie!b%d#!mia"y!zapisy: 

- Rozporz#dzenia!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!3!wrze$nia!

2015r.  

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

tematycznego"3"w"zakresie"wzmacniania"konkurencyjno$ci"

mikroprzedsi&biorców,"ma ych"i"$rednich"przedsi&biorców"w"ramach"

regionalnych"programów"operacyjnych"na"lata"2014-2020 (Dz.U. z 

2015r. poz. 1377), 

- Rozporz#dzenia!Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 

2015r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych!programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 (Dz. U z 

2015 r. poz. 488).          

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych a ponadto: 

- $rodki!transportu!nie!przeznaczone!konstrukcyjnie!do!przewozu!osób!·!

z niepe"nosprawno$ciami!i!osób!o!ograniczonej!zdolno$ci!ruchowej. 

Wydatki podlegaj"ce 
limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych a ponadto: 

- w!przypadku!projektów!obj%tych!pomoc#!de!minimis!kwalifikowalne!

koszty informacji i promocji w tym np. pozycjonowanie strony 

internetowej!do!5!6!ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu; 

- zakup!warto$ci!niematerialnych!i!prawnych!nierozerwalnie!zwi#zanych 

z realizacj#!projektu!� do!406!warto$ci!ca"kowitych!wydatków!

kwalifikowalnych projektu; Dedykowane!oprogramowanie!mo'liwe!do!
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zakupu!wy"#cznie!pod!warunkiem!udowodnienia!przez!Wnioskodawc%,!

i'!nie!jest!mo'liwy!zakup!tego!typu!oprogramowania!dost%pnego!na 

rynku oraz wskazania na!istotne!ró'nice!w!odniesieniu!do!rozwi#za(!

istniej#cych. 
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O# priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Dzia!anie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki 

Poddzia!anie  2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do 20 

tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalno ci!wydatków!w!ramach!Europejskiego Funduszu 

Rozwoju!Regionalnego,!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego!oraz!

Funduszu!Spójno ci!na!lata!2014-2020 (rozdz. 6.5.1) � wydatki o 

warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustaw" Prawo zamówie* publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu! 

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!

w Wytycznych oraz!*!w!przypadku!wyst#pienia!pomocy!publicznej!lub!

pomocy de minimis) odpowiednio w: 

- Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!3!wrze$nia!2015!r.! 
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

tematycznego 3 w zakresie wzmacniania!konkurencyjno$ci!
mikroprzedsi%biorców,!ma"ych!i!$rednich!przedsi%biorców!w!ramach!
regionalnych!programów!operacyjnych!na!lata!2014�2020 (Dz. U. poz. 

1377), 

- Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!5!sierpnia!2015!r.! 
w sprawie udzielania!pomocy!inwestycyjnej!na!infrastruktur%!lokaln#!
w ramach!regionalnych!programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 (Dz. 

U. poz. 1208), 

- Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!19!marca!2015!r.! 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 (Dz. U. poz. 488). 
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Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- zakup!sprz%tu!s"u'#cego!do!bie'#cego!utrzymania!terenu!

inwestycyjnego;  

- wydatki!na!bie'#ce!remonty!cz#stkowe!i!utrzymanie!terenów!

inwestycyjnych; 

- przebudowa infrastruktury technicznej niekoliduj#cej!z!inwestycj#,!

wydatki na!infrastruktur%!techniczn#,!w!tym!teletechniczn#,!nie!maj#c#!

zwi#zku!z!celami!projektu; 

- budowa, przebudowa!i!remont!dróg!dojazdowych!do!terenów!

inwestycyjnych; 

- budowa!budynków,!które!nie!s#!bezpo$rednio!zwi#zane!z!tworzon#!

infrastruktur#!wewn%trzn#. 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- w!ramach!inwestycji!w!zakresie!terenów!inwestycyjnych!wydatki!na!

wewn%trzn#!infrastruktur%!komunikacyjn#,!*jako uzupe"niaj#cy!element!

projektu!dotycz#cego!kompleksowego!przygotowania!terenu!

inwestycyjnego)!stanowi#ce!do!49!6!bezpo$rednich!wydatków!

kwalifikowalnych!projektu!*bez!uwzgl%dnienia!kosztów!po$rednich); 

- koszty!przebudowy!oraz!budowy!sieci,!wykraczaj#cej!poza!teren!

inwestycyjny,!jedynie!w!takim!zakresie,!aby!skomunikowa&!teren!lub!

w"#czy&!infrastruktur%!do!istniej#cej!sieci; 

- przygotowanie!powierzchni!produkcyjnej,!magazynowej!i!us"ugowej! 

z ograniczeniem inwestycji w wielkopowierzchniowe obiekty handlowe 

oraz z!wy"#czeniem!terenów!pod!inwestycje!mieszkaniowe; 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj# projektu do 10 % 

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z!Wytycznymi; 

- budowa hal jako konstrukcji (stalowych i/lub 'elbetowych)!b%d#cych!

niezb%dnymi!elementami!kompleksowego!zagospodarowania!terenu!

inwestycyjnego. 
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O# priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Dzia!anie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki 

Poddzia!anie  2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do 20 

tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalno ci!wydatków!w!ramach!Europejskiego!Funduszu!

Rozwoju!Regionalnego,!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego oraz 

Funduszu!Spójno ci!na!lata!2014-2020 (rozdz. 6.5.1) � wydatki o 

warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustaw" Prawo zamówie* publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu! 

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!

w Wytycznych oraz!*!w!przypadku!wyst#pienia!pomocy!publicznej!lub!

pomocy de minimis) odpowiednio w : 

- Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!3!wrze$nia!2015!r.! 
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

tematycznego!3!w!zakresie!wzmacniania!konkurencyjno$ci!
mikroprzedsi%biorców,!ma"ych!i!$rednich!przedsi%biorców!w!ramach!
regionalnych!programów!operacyjnych!na!lata!2014�2020 (Dz. U. poz. 

1377), 

- Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!5!sierpnia!2015!r.! 
w!sprawie!udzielania!pomocy!inwestycyjnej!na!infrastruktur%!lokaln#!
w ramach regionalnych programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 (Dz. 

U. poz. 1208), 

- Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!19!marca!2015!r.! 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 (Dz. U. poz. 488). 

 



Za !cznik"nr"6"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

894 

 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- zakup!sprz%tu!s"u'#cego!do!bie'#cego!utrzymania!terenu!

inwestycyjnego;  

- wydatki!na!bie'#ce!remonty!cz#stkowe!i!utrzymanie!terenów!

inwestycyjnych; 

- przebudowa infrastruktury technicznej niekoliduj#cej!z!inwestycj#,!

wydatki na!infrastruktur%!techniczn#,!w!tym!teletechniczn#,!nie!maj#c#!

zwi#zku!z!celami!projektu; 

- budowa,!przebudowa!i!remont!dróg!dojazdowych!do!terenów!

inwestycyjnych; 

- budowa!budynków,!które!nie!s#!bezpo$rednio!zwi#zane!z!tworzon#!

infrastruktur#!wewn%trzn#. 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- w!ramach!inwestycji!w!zakresie!terenów!inwestycyjnych!wydatki!na!

wewn%trzn#!infrastruktur%!komunikacyjn#!*jako!uzupe"niaj#cy!element!

projektu!dotycz#cego!kompleksowego!przygotowania!terenu!

inwestycyjnego)!stanowi#ce!do!49!6!bezpo$rednich!wydatków!

kwalifikowalnych!projektu!*bez!uwzgl%dnienia!kosztów!po$rednich); 

- koszty przebudowy!oraz!budowy!sieci,!wykraczaj#cej!poza!teren!

inwestycyjny,!jedynie!w!takim!zakresie,!aby!skomunikowa&!teren!lub!w"#czy&!

infrastruktur%!do!istniej#cej!sieci; 

- przygotowanie!powierzchni!produkcyjnej,!magazynowej!i!us"ugowej! 

z ograniczeniem inwestycji w wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz  

z!wy"#czeniem!terenów!pod!inwestycje!mieszkaniowe; 

- budowa hal jako konstrukcji (stalowych i/lub 'elbetowych)!b%d#cych!

niezb%dnymi!elementami!kompleksowego!zagospodarowania!terenu!

inwestycyjnego. 
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O# priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Dzia!anie 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na rzecz gospodarki 

Poddzia!anie  2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do 20 

tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalno ci!wydatków!w!ramach!Europejskiego!Funduszu!

Rozwoju!Regionalnego,!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego oraz 

Funduszu!Spójno ci!na!lata!2014-2020 (rozdz. 6.5.1) � wydatki o 

warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustaw" Prawo zamówie* publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu! 

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!

w Wytycznych oraz!*!w!przypadku!wyst#pienia!pomocy!publicznej!lub!

pomocy de minimis) odpowiednio w : 

- Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!3!wrze$nia!2015!r.! 
w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

tematycznego!3!w!zakresie!wzmacniania!konkurencyjno$ci!
mikroprzedsi%biorców,!ma"ych!i!$rednich!przedsi%biorców!w!ramach!
regionalnych!programów!operacyjnych!na!lata!2014�2020 (Dz. U. poz. 

1377), 

- Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!5!sierpnia!2015!r.! 
w!sprawie!udzielania!pomocy!inwestycyjnej!na!infrastruktur%!lokaln#!
w ramach regionalnych programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 (Dz. 

U. poz. 1208), 

- Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!19!marca!2015!r.! 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 (Dz. U. poz. 488). 
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Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- zakup!sprz%tu!s"u'#cego!do!bie'#cego!utrzymania!terenu!

inwestycyjnego;  

- wydatki!na!bie'#ce!remonty!cz#stkowe!i!utrzymanie!terenów!

inwestycyjnych; 

- przebudowa infrastruktury technicznej niekoliduj#cej!z!inwestycj#,!

wydatki na!infrastruktur%!techniczn#,!w!tym!teletechniczn#,!nie!maj#c#!

zwi#zku!z!celami!projektu; 

- budowa,!przebudowa!i!remont!dróg!dojazdowych!do!terenów!

inwestycyjnych; 

- budowa!budynków,!które!nie!s#!bezpo$rednio!zwi#zane!z!tworzon#!

infrastruktur#!wewn%trzn#. 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- w!ramach!inwestycji!w!zakresie!terenów!inwestycyjnych!wydatki!na!

wewn%trzn#!infrastruktur%!komunikacyjn#!*jako!uzupe"niaj#cy!element!

projektu!dotycz#cego!kompleksowego!przygotowania!terenu!

inwestycyjnego)!stanowi#ce!do!49!6!bezpo$rednich!wydatków!

kwalifikowalnych!projektu!*bez!uwzgl%dnienia!kosztów!po$rednich); 

- koszty przebudowy!oraz!budowy!sieci,!wykraczaj#cej!poza!teren!

inwestycyjny,!jedynie!w!takim!zakresie,!aby!skomunikowa&!teren!lub!

w"#czy&!infrastruktur%!do!istniej#cej!sieci; 

- przygotowanie!powierzchni!produkcyjnej,!magazynowej!i!us"ugowej! 

z ograniczeniem inwestycji w wielkopowierzchniowe obiekty handlowe 

oraz z!wy"#czeniem!terenów!pod!inwestycje!mieszkaniowe; 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do 10 % 

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z Wytycznymi; 

- budowa hal jako konstrukcji (stalowych i/lub 'elbetowych)!b%d#cych!

niezb%dnymi!elementami!kompleksowego!zagospodarowania!terenu!

inwestycyjnego. 
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O# priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Dzia!anie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu 

Poddzia!anie  � 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do  

20 tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!
do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 
w Wytycznych oraz!*w!przypadku!wyst#pienia!pomocy!publicznej!lub!
pomocy de minimis) odpowiednio: 

- w odniesieniu do systemu popytowego: pomoc!na!us"ugi!doradcze!
zgodnie!z!Rozporz#dzeniem!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!3!
wrze$nia!2015!r.!w!sprawie!udzielania!pomocy!mikroprzedsi%biorcom,!
ma"ym!i!$rednim!przedsi%biorcom!na!us"ugi!doradcze!oraz!udzia"!w!
targach w ramach regionalnych programów!operacyjnych!na!lata!2014-

2020 (Dz. U. poz. 1417). 

- w!odniesieniu!do!wsparcia!profesjonalizacji!us"ug!IOB,!w!przypadku!
wyst#pienia!pomocy!publicznej,!Wydatki!musz#!by&!poniesione zgodnie z 

rozporz#dzeniem!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!19 marca 2015 

r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020. (Dz. U z 2015 r. poz. 488). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- zakup $rodków!transportu; 

- nowo budowana infrastruktura IOB. 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- us"ugi!doradcze,!szkoleniowe,!finansowe!czy!marketingowe,!elementy!
projektu nie zwi#zane!bezpo$rednio!z!podstawowym!celem!poddzia"ania!
programu!operacyjnego!do!10!6!ca"kowitych!wydatków!
kwalifikowalnych projektu; 
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dzia!ania/poddzia!a

nia 

- wydatki!na!wewn%trzn#!infrastruktur%!komunikacyjn#!*jako!element!
uzupe"niaj#cy!projektu)!� stanowi#ce!mniejsz#!cz%$&!bud'etu; 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do 10 % 

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!
zgodno$ci!z!Wytycznymi. 
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O# priorytetowa  II Konkurencyjna gospodarka 

Dzia!anie 2.4 Wspó!praca gospodarcza i promocja 

Poddzia!anie  � 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasad" dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku 

od towarów i us!ug (VAT) zawart" w umowie o dofinansowanie; 

2. Zgodnie  z  zasad"  rozeznania rynku  okre#lon"  w  Wytycznych  (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � dla zamówienia przekraczaj"cego 

warto#& 50 tys. z! netto;  

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w  przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Projekty  o  warto#ci  do  100 000 

EUR  wk!adu  publicznego  wed!ug  kwot rycza!towych zgodnie z 

Wytycznymi; 

6. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!

w Wytycznych.  

W!przypadku!wyst#pienia!pomocy!publicznej!w!projekcie!zastosowanie!b%d#!

mia"y!zapisy: 

- Rozporz#dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów!operacyjnych!na!lata!2014�2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488); 

- Rozporz#dzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania 

pomocy!mikroprzedsi%biorcom,!ma"ym!i!$rednim!przedsi%biorcom!na!

us"ugi!doradcze!oraz!udzia"!w!targach w!ramach!regionalnych!programów!

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- zakup!$rodków!transportu; 

- koszty!zwi#zane!z!realizacj#!procesów!biznesowych w formie 

elektronicznej!*integracja!systemów!informatycznych,!B2B,!B2E,!B2C,!itp.)!

� mo'liwych!do!realizacji!w!ramach!poddzia"ania!2.1.2.; 

- koszty!przyznawane!na!dzia"alno$&!zwi#zan#!z!wywozem!do!pa(stw!

trzecich!lub!pa(stw!cz"onkowskich,!tzn.!pomocy!bezpo$rednio!zwi#zanej!

z ilo$ci#!wywo'onych!produktów,!tworzeniem!i!prowadzeniem!sieci!
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dystrybucyjnej!lub!innymi!wydatkami!bie'#cymi!zwi#zanymi!

z prowadzeniem!dzia"alno$ci!wywozowej;! 

- zakup!us"ug,!których!$wiadczenie!stanowi!przedmiot!dzia"alno$ci!

gospodarczej wnioskodawcy. 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach 

dzia!ania/poddzia!a

nia 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- op"aty!finansowe!i!us"ugi!doradcze!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!

zgodnie z Wytycznymi - us"ugi!doradcze!mog#!stanowi&!maksymalnie!

10 6!ca"kowitych!wydatków!kwalifikowanych!projektu (w!limit!nie!s#!

wliczane koszty Strategii oraz modelu biznesowego) i nie mog#!by&!

zlecone!pracownikom!ani!innym!osobom!powi#zanym! 

z!Wnioskodawc#!osobowo!lub!kapita"owo); 

- przejazd!i!zakwaterowanie!nie!wi%cej!ni'!trzech!osób,!

uczestnicz#cych!w wydarzeniach o charakterze krajowym lub 

mi%dzynarodowym!tj. przedsi%biorcy/personelu!przedsi%biorcy!

zgodnie!z!art.!5!Za"#cznika!nr!1!� Definicja!ma"ych!i!$rednich!

przedsi%biorstw!do!Rozporz#dzenia!Komisji!*UE)!nr!851/2014!z!dnia!

17 czerwca 2014 r.!uznaj#cym!niektóre!rodzaje!pomocy!za!zgodne!ze!

wspólnym!rynkiem!w!zastosowaniu!art.!107!i!10=!Traktatu. 

- koszty!kwalifikowane!dotycz#ce!us"ug!hotelowych!oraz!diet!nale'y!

okre$li&!na!podstawie!Rozporz#dzenia!Ministra!Pracy!i!Polityki!

Spo"ecznej!z!dnia!29!stycznia!2013!r.!w!sprawie!nale'no$ci!

przys"uguj#cych!pracownikowi!zatrudnionemu!w!pa(stwowej!lub!

samorz#dowej!jednostce!sfery!bud'etowej!z!tytu"u!podró'y!

s"u'bowej!*z!przeliczeniem!EURO!po!$rednim!kursie!NBP!na!dzie(!

sporz#dzenia!wniosku!o!dofinansowanie!projektu).  

- w przypadku!kosztów!przejazdu!$rodkiem!transportu!stanowi#cym!

w"asno$&!pracownika obowi#zuje!przelicznik!okre$lony!w!

Rozporz!dzeniu"Ministra"Infrastruktury"z"dnia 25 marca 2002 r.  

w"sprawie"warunków"ustalania"oraz"sposobu"dokonywania"zwrotu"

kosztów"u'ywania"do"celów"s u'bowych"samochodów"osobowych,"

motocykli,"motorowerów"nieb&d!cych"w asno$ci!"pracodawcy, 

natomiast w!przypadku!przejazdu!samochodem!s"u'bowym!

(stanowi#cym!w"asno$&!pracodawcy)!nale'y!przedstawi&!kalkulacj%!

kosztów paliwa!*liczba!kilometrów!x!$rednie!spalanie!samochodu!x!

cena za litr paliwa). 

- w!ramach!kosztów!kwalifikowalnych,!uj%tych!we!wniosku,!mo'liwe!

jest!finansowanie!jednej!strategii!rozwoju!przedsi%biorstwa!na!"#czn#!



Za !cznik"nr"6"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

901 

 

kwot%!do!30!ty$.!z".!oraz!modeli!biznesowych!na!"#czn#!kwot%!do!20!

ty$.!z". 

- do!wsparcia!nie!kwalifikuje!si%!zakup!us"ug,!których!$wiadczenie!
stanowi!przedmiot!dzia"alno$ci!gospodarczej!wnioskodawcy. 

- pomoc!w!ramach!dzia"ania!nie!mo'e!by&!udzielona!na!realizacj%!

projektu!dotycz#cego!dzia"alno$ci!handlowej!*handlu!obcymi!

wyrobami!lub!obcymi!us"ugami). 

- w przypadku!projektów!obj%tych!pomoc#!na!us"ugi!doradcze,!udzia"! 

w!targach!oraz!pomoc#!de!minimis!kwalifikowalno$&!wydatków!

liczona!jest!od!dnia!z"o'enia!wniosku!o!dofinansowanie!projektu. 
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O# priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjne 

Dzia!anie 3.1 Strategie niskoemisyjne 

Poddzia!anie  3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do 

20 tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustaw" Prawo zamówie* publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!

w Wytycznych. 

Wydatki dot. inwestycji drogowych zgodnie z zapisami punktu pn. 

Postanowienia Umowy Partnerstwa Wspólna Interpretacja dotycz"ca 

zrównowa$onej intermodalnej mobilno#ci miejskiej (PI4e) w niniejszej 

karcie!*poni'ej). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- zakup!sprz%tu!s"u'#cego!do!bie'#cego!utrzymania!dróg; 

- wydatki!na!bie'#ce!remonty!cz#stkowe!i!utrzymanie!drogi,!tj.!dzia"ania!

przywracaj#ce!infrastruktur%!do!pierwotnego!stanu; 

- dojazdy do posesji; 

- przebudowa!infrastruktury!technicznej!niekoliduj#cej!z!inwestycj#; 

- zakup!$rodków!transportu!*innych!ni'!tabor!dla!transportu!
publicznego). 

 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inwestycje!w!drogi!lokalne!i!regionalne!mo'liwe!s#!jedynie jako 

niezb%dny!i!uzupe"niaj#cy!element!projektu!dot.!systemu!zrównowa'onej!

mobilno$ci!miejskiej!zgodnie!z!zasadami!okre$lonymi!poni'ej. 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do 10 % 

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!
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zgodno$ci! 

z Wytycznymi. 

Postanowienia 

Umowy 

Partnerstwa 

Wspólna 

Interpretacja  

dotycz"ca  

zrównowa$onej 

intermodalnej 

mobilno#ci 

miejskiej (PI4e) 

Wprowadzenie 

Szereg!postanowie(!Umowy!Partnerstwa!dotycz#cych!zrównowa'onej!
mobilno$ci!miejskiej,!a zw"aszcza!drogowych!elementów!projektów,!
wymaga!przyj%cia!w"a$ciwego!podej$cia!do!operacji/!projektów!
planowanych!do!wsparcia!w!ramach!PI!4e!w!krajowych!jak!te'!w!
regionalnych programach operacyjnych. 

Poni'szy!dokument zosta"!uzgodniony!przez!MR!z!KE!i! jest zestawem 
ujednoliconych!zasad,!którymi!nale'y!si%!kierowa&!si%!w!procesie!wyboru,!
ustalania!celów!i!zakresu/elementów!projektów!wchodz#cych!w!zakres!
priorytetu!inwestycyjnego!dotycz#cego!�zrównowa'onej!mobilno$ci!
miejskiej�!we!wszystkich!programach!operacyjnych!realizuj#cych!ten!
priorytet inwestycyjny. 

Dokument!wyznacza!warunki,!na!jakich!elementy!drogowe!b%d#ce!cz%$ci#!
zintegrowanych!projektów!mog#!by&!uznane!za!infrastruktur%!transportu!
publicznego!w!ramach!PI!4e,!a!przez!to!nie!wchodzi&!do!limitu!!mniejszo$ci!
wydatków.!Dokument!wskazuje!równie'!te!elementy!projektów,!które!
nale'y!zaliczy&!do!ww.!limitu.! 

 

Cele!planowanych!projektów 

Nadrz%dnym!celem!projektów!zawsze!b%dzie!poprawa!poziomu!i!jako$ci!
'ycia!spo"eczno$ci!lokalnych!oraz!ograniczenie!zanieczyszczenia!powietrza!
w!miastach,!poprzez!przyspieszony!rozwój!czystych,!bezpiecznych,!
spójnych,!funkcjonalnych!i!efektywnych!form!transport!publicznego!
i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Wszystkie projekty 
zwi#zane!z!mobilno$ci#!miejsk#!musz#!uwzgl%dni&!szersze!podej$cie!i!
wpisa&!si%!w!kwestie!!niskoemisyjno$ci!zidentyfikowane!we!w"a$ciwych!
dokumentach strategicznych, przede wszystkim w planach gospodarki 
niskoemisyjnej czy w innych strategiach. Modernizacja czy rozbudowa 
systemu transportu publicznego nie jest celem samym w sobie, ale musi 
by&!widziana!w!kontek$cie!zmian!w!mobilno$ci!miejskiej,!w!celu!
ograniczenia!emisji!zwi#zanych!z!transportem,!w!tym!CO2,!"agodzenia!
negatywnego oddzia"ywania!na!$rodowisko!i!mieszka(ców!miast!oraz!
zwi%kszenia!efektywno$ci!energetycznej!systemu!transportowego,!jako!
ca"o$ci. 

Dlatego!te'!projekty!finansowane!w!ramach!PI!4e!zwi#zane!z!transportem!
miejskim!powinny!spe"nia&!nast%puj#ce!przes"anki: 

· kryterium celowo$ciowe!1:!szersze!wykorzystanie!bardziej!
efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego 
indywidualnego, 

· kryterium!celowo$ciowe!2:!zmniejszenie!wykorzystania!
samochodów!osobowych, 

· kryterium!celowo$ciowe!3:!lepsza!integracja!ga"%zi!transportu, 
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· kryterium!celowo$ciowe!4:!ni'sza!emisja!zanieczyszcze(!powietrza,!
ha"asu!oraz!ni'sze!zat"oczenie, 

· kryterium!celowo$ciowe!5:!poprawa!bezpiecze(stwa!ruchu!
drogowego. 

W!efekcie,!podejmowane!dzia"ania!musz#!by&!zintegrowane!i!
kompleksowe. 

Warunki!bezwzgl%dnie!obowi#zuj#ce 

Kwalifikowane!w!ramach!PI!4e!powinny!by&!projekty!kompleksowe!
zwi#zane! 
z!transportem!miejskim,!które: 

· realizuj#!rozwój!transportu!publicznego!w!sposób!kompleksowy,!
obejmuj#c!zestaw!w"a$ciwych!elementów:!tabor,!infrastruktur%,!
Inteligentne Systemy Transportowe, o ile jest to uzasadnione, w 
jednym!lub!w!kilku!projektach.!W!'adnym!przypadku!elementy!
drogowe,!o!których!mowa!w!pkt!4c)!poni'ej,!nie!mog#!stanowi&!
samodzielnego projektu � musz#!by&!cz%$ci#!kompleksowego!
projektu,!bezpo$rednio!zwi#zanego  z transportem publicznym. 

· spe"niaj#!wszystkie!wy'ej!okre$lone!kryteria!celowo$ciowe,!od!1!do!
5,!a!zw"aszcza!czyni#!transport!publiczny!bardziej!atrakcyjnym! 
a!jednocze$nie!transport!indywidualny!zmotoryzowany!- mniej 
atrakcyjnym!dla!u'ytkowników,!przez nadanie transportowi 
publicznemu!priorytetu!w!ruchu!na!g"ównych!miejskich!trasach!i!!
skrzy'owaniach. 

Przyk"ady!projektów!dotycz#cych!infrastruktury!transportu!publicznego!w!
ramach PI 4e 

Zintegrowane!i!kompleksowe!projekty!w!ramach!PI!4e!mog#!zawiera& 
nast%puj#ce!elementy: 

1. tabor niskoemisyjny � typ!taboru!powinien!wynika&!z!
wielokryterialnej analizy przechodzenia na czystszy tabor, liczba 
pojazdów!powinna!wynika&!z!analizy!zrównowa'onej!mobilno$ci!
miejskiej!*wchodz#cej!w!sk"ad!Strategii!ZIT,!PGN!lub!równowa'nego!
dokumentu); 

2. infrastruktura nie-drogowego transportu publicznego (np. tramwaj, 
metro, P&R) lub infrastruktura niezmotoryzowanego transportu 
indywidualnego,!w!tym!elementy!drogowe!niezb%dne!do!poprawy!
funkcjonowania!tego!transportu,!w!tym!"a(cuchy EkoMobilno$ci!-  
bezpieczne!ci#gi!ruchu!pieszego!lub!rowerowego!s"u'#ce!poprawie!
dost%pno$ci!transportu!publicznego; 

3. Inteligentne Systemy Transportowe � powinny!zapewnia&!lepsz#!
dost%pno$&!transportu!publicznego!w!zakresie!planowania!podró'y,!
informacji zarz#dzania!ruchem,!zarz#dzania!popytem,!
zintegrowanego!biletu,!zintegrowanych!systemów!bazodanowych,!
itp., 

4. infrastruktura drogowego transportu publicznego (autobus, 
trolejbus, P&R): 

a) elementy drogowe przeznaczone wy!"cznie dla transportu 
publicznego lub nadaj"ce priorytet transportowi publicznemu, 
np.: buspasy, obiekty przeznaczone dla transportu 
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autobusowego (tunele, wiadukty), (wydatki poza limitem 
mniejszo$ci), 

b) przebudowa!skrzy'owa(!w!celu!u"atwienia!i/lub!nadania!
priorytetu transportowi publicznemu w ruchu,!np.:!pasy!skr%tu!
dla!autobusów,!$luzy!na!skrzy'owaniach,!itp.,!*wydatki!poza!
limitem!mniejszo$ci), 

c) infrastruktura drogowa nienadaj"ca priorytetu transportowi 
publicznemu z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia dla 
nadania takiego priorytetu, ale poprawiaj"ca jako#& 
funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego, 
np.!odcinki!dróg!zapewniaj#ce!dost%p!do!miejskich!centrów!
przesiadkowych,!p%tli!autobusowych/!tramwajowych,!stacji!
kolejowych!lub!parkingów!P@R,!itp.!� "#cz#ce!takie!terminale!z!
sieci#!dróg!miejskich;!odcinki!dróg!s"u'#ce!uruchomieniu!
transportu!publicznego!*na!obszarach!wcze$niej!
nieobs"ugiwanych)!/!przebudowie!sieci!transportu!publicznego!
*wydatki!w!limicie!mniejszo$ci). 

Inwestycje!w!odcinki!dróg,!o!których!mowa!w!ppkt.!c)!nie!mog# 
stanowi&!samodzielnych!projektów. 

W przypadku pkt. 2, 4a i 4b, inwestycje w inne elementy drogowe 
*np.!jezdnia,!nawierzchnia,!obiekty!in'ynierskie,!odwodnienie,!
bariery!d+wi%koch"onne,!itp.!mog#!by&!wspó"finansowane!wy"#cznie!
w!zakresie!niezb%dnym!dla!w"a$ciwego!wykonywania!robot!
drogowych!dotycz#cych!infrastruktury!transportu!publicznego!jako!
ca"o$ci!i!uzasadnionych!z punktu widzenia technologicznego. W 
szczególno$ci,!bez!wykonania!takich!robot!budowlanych!nie!jest!
mo'liwe!wykonanie!wi%kszo$ci!inwestycji!transportu publicznego 
(np. buspasa, parkingu P&R) zgodnie  
z!zasadami!sztuki!budowlanej!oraz/lub!in'ynieryjnej!i!jej!odbiór!
przez!odpowiedni!urz#d!wydaj#cy!zgod%!na!u'ytkowanie.! 

 
O ile wszystkie powy$sze kryteria celowo#ciowe s" spe!nione przez 
projekt *projekt!przyczynia!si%!do!szerszego!wykorzystania!bardziej!
efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego 
indywidualnego,!do!zmniejszenia!wykorzystania!samochodów!osobowych,!
do lepszej!integracji!ga"%zi!transportu,!do!ni'szej!emisji!zanieczyszcze(!
powietrza,!ha"asu!oraz!ni'szego!zat"oczenia!oraz!do!poprawy!
bezpiecze(stwa!ruchu!drogowego), ka$da inwestycja w element drogowy 
realizowany w ramach PI 4e mo$e zosta& zakwalifikowana do kategorii 
043 Infrastruktura i promocja czystego transportu miejskiego (w tym 
wyposa#enie!i tabor).  

Wydatki dotycz"ce inwestycji, o których mowa w pkt. 1, 2,  3,  4a i 4b 
zostan"  zaliczone do kategorii 043 i wy!"czone z limitu mniejszo#ci 
wydatków. Innymi s!owy, inwestycje w tym zakresie s" traktowane jako 
inwestycje bezpo#rednio w transport publiczny, nie s" one natomiast 
traktowane jako inwestycje w drogi lokalne. 

Je$eli zintegrowany projekt obejmuje inwestycje w infrastruktur% 
drogow", o której mowa w pkt. 4c, wydatki dotycz"ce inwestycji 
drogowych mog" zosta& zaliczone do kategorii 043 ale zostan" wliczone w 
limit mniejszo#ci wydatków. Innymi s!owy, takie inwestycje uznawane s" 
za inwestycje w drogi lokalne. 
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O# priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Dzia!anie 3.1 Strategie niskoemisyjne 

Poddzia!anie  3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do 

20 tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustaw" Prawo zamówie* publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!

w Wytycznych. Wydatki dot. inwestycji drogowych zgodnie z zapisami 

punktu pn. Postanowienia Umowy Partnerstwa Wspólna Interpretacja 

dotycz"ca zrównowa$onej intermodalnej mobilno#ci miejskiej (PI4e) w 

niniejszej!karcie!*poni'ej). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- zakup!sprz%tu!s"u'#cego!do!bie'#cego!utrzymania!dróg; 

- wydatki!na!bie'#ce!remonty!cz#stkowe!i!utrzymanie!drogi,!tj.!dzia"ania!

przywracaj#ce!infrastruktur%!do!pierwotnego!stanu; 

- dojazdy do posesji; 

- przebudowa!infrastruktury!technicznej!niekoliduj#cej!z!inwestycj#; 

- zakup!taboru!s"u'#cego!obs"udze!komunikacji!zbiorowej; 

- zakup!$rodków!transportu. 

 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inwestycje w drogi lokalne i regionalne!mo'liwe!s#!jedynie!jako!niezb%dny!i!

uzupe"niaj#cy!element!projektu!dot.!systemu!zrównowa'onej!mobilno$ci!

miejskiej!zgodnie!z!zasadami!okre$lonymi!poni'ej. 
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Postanowienia 

Umowy 

Partnerstwa 

Wspólna 

Interpretacja  

dotycz"ca  

zrównowa$onej 

intermodalnej 

mobilno#ci 

miejskiej (PI4e) 

Wprowadzenie 

Szereg!postanowie(!Umowy!Partnerstwa!dotycz#cych!zrównowa'onej!
mobilno$ci!miejskiej,!a zw"aszcza!drogowych!elementów!projektów,!
wymaga!przyj%cia!w"a$ciwego!podej$cia!do!operacji/!projektów!
planowanych do!wsparcia!w!ramach!PI!4e!w!krajowych!jak!te'!w!
regionalnych programach operacyjnych. 

Poni'szy!dokument zosta"!uzgodniony!przez!MR!z!KE!i jest zestawem 
ujednoliconych!zasad,!którymi!nale'y!si%!kierowa&!si%!w!procesie!wyboru,!
ustalania!celów!i!zakresu/elementów!projektów!wchodz#cych!w!zakres!
priorytetu!inwestycyjnego!dotycz#cego!�zrównowa'onej!mobilno$ci!
miejskiej�!we!wszystkich!programach!operacyjnych!realizuj#cych!ten!
priorytet inwestycyjny. 

Dokument!wyznacza!warunki,!na!jakich!elementy!drogowe!b%d#ce!cz%$ci#!
zintegrowanych!projektów!mog#!by&!uznane!za!infrastruktur%!transportu!
publicznego!w!ramach!PI!4e,!a!przez!to!nie!wchodzi&!do!limitu!!mniejszo$ci!
wydatków.!Dokument!wskazuje!równie'!te!elementy!projektów,!które!
nale'y!zaliczy&!do!ww.!limitu.! 

 

Cele planowanych!projektów 

Nadrz%dnym!celem!projektów!zawsze!b%dzie!poprawa!poziomu!i!jako$ci!
'ycia!spo"eczno$ci!lokalnych!oraz!ograniczenie!zanieczyszczenia!powietrza!
w!miastach,!poprzez!przyspieszony!rozwój!czystych,!bezpiecznych,!
spójnych,!funkcjonalnych!i!efektywnych form transport publicznego 
i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Wszystkie projekty 
zwi#zane!z!mobilno$ci#!miejsk#!musz#!uwzgl%dni&!szersze!podej$cie!i!
wpisa&!si%!w!kwestie!!niskoemisyjno$ci!zidentyfikowane!we!w"a$ciwych!
dokumentach strategicznych, przede wszystkim w planach gospodarki 
niskoemisyjnej czy w innych strategiach. Modernizacja czy rozbudowa 
systemu transportu publicznego nie jest celem samym w sobie, ale musi 
by&!widziana!w!kontek$cie!zmian!w!mobilno$ci!miejskiej,!w!celu!
ograniczenia!emisji!zwi#zanych!z!transportem,!w!tym!CO2,!"agodzenia!
negatywnego!oddzia"ywania!na!$rodowisko!i!mieszka(ców!miast!oraz!
zwi%kszenia!efektywno$ci!energetycznej!systemu!transportowego,!jako!
ca"o$ci. 

Dlatego!te'!projekty!finansowane!w!ramach!PI!4e!zwi#zane z transportem 
miejskim!powinny!spe"nia&!nast%puj#ce!przes"anki: 

· kryterium!celowo$ciowe!1:!szersze!wykorzystanie!bardziej!
efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego 
indywidualnego, 

· kryterium!celowo$ciowe!2:!zmniejszenie!wykorzystania!
samochodów!osobowych, 

· kryterium!celowo$ciowe!3:!lepsza!integracja!ga"%zi!transportu, 

· kryterium!celowo$ciowe!4:!ni'sza!emisja!zanieczyszcze(!powietrza,!
ha"asu!oraz!ni'sze!zat"oczenie, 

· kryterium!celowo$ciowe!5:!poprawa!bezpiecze(stwa!ruchu!
drogowego. 
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W efekcie,!podejmowane!dzia"ania!musz#!by&!zintegrowane!i!
kompleksowe. 

Warunki!bezwzgl%dnie!obowi#zuj#ce 

Kwalifikowane!w!ramach!PI!4e!powinny!by&!projekty!kompleksowe!
zwi#zane! 
z!transportem!miejskim,!które: 

· realizuj#!rozwój!transportu!publicznego!w!sposób!kompleksowy, 
obejmuj#c!zestaw!w"a$ciwych!elementów:!tabor,!infrastruktur%,!
Inteligentne Systemy Transportowe, o ile jest to uzasadnione, w 
jednym!lub!w!kilku!projektach.!W!'adnym!przypadku!elementy!
drogowe,!o!których!mowa!w!pkt!4c)!poni'ej,!nie!mog#!stanowi&!
samodzielnego projektu � musz#!by&!cz%$ci#!kompleksowego!
projektu,!bezpo$rednio!zwi#zanego!!z!transportem!publicznym. 

· spe"niaj#!wszystkie!wy'ej!okre$lone!kryteria!celowo$ciowe,!od!1!do!
5,!a!zw"aszcza!czyni#!transport!publiczny!bardziej!atrakcyjnym! 
a jednocze$nie!transport!indywidualny!zmotoryzowany!- mniej 
atrakcyjnym!dla!u'ytkowników,!przez!nadanie!transportowi!
publicznemu!priorytetu!w!ruchu!na!g"ównych!miejskich!trasach!i!!
skrzy'owaniach. 

Przyk"ady!projektów!dotycz#cych!infrastruktury!transportu!publicznego w 
ramach PI 4e 

Zintegrowane!i!kompleksowe!projekty!w!ramach!PI!4e!mog#!zawiera&!
nast%puj#ce!elementy: 

1. tabor niskoemisyjny � typ!taboru!powinien!wynika&!z!
wielokryterialnej analizy przechodzenia na czystszy tabor, liczba 
pojazdów!powinna!wynika&!z!analizy!zrównowa'onej!mobilno$ci!
miejskiej!*wchodz#cej!w!sk"ad!Strategii!ZIT,!PGN!lub!równowa'nego!
dokumentu); 

2. infrastruktura nie-drogowego transportu publicznego (np. tramwaj, 
metro, P&R) lub infrastruktura niezmotoryzowanego transportu 
indywidualnego, w tym elementy!drogowe!niezb%dne!do!poprawy!
funkcjonowania!tego!transportu,!w!tym!"a(cuchy!EkoMobilno$ci!-  
bezpieczne!ci#gi!ruchu!pieszego!lub!rowerowego!s"u'#ce!poprawie!
dost%pno$ci!transportu!publicznego; 

3. Inteligentne Systemy Transportowe � powinny!zapewnia&!lepsz#!
dost%pno$&!transportu!publicznego!w!zakresie!planowania!podró'y,!
informacji!zarz#dzania!ruchem,!zarz#dzania!popytem,!
zintegrowanego!biletu,!zintegrowanych!systemów!bazodanowych,!
itp., 

4. infrastruktura drogowego transportu publicznego (autobus, 
trolejbus, P&R): 

a) elementy drogowe przeznaczone wy!"cznie dla transportu 
publicznego lub nadaj"ce priorytet transportowi publicznemu, 
np.: buspasy, obiekty przeznaczone dla transportu 
autobusowego (tunele, wiadukty), (wydatki poza limitem 
mniejszo$ci), 

b) przebudowa!skrzy'owa(!w!celu!u"atwienia!i/lub!nadania!
priorytetu!transportowi!publicznemu!w!ruchu,!np.:!pasy!skr%tu!
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dla!autobusów,!$luzy!na!skrzy'owaniach,!itp.,!*wydatki!poza!
limitem!mniejszo$ci), 

c) infrastruktura drogowa nienadaj"ca priorytetu transportowi 
publicznemu z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia dla 
nadania takiego priorytetu, ale poprawiaj"ca jako#& 
funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego, 
np.!odcinki!dróg!zapewniaj#ce!dost%p!do!miejskich!centrów!
przesiadkowych,!p%tli!autobusowych/ tramwajowych, stacji 
kolejowych!lub!parkingów!P@R,!itp.!� "#cz#ce!takie!terminale!z!
sieci#!dróg!miejskich;!odcinki!dróg!s"u'#ce!uruchomieniu!
transportu!publicznego!*na!obszarach!wcze$niej!
nieobs"ugiwanych)!/!przebudowie!sieci!transportu!publicznego 
*wydatki!w!limicie!mniejszo$ci). 

Inwestycje!w!odcinki!dróg,!o!których!mowa!w!ppkt.!c)!nie!mog#!
stanowi&!samodzielnych!projektów. 

W przypadku pkt. 2, 4a i 4b, inwestycje w inne elementy drogowe 
*np.!jezdnia,!nawierzchnia,!obiekty!in'ynierskie,!odwodnienie, 
bariery!d+wi%koch"onne,!itp.!mog#!by&!wspó"finansowane!wy"#cznie!
w!zakresie!niezb%dnym!dla!w"a$ciwego!wykonywania!robot!
drogowych!dotycz#cych!infrastruktury!transportu!publicznego!jako!
ca"o$ci!i!uzasadnionych!z punktu widzenia technologicznego. W 
szczególno$ci,!bez!wykonania!takich!robot!budowlanych!nie!jest!
mo'liwe!wykonanie!wi%kszo$ci!inwestycji!transportu!publicznego!
(np. buspasa, parkingu P&R) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
oraz/lub!in'ynieryjnej!i!jej!odbiór!przez!odpowiedni!urz#d!wydaj#cy!
zgod% na!u'ytkowanie.! 

 
O ile wszystkie powy$sze kryteria celowo#ciowe s" spe!nione przez 
projekt *projekt!przyczynia!si%!do!szerszego!wykorzystania!bardziej!
efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego 
indywidualnego, do zmniejszenia wykorzystania!samochodów!osobowych,!
do lepszej!integracji!ga"%zi!transportu,!do!ni'szej!emisji!zanieczyszcze(!
powietrza,!ha"asu!oraz!ni'szego!zat"oczenia!oraz!do!poprawy!
bezpiecze(stwa!ruchu!drogowego), ka$da inwestycja w element drogowy 
realizowany w ramach PI 4e mo$e zosta& zakwalifikowana do kategorii 
043 Infrastruktura i promocja czystego transportu miejskiego (w tym 
wyposa#enie!i tabor).  

Wydatki dotycz"ce inwestycji, o których mowa w pkt. 1, 2,  3,  4a i 4b 
zostan"  zaliczone do kategorii 043 i wy!"czone z limitu mniejszo#ci 
wydatków. Innymi s!owy, inwestycje w tym zakresie s" traktowane jako 
inwestycje bezpo#rednio w transport publiczny, nie s" one natomiast 
traktowane jako inwestycje w drogi lokalne. 

Je$eli zintegrowany projekt obejmuje inwestycje w infrastruktur% 
drogow", o której mowa w pkt. 4c, wydatki dotycz"ce inwestycji 
drogowych mog" zosta& zaliczone do kategorii 043 ale zostan" wliczone w 
limit mniejszo#ci wydatków. Innymi s!owy, takie inwestycje uznawane s" 
za inwestycje w drogi lokalne. 
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O# priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjne 

Dzia!anie 3.1 Strategie niskoemisyjne 

Poddzia!anie  3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do 

20 tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustaw" Prawo zamówie* publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!

w Wytycznych. 

 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- jako!mniejszo$ciowy!element!projektu!dopuszcza!si%: 

- inwestycje infrastrukturalne dla ruchu rowerowego i pieszego, 

- kampani%!informacyjno-edukacyjn#; 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do 10 % 

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z!Wytycznymi. 
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O# priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Dzia!anie 3.2 Efektywno#& energetyczna 

Poddzia!anie  3.2.1 Efektywno#& energetyczna w budynkach publicznych 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia 

do 20 tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN 

netto w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustaw" Prawo zamówie* publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o 

dofinansowanie. 

Szczegó!owe wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!

projektu!do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!

okre$lonymi!w!Wytycznych.  

Wydatki kwalifikowalne!w!ramach!projektów!obj%tych!pomoc#!

publiczn#!musz#!by&!poniesione!zgodnie!z!zapisami!Rozporz#dzenia!

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania!pomocy!na!inwestycje!wspieraj#ce!efektywno$&!energetyczn#!

w!ramach!regionalnych!programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 (Dz. 

U. poz. 1363). 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- koszty!nie!wynikaj#ce!bezpo$rednio!z audytu energetycznego, 

- koszty!transportu!i!utylizacji!azbestu!usuni%tego!z!modernizowanego!
budynku, 

- wydatki!dot.!o$wietlenia!zewn%trznego!nie!zasilanego!z!przy"#cza!
energetycznego!budynku!*brak!ograniczenia!zu'ycia!energii!dla!
modernizowanego budynku), 

- prace!zwi#zane!z!zagospodarowaniem!terenu!wokó"!

modernizowanego budynku. 

Wydatki podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie  z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do!106!

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z!Wytycznymi; 

- modernizacja!instalacji!c.o.!wy"#cznie!jako!element!kompleksowej!

modernizacji energetycznej budynku, 
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- prace!zwi#zane!z!ulepszeniem!systemów!wentylacji!i!klimatyzacji!

wy"#cznie!jako!element!kompleksowej!modernizacji!energetycznej!

budynku, 

- system zarz#dzania!energi#!dla!budynku,!wy"#cznie!jako!elementu!

kompleksowej modernizacji energetycznej budynku. 
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O# priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Dzia!anie 3.2 Efektywno#& energetyczna 

Poddzia!anie  
3.2.2 Efektywno#& energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji 

Opolskiej 

Rozliczanie wydatków 

w ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do 

20 tys. PLN netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z ustaw" Prawo zamówie* publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!

w Wytycznych.  

Wydatki kwalifikowalne!w!ramach!projektów!obj%tych!pomoc#!publiczn#!

musz#!by&!poniesione!zgodnie!z!zapisami!Rozporz#dzenia!Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy!na!inwestycje!wspieraj#ce!efektywno$&!energetyczn#!w!ramach!

regionalnych!programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 (Dz. U. poz. 

1363). 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- koszty!nie!wynikaj#ce!bezpo$rednio!z audytu energetycznego, 

- koszty!transportu!i!utylizacji!azbestu!usuni%tego!z!modernizowanego!
budynku, 

- wydatki!dot.!o$wietlenia!zewn%trznego!nie!zasilanego!z!przy"#cza!
energetycznego!budynku!*brak!ograniczenia!zu'ycia!energii!dla!
modernizowanego budynku), 

- prace!zwi#zane!z!zagospodarowaniem!terenu!wokó"!modernizowanego!

budynku. 

Wydatki podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe  w ramach 

dzia!ania/poddzia!ania 

Zgodnie  z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- modernizacja!instalacji!c.o.!wy"#cznie!jako!element!kompleksowej!

modernizacji energetycznej budynku, 

- prace!zwi#zane!z!ulepszeniem!systemów!wentylacji!i!klimatyzacji!

wy"#cznie!jako!element kompleksowej modernizacji energetycznej 

budynku, 
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- system!zarz#dzania!energi#!dla!budynku,!wy"#cznie!jako!elementu!

kompleksowej modernizacji energetycznej budynku. 
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O# priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Dzia!anie 3.2 Efektywno#& energetyczna 

Poddzia!anie   
3.2.3 Efektywno#& energetyczna w mieszkalnictwie (instrumenty finansowe) 

Kwalifikowalno#& wydatków dotyczy podmiotu pe!ni"cego funkcj% 
menad$era funduszu funduszy 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

- Wybór!Po$redników!Finansowych!b%dzie!dokonywany!zgodnie!z!Ustaw#!

Prawo!Zamówie(!Publicznych. 

- Koszty!zarz#dzania!lub!op"aty!za!zarz#dzanie!poniesione!do!wysoko$ci!

limitów!okre$lonych!w!art.!13!rozporz#dzenia!delegowanego!KE!*UE)!nr!

4=0/2014!z!dnia!3!marca!2014!r.!uzupe"niaj#cego!rozporz#dzenie!

Parlamentu!Europejskiego!i!Rady!*UE)!nr!1303/2013,!ustanawiaj#cego!

wspólne!przepisy!dotycz#ce!Europejskiego!Funduszu!Rozwoju!

Regionalnego,!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego,!Funduszu!Spójno$ci,!

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów!Wiejskich!

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiaj#cego!przepisy!ogólne!dotycz#ce!Europejskiego!Funduszu!

Rozwoju!Regionalnego,!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego,!Funduszu!

Spójno$ci!i!Europejskiego!Funduszu!Morskiego!i!Rybackiego (Dz. Urz. UE L 

138 z 13.5.2014, str. 5). 

- Koszty!zarz#dzania!obejmuj#!pozycje!kosztów!bezpo$rednich!lub!

po$rednich!wyp"aconych!na!podstawie!dowodów!poniesienia!wydatków,!

op"aty!za!zarz#dzanie!odnosz#!si%!natomiast!do!uzgodnionej!ceny!

$wiadczonych!us"ug!ustalonej!w konkurencyjnym procesie rynkowym. 

- Koszty!zarz#dzania!i!op"aty!za!zarz#dzanie!wyliczane!s#!wed"ug!metodyki!

opartej!na!wynikach.!Koszty!te!nie!przekraczaj#!progów!okre$lonych!w!art.!

13!rozporz#dzenia!delegowanego. 

- Koszty!zarz#dzania!i!op"aty!za!zarz#dzanie!mog#!obejmowa&!op"aty!

manipulacyjne.!Jednak'e!takie!op"aty!nie!s#!kwalifikowalne,!je$li!s#!

pobierane!w!cz%$ci!lub!w!ca"o$ci!od!ostatecznych!odbiorców. 

- Koszty!zarz#dzania!i!op"aty!za!zarz#dzanie,!w!tym!te!zwi#zane!z!pracami!

przygotowawczymi!dotycz#cymi!instrumentu!finansowego!przed!

podpisaniem!umowy!o!dofinansowanie,!s#!kwalifikowalne!od!daty!

zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!do!

realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!w: 

- Wytycznych!w!zakresie!kwalifikowalno$ci!wydatków!w!ramach!

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Spo"ecznego!oraz!Funduszu!Spójno$ci!na!lata!2014-2020. 

- Rozporz#dzeniu!nr!1303/2013 

- Rozporz#dzeniu!Delegowanym!nr!4=0/2014 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!=21/2014 
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- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!984/2014!!z!dnia!11!

wrze$nia!2014!r. 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

wrze$nia!2014!r. 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

 

?rodki!transportu!dla!przedsi%biorstw!transportowych 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Wydatki zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!w: 

- Wytycznych!w!zakresie!kwalifikowalno$ci!wydatków!w!ramach!

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Spo"ecznego!oraz!Funduszu!Spójno$ci!na!lata!2014-2020. 

- Rozporz#dzeniu!nr!1303/2013 

- Rozporz#dzeniu Delegowanym nr 480/2014 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!=21/2014 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!984/2014!!z!dnia!11!

wrze$nia!2014!r. 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!1011/2014!z!dnia!22!

wrze$nia!2014!r. 
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O# priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Dzia!anie 

3.3 Odnawialne 6ród!a energii (instrumenty finansowe) 

Kwalifikowalno#& wydatków dotyczy podmiotu pe!ni"cego funkcj% 

menad$era funduszu funduszy 

Poddzia!anie   - 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

- Wybór!Po$redników!Finansowych!b%dzie!dokonywany!zgodnie!z!Ustaw#!

Prawo!Zamówie(!Publicznych. 

- Koszty!zarz#dzania!lub!op"aty!za!zarz#dzanie!poniesione!do!wysoko$ci!

limitów!okre$lonych!w!art.!13!rozporz#dzenia!delegowanego!KE!*UE)!nr!

480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupe"niaj#cego!rozporz#dzenie!

Parlamentu!Europejskiego!i!Rady!*UE)!nr!1303/2013,!ustanawiaj#cego!

wspólne!przepisy!dotycz#ce!Europejskiego!Funduszu!Rozwoju!

Regionalnego,!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego,!Funduszu!Spójno$ci,!

Europejskiego Funduszu Rolnego!na!rzecz!Rozwoju!Obszarów!Wiejskich!

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiaj#cego!przepisy!ogólne!dotycz#ce!Europejskiego!Funduszu!

Rozwoju!Regionalnego,!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego,!Funduszu!

Spójno$ci!i!Europejskiego!Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 

138 z 13.5.2014, str. 5). 

- Koszty!zarz#dzania!obejmuj#!pozycje!kosztów!bezpo$rednich!lub!

po$rednich!wyp"aconych!na!podstawie!dowodów!poniesienia!wydatków,!

op"aty!za!zarz#dzanie!odnosz#!si%!natomiast!do!uzgodnionej!ceny 

$wiadczonych!us"ug!ustalonej!w konkurencyjnym procesie rynkowym. 

- Koszty!zarz#dzania!i!op"aty!za!zarz#dzanie!wyliczane!s#!wed"ug!metodyki!

opartej!na!wynikach.!Koszty!te!nie!przekraczaj#!progów!okre$lonych!w!art.!

13!rozporz#dzenia!delegowanego. 

- Koszty zarz#dzania!i!op"aty!za!zarz#dzanie!mog#!obejmowa&!op"aty!

manipulacyjne.!Jednak'e!takie!op"aty!nie!s#!kwalifikowalne,!je$li!s#!

pobierane!w!cz%$ci!lub!w!ca"o$ci!od!ostatecznych!odbiorców. 

- Koszty!zarz#dzania!i!op"aty!za!zarz#dzanie,!w!tym!te!zwi#zane!z!pracami 

przygotowawczymi!dotycz#cymi!instrumentu!finansowego!przed!

podpisaniem!umowy!o!dofinansowanie,!s#!kwalifikowalne!od!daty!

zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych, wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!do!

realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!w: 

- Wytycznych!w!zakresie!kwalifikowalno$ci!wydatków!w!ramach!

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Spo"ecznego oraz!Funduszu!Spójno$ci!na!lata!2014-2020. 

- Rozporz#dzeniu!nr!1303/2013 

- Rozporz#dzeniu!Delegowanym!nr!4=0/2014 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!=21/2014 
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- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!984/2014!!z!dnia!11!

wrze$nia!2014!r. 

- Rozporz#dzeniu Wykonawczym Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 

wrze$nia!2014!r. 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

 

?rodki!transportu!dla!przedsi%biorstw!transportowych 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Wydatki!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!w: 

- Wytycznych!w!zakresie!kwalifikowalno$ci!wydatków!w!ramach!

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Spo"ecznego!oraz!Funduszu!Spójno$ci!na!lata!2014-2020. 

- Rozporz#dzeniu!nr!1303/2013 

- Rozporz#dzeniu!Delegowanym!nr!4=0/2014 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!=21/2014 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!984/2014!!z!dnia!11!

wrze$nia!2014!r. 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!1011/2014!z!dnia!22!

wrze$nia!2014!r. 
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O# priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Dzia!anie 3.4 Efektywno#& energetyczna w MSP (dotacje) 

Poddzia!anie   - 

Rozliczanie 

wydatków 

w ramach projektu 

1. Zgodnie z zasad" dla zamówienia do 20 tys. PLN netto tj. bez podatku od 

towarów i us!ug (VAT) zawart" w umowie o dofinansowanie; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalno ci!wydatków!w!ramach!Europejskiego!Funduszu!Rozwoju!

Regionalnego,!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego!oraz!Funduszu!

Spójno ci!na!lata 2014-2020  (rozdz. 6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 

tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � dla zamówienia przekraczaj"cego 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu do 

realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych.  

Wydatki kwalifikowalne!w!ramach!projektów!obj%tych!pomoc#!publiczn#!

musz#!by&!poniesione!zgodnie!z!zapisami Rozporz#dzenia!Ministra!

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy!na!inwestycje!wspieraj#ce!efektywno$&!energetyczn#!w!ramach!

regionalnych!programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 (Dz. U. poz. 1363). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- $rodki!transportu 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- leasing!oraz!inne!techniki!finansowania!nieruchomo$ci!do!wysoko$ci!10% 

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu!zgodnie!z!metodologi#!

wyliczenia kosztu kwalifikowanego wg Wytycznych; 
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O# priorytetowa  III Gospodarka niskoemisyjna 

Dzia!anie 

3.4 Efektywno#& energetyczna w MSP (instrumenty finansowe) 

Kwalifikowalno#& wydatków dotyczy podmiotu pe!ni"cego funkcj% 

menad$era funduszu funduszy 

Poddzia!anie   - 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

- Wybór!Po$redników!Finansowych!b%dzie!dokonywany!zgodnie!z!Ustaw#!

Prawo!Zamówie(!Publicznych. 

- Koszty!zarz#dzania!lub!op"aty!za!zarz#dzanie!poniesione!do!wysoko$ci!

limitów!okre$lonych!w!art.!13!rozporz#dzenia!delegowanego!KE!*UE)!nr!

4=0/2014!z!dnia!3!marca!2014!r.!uzupe"niaj#cego!rozporz#dzenie!

Parlamentu Europejskiego!i!Rady!*UE)!nr!1303/2013,!ustanawiaj#cego!

wspólne!przepisy!dotycz#ce!Europejskiego!Funduszu!Rozwoju!

Regionalnego,!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego,!Funduszu!Spójno$ci,!

Europejskiego!Funduszu!Rolnego!na!rzecz!Rozwoju!Obszarów!Wiejskich!

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiaj#cego!przepisy!ogólne!dotycz#ce!Europejskiego!Funduszu!

Rozwoju!Regionalnego,!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego,!Funduszu!

Spójno$ci!i!Europejskiego!Funduszu!Morskiego!i!Rybackiego!*Dz.!Urz.!UE!L!

138 z 13.5.2014, str. 5). 

- Koszty!zarz#dzania!obejmuj#!pozycje!kosztów!bezpo$rednich!lub!

po$rednich!wyp"aconych!na!podstawie!dowodów!poniesienia!wydatków,!

op"aty!za!zarz#dzanie!odnosz#!si%!natomiast!do!uzgodnionej!ceny!

$wiadczonych!us"ug!ustalonej!w konkurencyjnym procesie rynkowym. 

- Koszty!zarz#dzania!i!op"aty!za!zarz#dzanie!wyliczane!s#!wed"ug!metodyki!

opartej!na!wynikach.!Koszty!te!nie!przekraczaj#!progów!okre$lonych!w!art.!

13!rozporz#dzenia!delegowanego. 

- Koszty!zarz#dzania!i!op"aty!za!zarz#dzanie!mog#!obejmowa&!op"aty!

manipulacyjne.!Jednak'e!takie!op"aty!nie!s#!kwalifikowalne,!je$li!s#!

pobierane!w!cz%$ci!lub!w!ca"o$ci!od!ostatecznych!odbiorców. 

- Koszty!zarz#dzania!i!op"aty!za!zarz#dzanie,!w!tym!te!zwi#zane!z!pracami!

przygotowawczymi!dotycz#cymi!instrumentu!finansowego przed 

podpisaniem!umowy!o!dofinansowanie,!s#!kwalifikowalne!od!daty!

zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!do!

realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!w: 

- Wytycznych!w!zakresie!kwalifikowalno$ci!wydatków!w!ramach!

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Spo"ecznego!oraz!Funduszu!Spójno$ci!na!lata!2014-2020. 

- Rozporz#dzeniu!nr!1303/2013 

- Rozporz#dzeniu!Delegowanym!nr!4=0/2014 
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- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!=21/2014 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!984/2014!!z!dnia!11!

wrze$nia!2014!r. 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!1011/2014!z!dnia 22 

wrze$nia!2014!r. 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

?rodki!transportu!dla!przedsi%biorstw!transportowych 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Wydatki!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!w: 

- Wytycznych!w!zakresie!kwalifikowalno$ci!wydatków!w!ramach!

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Spo"ecznego!oraz!Funduszu!Spójno$ci!na!lata!2014-2020. 

- Rozporz#dzeniu!nr!1303/2013 

- Rozporz#dzeniu!Delegowanym!nr!4=0/2014 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!=21/2014 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!984/2014!!z!dnia!11!

wrze$nia!2014!r. 

- Rozporz#dzeniu!Wykonawczym!Komisji!*UE)!nr!1011/2014!z!dnia!22!

wrze$nia!2014!r. 
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O# priorytetowa  IV Zapobieganie zagro$eniom  

Dzia!anie 4.1 Ma!a retencja 

Poddzia!anie  � 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do 20 

tys. z! netto;  

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych, wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych.  

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- budowle przeciwpowodziowe,!które!nie!zaliczaj#!si%!do!form!ma"ej!

retencji. 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do!106!

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z!Wytycznymi. 
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O# priorytetowa  IV Zapobieganie zagro$eniom  

Dzia!anie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa 

Poddzia!anie  � 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do 20 

tys. z! netto;  

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych.  

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- zakup!samochodów!osobowych. 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do!106!

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z!Wytycznymi.!W!ramach!wydatków!zwi#zanych!bezpo$rednio!

z!realizacj#!projektu, 

- koszty!zwi#zane!z!podniesieniem!potencja"u!instytucjonalnego!s"u'b!

ratowniczych oraz nabycie dodatkowych!kompetencji!zwi#zanych!

z obs"ug#!urz#dze(!zarz#dzania!zagro'eniami!do!wysoko$ci!10!6!

wydatków!kwalifikowalnych!*pod!warunkiem,!'e!s#!elementem!lub!

uzupe"nieniem!projektu inwestycyjnego). 
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O# priorytetowa  V Ochrona #rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Dzia!anie 5.1 Ochrona ró$norodno#ci biologicznej 

Poddzia!anie  � 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do  

20 tys. z! netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych.  

W!dzia"aniu!nie!przewiduje!si%!wspierania!projektów!obj%tych!pomoc#!

publiczn#. 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- zakup!$rodków!transportu; 

- koszty!zwi#zane!z!realizacj#!umów!z!artystami!bior#cymi!udzia"!w!imprezie!

*m.in.!koszty!noclegu,!transportu,!wyposa'enia!garderoby,!itp.). 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach 

dzia!ania/poddzia!a

nia 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do!106!

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z!Wytycznymi. 
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O# priorytetowa  V Ochrona #rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Dzia!anie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

Poddzia!anie  � 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do 20 

tys. z! netto;  

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne w 

ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych. Wydatki!kwalifikowalne!w!ramach!projektów!obj%tych!

pomoc#!publiczn#!wynika&!b%d#!z!programu!pomocy!publicznej!i!

odpowiednich!aktów!normatywnych. 

 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- zakup!$rodków!transportu,!np.!na!cele!transportu!odpadów. 

Dla!projektów!informacyjno-edukacyjnych:  

- roboty budowlane; 

- koszty przygotowania dokumentacji przetargowej; 

- koszty!zakupu!urz#dze(!i!sprz%tu!niezb%dnego!do!organizacji!imprez!

*m.in.!nag"o$nienie,!o$wietlenie,!wie'a!realizatorska); 

- koszty!zwi#zane!z!realizacj#!umów!z!artystami!bior#cymi!udzia"!w!imprezie!

*m.in.!koszty!noclegu,!transportu,!wyposa'enia!garderoby!itd.) 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w  

ramach 

dzia!ania/poddzia!a

nia 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do!106!

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z!Wytycznymi. 

W!ramach!wydatków!zwi#zanych!bezpo$rednio!z!realizacj#!projektów!

informacyjno-edukacyjnych: 



Za !cznik"nr"6"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

927 

 

- koszty!osobowe!*maksymalnie!1!etat)!zwi#zane!z!obs"ug#!strony/portalu!

internetowego (maksymalnie w okresie realizacji projektu); 
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 O# priorytetowa  V Ochrona #rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Dzia!anie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury 

Poddzia!anie  5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura  

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do  

20 tys. z! netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu! 

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych.  

Wydatki!kwalifikowalne!w!ramach!projektów!obj%tych!pomoc#!publiczn#!

zgodnie!z!Rozporz#dzeniem!Ministra!Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 

sierpnia!2015!r.!w!sprawie!udzielania!pomocy!inwestycyjnej!na!kultur%!i!

zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych!programów!

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1364). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej; 

- koszty wszelkich prac zwi#zanych!z!budow#!nowej!infrastruktury; 

- zakup!$rodków!transportu; 

- finansowanie!zakupu!eksponatów!muzealnych; 

- koszty!zwi#zane!z!organizacj#!imprez!o!charakterze!kulturalnym, tj. 

wystawy, festiwale. 

 Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- wydatki!zwi#zane!z!termomodernizacj#!mog#!stanowi&!maksymalnie!30!6!

wydatków!kwalifikowalnych!pozosta"ych!robót budowlanych. 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu do 10% 

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z!Wytycznymi. 

- prace!zwi#zane!z!budow#!towarzysz#cej!infrastruktury!technicznej,!

informacyjnej oraz zagospodarowaniem terenu!wokó"!obiektów!
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dziedzictwa kulturowego lub naturalnego (jedynie jako element 

uzupe"niaj#cy!projektu). 

  



Za !cznik"nr"6"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

930 

 

O# priorytetowa  V Ochrona #rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Dzia!anie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury 

Poddzia!anie  5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do  

20 tys. z! netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu! 

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych.  

Wydatki!kwalifikowalne!w!ramach!projektów!obj%tych!pomoc#!publiczn#!

zgodnie!z!Rozporz#dzeniem!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!2=!

sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania!pomocy!inwestycyjnej!na!kultur%!i!

zachowanie!dziedzictwa!kulturowego!w!ramach!regionalnych!programów!

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1364). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej; 

- koszty!wszelkich!prac!zwi#zanych!z!budow#!nowej!infrastruktury; 

- zakup!$rodków!transportu; 

- finansowanie!zakupu!eksponatów!muzealnych; 

- koszty!zwi#zane!z!organizacj#!imprez!o!charakterze!kulturalnym; tj. 

wystawy, festiwale. 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do!106!

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z!Wytycznymi, 

- wydatki!zwi#zane!z!termomodernizacj#!mog#!stanowi&!maksymalnie!30!

6!wydatków!kwalifikowalnych!pozosta"ych!robót!budowlanych; 
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- prace!zwi#zane!z!budow#!towarzysz#cej!infrastruktury!technicznej,!

informacyjnej oraz zagospodarowaniem terenu!wokó"!obiektów!

dziedzictwa kulturowego lub naturalnego (jedynie jako element 

uzupe"niaj#cy!projektu). 
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O# priorytetowa  V Ochrona #rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Dzia!anie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury 

Poddzia!anie  5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do  

20 tys. z! netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu! 

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych. 

Wydatki!kwalifikowalne!w!ramach!projektów!obj%tych!pomoc#!publiczn#!

zgodnie!z!Rozporz#dzeniem!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!2=!

sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy!inwestycyjnej!na!kultur%!

i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach!regionalnych!programów!

operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.1364). 

 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej; 

- koszty wszelkich prac!zwi#zanych!z!budow#!nowej!infrastruktury; 

- zakup!$rodków!transportu; 

- finansowanie!zakupu!eksponatów!muzealnych; 

- koszty!zwi#zane!z!organizacj#!imprez!o!charakterze!kulturalnym;!tj.!

wystawy, festiwale. 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- wydatki!zwi#zane!z!termomodernizacj#!mog#!stanowi&!maksymalnie!30!6!

wydatków!kwalifikowalnych!pozosta"ych!robót budowlanych; 

- prace!zwi#zane!z!budow#!towarzysz#cej!infrastruktury!technicznej, 

informacyjnej oraz zagospodarowaniem terenu!wokó"!obiektów!

dziedzictwa kulturowego lub naturalnego (jedynie jako element 

uzupe"niaj#cy!projektu). 
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O# priorytetowa  V Ochrona #rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Dzia!anie 5.4 Gospodarka wodno-#ciekowa 

Poddzia!anie  � 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do 20 

tys. z! netto;  

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3.  Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne w 

ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych. W!dzia"aniu!nie!przewiduje!si%!wspierania!projektów!

obj%tych!pomoc#!publiczn#. 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- pod"#czenie!do!sieci!kanalizacyjnych!lub!wodoci#gowych!indywidualnych!

u'ytkowników;!np.!w!przypadku!budowy!kanalizacji!sanitarnej!

niekwalifikowany!jest!koszt!przy"#cza!od!studzienki!b#d+!granicy 

nieruchomo$ci!do!budynku,!w!przypadku!sieci!wodoci#gowej!

niekwalifikowany!jest!koszt!pod"#czenia!od!g"ównego!kolektora!do!

budynku;  

- zakup!$rodków!transportu,!np.!na!cele!transportu!$cieków,!wody. 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach 

dzia!ania/poddzia!a

nia 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do!106!

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z!Wytycznymi, 

- prace!dot.!instalacji!wodnej!do!206!pozosta"ych!bezpo$rednich!wydatków 

kwalifikowanych!projektu!*bez!uwzgl%dnienia!kosztów!po$rednich); 

- prace dot. instalacji deszczowej do!206!pozosta"ych bezpo$rednich!

wydatków kwalifikowanych!projektu!*bez!uwzgl%dnienia!kosztów!

po$rednich); 
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O# priorytetowa  V Ochrona #rodowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Dzia!anie 5.5 Ochrona powietrza 

Poddzia!anie  � 

Rozliczanie 

wydatków  

w ramach projektu 

6. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia  

do 20 tys. z! netto;  

7. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych  

(rozdz. 6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN 

netto w!"cznie; 

8. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

9. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

10. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe  

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Do wydatków kwalifikowalnych, wy!"cznie w przypadku przyj%cia projektu 

do realizacji, mog" zosta& zaliczone koszty zgodne z zasadami okre#lonymi  

w Wytycznych.  

Pocz"tek okresu kwalifikowalno#ci wydatków w ramach dzia!ania  

5.5 Ochrona powietrza stanowi dzie* 1 pa6dziernika 2018 r. 

Pomoc publiczna mo$e wyst"pi& na etapie udzielania wsparcia przez 

Beneficjenta (gmin%). Zastosowanie wówczas b%d" mia!y odpowiednie 

rozporz"dzenia ministra w!a#ciwego ds. rozwoju regionalnego. 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- roboty budowlano � monta'owe, instalacyjne i wyko(czeniowe!niezwi#zane!

bezpo$rednio!z!celami!dzia"ania,!w!tym!równie'!prace!zwi#zane! 

z zagospodarowaniem!pomieszcze(,!w!których!zlokalizowane!b%d# 

dofinansowane +ród"a ciep"a; 

- koszty!transportu!likwidowanego,!indywidulnego!+ród"a!ciep"a; 

- zakup!przeno$nych!urz#dze(!grzewczych; 

- wydatki!zwi#zane!z!wykonaniem!lub!modernizacj#!instalacji!c.o. i c.w.u., 

których!poniesienie!nie!jest!niezb%dne!do!prawid"owego!funkcjonowania!

dofinansowanego!+ród"a!ciep"a!*np.!zakup!i!monta'!armatury,!osprz%tu,!

grzejników!itp.); 

- op"aty!przy"#czeniowe,!ponoszone!przez!odbiorców!ostatecznych!wsparcia! 

oraz finansowane!z!ich!$rodków!w"asnych. 
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Wydatki  

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do!106!

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem! 

ich!zgodno$ci!z!Wytycznymi; 

- wydatki!zwi#zane!z!przeprowadzeniem!ankietyzacji!i/lub!wykonaniem!oceny!

energetycznej!budynków/lokali!mieszkalnych,!w!których!dokonywana!b%dzie!

wymiana!istniej#cych!indywidualnych!+ród"a!ciep"a!lub!ich!likwidacja!celem!

przy"#czenia!do!sieci!ciep"owniczej/gazowej � wy"#cznie jako element 

kompleksowy projekt; 

- wydatki!zwi#zane!z!wykonaniem!instalacji!wewn%trznej w budynku, 

niezb%dnej!do!prawid"owego!funkcjonowania!dofinansowanego!+ród"a! 

ciep"a!� wy"#cznie!jako!element!kompleksowy!projektu; 

- wydatki!zwi#zane!z!opomiarowaniem!i!przy"#czeniem!budynku!do!sieci!

gazowej b%d#!kwalifikowalne!w!ramach!dzia"ania!pod!warunkiem,! 

'e!urz#dzenia!te!pozostan#!w"asno$ci#!Wnioskodawcy; 

- wydatki!zwi#zane!z!opomiarowaniem i monta'em!w%z"a!cieplnego b%d#!

kwalifikowalne w ramach!dzia"ania!pod!warunkiem,!'e!urz#dzenia!te!

pozostan#!w"asno$ci#!Wnioskodawcy; 

- wydatki!zwi#zane!z!wykonaniem zewn%trznych!instalacji!odbiorczych,  

tj.!po"#cze(!pomi%dzy!grupowym!w%z"em!cieplnym, a instalacjami 

odbiorczymi w!obiektach!przy"#czonych!do!grupowego!w%z"a!cieplnego,  

b%d#!kwalifikowalne!pod!warunkiem,!'e!urz#dzenia!te!pozostan#!w"asno$ci#!

Wnioskodawcy. 
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O# priorytetowa  VI Zrównowa$ony transport na rzecz mobilno#ci mieszka*ców 

Dzia!anie 6.1 Infrastruktura drogowa 

Poddzia!anie  � 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do  

20 tys. z! netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu/Pozakonkursowa procedura 

wyboru projektów i umowa o dofinansowanie/decyzja o 

dofinansowaniu. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!

w Wytycznych.  

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- zakup!sprz%tu!s"u'#cego!do!bie'#cego!utrzymania!dróg;! 

- wydatki!na!bie'#ce!remonty!cz#stkowe!i!utrzymanie!drogi,!tj.!dzia"ania!

przywracaj#ce!infrastruktur%!do!pierwotnego!stanu; 

- place!stanowi#ce!dworce!komunikacji!zbiorowej; 

- parkingi!generuj#ce!dochód; 

- dojazdy do posesji; 

- przebudowa!infrastruktury!technicznej!niekoliduj#cej!z!inwestycj#,!

wydatki!na!infrastruktur%!techniczn#,!w!tym!teletechniczn#,!nie!maj#c#!

zwi#zku!z!celami!projektu. 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do!106!

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z!Wytycznymi, 

W!ramach!wydatków!zwi#zanych!bezpo$rednio!z!realizacj#!projektu: 
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- inwestycje!w!drogi!lokalne!nie!mog#!stanowi&!wi%cej!ni'!156!alokacji!

programu przeznaczonej na transport drogowy w PI 7b.  
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O# priorytetowa  VI Zrównowa$ony transport na rzecz mobilno#ci mieszka*ców 

Dzia!anie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy 

Poddzia!anie  � 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do  

20 tys. z! netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu / Pozakonkursowa procedura 

wyboru projektu i umowa o dofinansowanie/decyzja o dofinansowaniu. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych.  

Wydatki 

niekwalifikowaln

e  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- zakup!nowych!i!u'ywanych!$rodków!transportu!z!wyj#tkiem!taboru!

kolejowego;   

- prace!remontowe!stanowi#ce!bie'#c#!konserwacj%!i!utrzymanie!

infrastruktury kolejowej / infrastruktury przystankowej; 

- budowle!i!urz#dzenia!telekomunikacyjne; 

- urz#dzenia!elektroenergetyki!nietrakcyjnej!i!sieci!technicznej. 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do!106!

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z!Wytycznymi, 

Przy!okre$laniu!poziomu!dofinansowania!wydatków!kwalifikowalnych 

zastosowanie!b%d#!mia"y!wytyczne!ministra!w"a$ciwego!ds.!rozwoju!

regionalnego!w!zakresie!dofinansowania!z!programów!operacyjnych!

podmiotów!realizuj#cych!obowi#zek!$wiadczenia!us"ug!publicznych!w!

transporcie zbiorowym.  
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O# priorytetowa  10. Inwestycje w infrastruktur% spo!eczn" 

Dzia!anie 
10.1 Infrastruktura spo!eczna na rzecz wyrównania nierówno#ci w dost%pie 

do us!ug 

Poddzia!anie  10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszka*ców regionu 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do 20 

tys. PLN netto;  

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych.  

W!poddzia"aniu!nie!przewiduje!si%!wspierania!projektów!obj%tych!pomoc#!

publiczn#. 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- budowa!od!podstaw!nowej!infrastruktury!podmiotów!leczniczych!oraz!

nowych!obiektów, 

- wydatki!na!roboty!budowlane!i/lub!wyposa'enie!w!zakresie!ratownictwa!

medycznego, 

- wydatki!zwi#zane!z!bie'#c#!eksploatacj#!i!utrzymaniem!obiektów!

b%d#cych!przedmiotem!projektu, w tym prace konserwacyjne oraz 

remonty!s"u'#ce!jedynie!odtworzeniu!stanu!istniej#cego!i!nie!b%d#ce!

wydatkami inwestycyjnymi,  

- zakup!nieruchomo$ci, 

- koszty!zwi#zane!z!infrastruktur#!towarzysz#c#!oraz!z!zagospodarowaniem!

terenu!wokó"!obiektu,! 

- zakup!$rodków transportu, 

- wydatki!na!roboty!budowlane!i/lub!wyposa'enie!w!zakresie!pomieszcze(! 

w!których!prowadzone!s#!czynno$ci!biurowo-administracyjne!podmiotów!

leczniczych, 
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- zakup!drobnego!sprz%tu!dokonywany!w!ramach!wydatków!bie'#cych,!

którego!warto$&!pocz#tkowa!w dniu!przyj%cia!do u'ywania!nie!jest!

wy'sza!od!kwoty!okre$lonej!w art. 16f Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o 

podatku!dochodowym!od!osób!prawnych!*Dz.!U.!1992,!nr!21,!poz.!=8!z!

pó+n.!zm.),! 

- zakup!wyrobów!medycznych!i!produktów!jednorazowego!u'ytku, 

- pokrycie kosztów!zwi#zanych!z!umow#!leasingu, 

- koszty!zwi#zane!z!realizacj#!projektu,!w!ramach!którego!przewiduje!si%!

$wiadczenie!us"ug!medycznych!poza!publicznym!systemem!ubezpieczenia!

zdrowotnego. 

Wskazany!katalog!wydatków!niekwalifikowalnych!nie!ma!zastosowania!dla 

projektów!uwzgl%dniaj#cych!dzia"ania!dotycz#ce!zapobieganiu,!

przeciwdzia"aniu i zwalczaniu COVID-19!oraz!dla!projektów!dotkni%tych!

skutkami COVID � 19 *nie!dotyczy!wydatków!zwi#zanych!z!budow#!od!

podstaw!nowej!infrastruktury!podmiotów!leczniczych!oraz!nowych!obiektów!

i!nie!dotyczy!wydatków!zwi#zanych!z!zakupem!nieruchomo$ci). 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- rozwi#zania!w!zakresie!ICT!*oprogramowanie,!sprz%t)!jedynie jako 

uzupe"niaj#cy!element!projektu.!Zakres!tych!wydatków!nie!mo'e!by&!

zwi#zany!z!realizacj#!zada(!wskazanych!w!dzia"aniu!10.3, 

- prace!maj#ce!wp"yw!na!zwi%kszenie!efektywno$ci!energetycznej!obiektu!

*do!wysoko$ci!306!wydatków!kwalifikowalnych!pozosta"ych!robót!

budowlanych). 
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O# priorytetowa  X Inwestycje w infrastruktur% spo!eczn" 

Dzia!anie 
10.1 Infrastruktura spo!eczna na rzecz wyrównania nierówno#ci w dost%pie 

do us!ug 

Poddzia!anie   10.1.2 Infrastruktura us!ug spo!ecznych 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasad" dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku od 

towarów i us!ug (VAT) zawart" w umowie o dofinansowanie  

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce warto#& 

50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

 

Do!wydatków!kwalifikowalnych, wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!do!

realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych oraz w Wytycznych!w!zakresie!realizacji!przedsi%wzi%&!w!

obszarze!w"#czenia!spo"ecznego!i!zwalczania!ubóstwa!z!wykorzystaniem!

$rodków!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego!i!Europejskiego!Funduszu!

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

W!przypadku!wyst#pienia!pomocy!publicznej!w!projekcie!zastosowanie!b%d#!

mia"y!zapisy: 

- Rozporz#dzenia!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!3!wrze$nia 2015r.  

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach 

regionalnych"programów"operacyjnych"na"lata"2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1416), 

- Rozporz#dzenia!Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 (Dz. U z 2015 r. poz. 488). 

 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- wszelkie koszty ponoszone w indywidualnych mieszkaniach; 

- $rodki!transportu!nie!przeznaczone!konstrukcyjnie!do!przewozu!osób! 

z!niepe"nosprawno$ciami!i!osób!o!ograniczonej!zdolno$ci!ruchowej. 
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Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- prace!zwi#zane!z!zagospodarowaniem!terenu do!wysoko$ci!406!

wydatków kwalifikowanych!robót!budowlanych; 

-  prace!maj#ce!wp"yw!na!zwi%kszenie!efektywno$ci!energetycznej!obiektu!

(do wysoko$ci!406!wydatków kwalifikowalnych pozosta"ych!robót!

budowlanych); 

- leasing!oraz!inne!techniki!finansowania!nieruchomo$ci *do!wysoko$ci!106! 

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu!zgodnie!z!metodologi#!

wyliczenia kosztu kwalifikowalnego wg Wytycznych);  

- wydatki!na!inwestycje!w!cz%$ci!zwi#zanej!z!prowadzeniem!dzia"alno$ci!

administracyjnej!we!wspieranych!w!projekcie!budynkach!do!wysoko$ci 

106!ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu!*wydatki!

kwalifikowalne!!nie!!!obejmuj#!!!wydatków!!ponoszonych!!na!!cz%$&!!

zwi#zan#!z!prowadzeniem!dzia"alno$ci!administracyjnej.!Dlatego!nale'y!

okre$li&!procentowy!udzia"!powierzchni!u'ytkowej!zwi#zanej z 

prowadzeniem!dzia"alno$ci!administracyjnej!w!ca"kowitej!powierzchni!

u'ytkowej!budynku.!Nast%pnie!nale'y!wg!uzyskanej!proporcji!obni'y&!

wydatki kwalifikowalne); 

- us"ugi!opieku(cze/asystenckie!$wiadczone!w!miejscu zamieszkania osoby 

potrzebuj#cej wsparcia w!codziennym!funkcjonowaniu!mog#!by&!jedynie!

elementem!uzupe"niaj#cym!projektu.!Wydatki!na!ten!cel!mog#!stanowi&!

jedynie!496!wydatków!kwalifikowalnych!projektu.! 
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O# priorytetowa  X Inwestycje w infrastruktur% spo!eczn" 

Dzia!anie 10.2 Inwestycje wynikaj"ce z Lokalnych Planów Rewitalizacji 

Poddzia!anie  � 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia  

do 20 tys. z! netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu! 

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych. 

W!przypadku!wyst#pienia!pomocy!publicznej!w!projekcie!zastosowanie!

b%d#!mia"y!zapisy: 

- Rozporz#dzenie!Ministra!w"a$ciwego!ds. rozwoju regionalnego w sprawie 

udzielania!pomocy!inwestycyjnej!na!infrastruktur%!lokaln#!w ramach 

regionalnych!programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 z dnia 5 sierpnia 

2015 r. (Dz. U poz. 1208) � w przypadku pomocy inwestycyjnej na 

infrastruktur%!lokaln#; 

- Rozporz#dzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów!operacyjnych!na!lata!2014�2020. 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- zakup!$rodków!transportu. 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

1) Inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do!106!

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z!Wytycznymi. 

2) Wsparcie!dla!us"ug!w!formie!mieszka(!o!charakterze!wspomaganym!

b%dzie!odbywa"o!si%!zgodnie!z!za"o'eniami!europejskich!zasad!przej$cia!z!

opieki!instytucjonalnej!do!opieki!$rodowiskowej oraz zgodnie  



Za !cznik"nr"6"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

946 

 

z!wytycznymi!ministra!w"a$ciwego!ds.!rozwoju!regionalnego!dotycz#cymi!

realizacji CT 94. 

3) W!przypadku!mieszka(!wspomaganych!w!formie!mieszka(!wspieranych!

wyst%puje!mo'liwo$&!interwencji!w!cz%$ci!wspólne!budynków!

mieszkalnych  

w tworzonych miejscach pobytu okresowego!*w!zast%pstwie!za!

opiekunów!faktycznych)!lub!sta"ego5. 

4) Wsparcie!w!zakresie!mieszka(!chronionych!jest!realizowane!zgodnie!ze!

standardami,!o!których!mowa!w!ustawie!z!dnia!12!marca!2004r.! 

o!pomocy!spo"ecznej!*Dz. U. z 2017 r. poz. 1769).!Pozosta"e!formy!

mieszka(!wspomaganych!musz#!spe"nia&!definicj%!us"ug!spo"ecznych!

$wiadczonych w!lokalnej!spo"eczno$ci6. 

 

  

                                                           
4 Wytyczne!w!zakresie!realizacji!przedsi%wzi%&!w!obszarze!w"#czenia!spo"ecznego!i!zwalczania!ubóstwa!!
z wykorzystaniem!$rodków!!Europejskiego!Funduszu!Spo"ecznego!i!Europejskiego!Funduszu!Rozwoju!!
Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015r. 
5 Tam'e. 
6 Tam'e.!Definicja!us"ug!$wiadczonych!w!lokalnej!spo"eczno$ci!zgodnie!z!niniejszymi Wytycznymi. 



Za !cznik"nr"6"do"SZOOP"(EFRR) 

Za !cznik"do"Uchwa y"nr"385/2015 z dnia 19 marca 2015 r. z"pó#n."zmianami 

wersja nr 53, maj 2022 r.  

947 

 

O# priorytetowa  10. Inwestycje w infrastruktur% spo!eczn" 

Dzia!anie 10.3 E-us!ugi publiczne 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do 20 

tys. PLN netto;  

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1)� wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3.  Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!do!

realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych. 

Pomoc!inwestycyjna!na!kultur%!i!zachowanie!dziedzictwa!kulturowego!

udzielana!!b%dzie!zgodnie!z! Rozporz#dzeniem!Ministra!Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej 

na!kultur%!i!zachowanie!dziedzictwa!kulturowego!w!ramach!regionalnych!

programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 (Dz.U. poz. 1364). 

W!pozosta"ych!obszarach!pomoc!de minimis zgodnie!z!Rozporz#dzeniem!

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis w!ramach!regionalnych!programów!operacyjnych!na!lata!

2014 � 2020. (dz. U. z 2015 r. poz. 488). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

   Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- wydatki!na!zakup!nieruchomo$ci/gruntu, 

- wydatki!na!zakup!$rodków!transportu, 

- wydatki!na!zakup!kiosków!multimedialnych, 

- koszt!dzier'awy!"#czy!i!abonamentu!internetowego, 

- op"aty!za!us"ugi!dodatkowe!*!m.in.!!utrzymanie!strony!www,!

prowadzenie!jej!serwisu,!hosting/hosteling!serwerów,!kont,!poczty!

elektronicznej,!utrzymanie!serwerów!i!domen), 

- wydatki na rzecz wykupu praw autorskich do 

digitalizowanych/udost%pnianych!zasobów. 
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Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

-   Koszty!dotycz#ce!zakupu!sprz%tu!lub!wyposa'enia!s#!kwalifikowalne!

jedynie wtedy,!gdy!zakup!ww.!warunkuje!!realizacj%!celów!projektu,!

za$ przeprowadzona!analiza!wykazuje!niedost%pno$&!zasobów!w!

ramach administracji publicznej. Koszty!te!nie!mog#!stanowi&!

elementu!dominuj#cego!w!wydatkach!projektu. 
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O# priorytetowa  X Inwestycje w infrastruktur% spo!eczn" 

Dzia!anie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Poddzia!anie  � 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia  

do 20 tys. z! netto; 

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Pozakonkursowa procedura wyboru projektu i 

decyzja o dofinansowaniu. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu! 

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych. 

W!przypadku!wyst#pienia!pomocy!publicznej!wydatki!musz#!by&!poniesione!

zgodnie!z!zapisami!Rozporz#dzenia!Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych!programów!operacyjnych!na!lata!2014�2020. 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- budowa nowych!obiektów; 

- koszty!wszelkich!prac!zwi#zanych!z!budow#!nowych!obiektów; 

- zakup!$rodków!transportu!*z!wy"#czeniem!niezb%dnych!do!celów!

dydaktycznych); 

- zakup!sprz%tu/!urz#dze(/!wyposa'enia,!przeznaczonych!do!celów!

dydaktycznych przez!placówki!kszta"cenia zawodowego i ustawicznego � 

je'eli!b%dzie!on!finansowany!w!ramach!projektu!realizowanego!w!ramach!

EFS RPO WO 2014- 2020. 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inne wydatki nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do!106!

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z!Wytycznymi, 

- wydatki!zwi#zane!z!termomodernizacj#!mog#!stanowi&!maksymalnie!50 % 

wydatków!kwalifikowalnych!pozosta"ych!robót budowlanych; 
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- przebudowa,!rozbudowa,!nadbudowa,!remont!pomieszcze(!obiektu,!w!

sytuacji!gdy!s#!niezb%dne!do!stworzenia!warunków!zbli'onych!do!

rzeczywistego!$rodowiska!pracy!w!bran'ach!kluczowych!dla!regionu; 
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O# priorytetowa  XII Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim 

Dzia!anie 12.1 Wsparcie TIK w przedsi%biorstwach w ramach REACT-EU 

Poddzia!anie   - 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

 1.  Zgodnie z zasad" dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku  

      od towarów i us!ug (VAT) zawart" w umowie o dofinansowanie. 

 2.  Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 7.5.1) 

� wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto w!"cznie; 

 3.  Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce warto#& 

50 tys. PLN netto;  

 4.  Zgodnie z  Ustaw"  Prawo  Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów  zobowi"zanych do jej stosowania; 

 5.  Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie.  

Szczegó!owe 
wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!do!

realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi! 

w Wytycznych oraz (w!przypadku!wyst#pienia!pomocy!publicznej!lub!pomocy! 

de minimis ) odpowiednio w :  

- Rozporz#dzeniu!Ministra!Infrastruktury!i!Rozwoju!z!dnia!3!wrze$nia!2015 r.  

w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu 

tematycznego"3"w"zakresie"wzmacniania"konkurencyjno$ci"

mikroprzedsi&biorców,"ma ych"i"$rednich"przedsi&biorców"w ramach 

regionalnych"programów"operacyjnych"na"lata"2014-2020 (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1447), 

- Rozporz#dzeniu!Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.  

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 

programów"operacyjnych"na"lata 2014-2020 (Dz. U z 2021 r. poz. 900). 

Pocz!tkiem" okresu" kwalifikowalno$ci" wydatków" jest" dzie%" 1" luty" 2020" roku"

zgodnie" z" ROZPORZ*DZENIE" PARLAMENTU" EUROPEJSKIEGO" I" RADY" (UE)"

2020/2221" z" dnia" 23" grudnia" 2020" r." zmieniaj!ce" rozporz!dzenie" (UE)" nr"

1303/2013 w odniesieniu"do"zasobów"dodatkowych"i"przepisów"wykonawczych"

w"celu"zapewnienia"pomocy"na"wspieranie"kryzysowych"dzia a%"naprawczych"w"

kontek$cie"pandemii"COVID-19"i"jej"skutków"spo ecznych"oraz"przygotowanie"do"

ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwi&kszaj!cej" jej" odporno$+"

(REACT-EU). 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- prace!budowlane!*z!wyj#tkiem!budowy!przy"#cza!telekomunikacyjnego!i!

teleinformatycznego); 

- $rodki!transportu; 
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- budowa!sieci!teleinformatycznej!celem!$wiadczenia!us"ug!z!zakresu!

dost%pu!do!Internetu; 

- zakup!i!leasing!nieruchomo$ci. 

Wydatki 

podlegaj"ce 
limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

   

 Zgodnie  z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- kwalifikowalne koszty informacji i promocji w tym np. pozycjonowanie 

strony internetowej - do!56!ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!

projektu!*dotyczy!wy"#cznie!projektów!obj%tych!pomoc#!de minimis); 

- zakup!us"ug!doradczych!- maksymalnie!56!ca"kowitych!wydatków!

kwalifikowalnych!projektu.!Us"ugi!te!musz#!stanowi&!specjalistyczne!us"ugi!

doradcze!w!zakresie!realizacji!bezpo$redniego!celu!projektu; 

- zaprojektowanie!i!wykonanie!robót!budowlanych!polegaj#cych!na!

budowie!przy"#cza!telekomunikacyjnego!i!teleinformatycznego!w!obr%bie!

przedsi%biorstw!tj.!zgodnie!z!definicj#!§!3!pkt.!11!Rozporz#dzenia!Ministra!

Infrastruktury!z!dnia!28.10.2005!r.!w!sprawie!warunków!technicznych,!

jakim!powinny!odpowiada&!telekomunikacyjne!obiekty!budowlane!i!ich!

usytuowanie. 
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O# priorytetowa  XII Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim 

Dzia!anie - 

Poddzia!anie  
12.2.1 Efektywno#& energetyczna w budynkach publicznych w ramach 

REACT EU 

Rozliczanie 

wydatków w ramach 

projektu 

6. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia 

do 20 tys. PLN netto; 

7. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN 

netto w!"cznie; 

8. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

9. Zgodnie z ustaw" Prawo zamówie* publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

10. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu, Procedura 

pozakonkursowa i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Do! wydatków! kwalifikowalnych,! wy"#cznie! w! przypadku! przyj%cia!

projektu!do! realizacji,!mog#! zosta&! zaliczone!koszty! zgodne!z! zasadami!

okre$lonymi!w!Wytycznych.  

Pocz!tkiem" okresu" kwalifikowalno$ci" wydatków" jest" dzie%" 1" luty" 2020"

roku"zgodnie"z"ROZPORZ*DZENIE"PARLAMENTU"EUROPEJSKIEGO"I"RADY"

(UE)"2020/2221"z"dnia"23"grudnia"2020"r."zmieniaj!ce"rozporz!dzenie"(UE)"

nr" 1303/2013" w" odniesieniu" do" zasobów" dodatkowych" i" przepisów"

wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych 

dzia a%" naprawczych" w" kontek$cie" pandemii" COVID-19" i" jej" skutków"

spo ecznych" oraz" przygotowanie" do" ekologicznej" i" cyfrowej" odbudowy"

gospodarki"zwi&kszaj!cej"jej"odporno$+"(REACT-EU). 

Wydatki kwalifikowalne!w!ramach!projektów!obj%tych!pomoc#!publiczn#!

musz#! by&! poniesione! zgodnie! z! zapisami! Rozporz#dzenia! Ministra!

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy!na!inwestycje!wspieraj#ce!efektywno$&!energetyczn#!w!ramach!

regionalnych! programów! operacyjnych! na! lata! 2014-2020 (t.j. Dz. U. 

2021, poz. 865). 

Wydatki 

niekwalifikowalne 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- koszty!nie!wynikaj#ce!bezpo$rednio!z audytu energetycznego, 

- koszty!transportu!i!utylizacji!azbestu!usuni%tego!z!modernizowanego!
budynku, 
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w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

- wydatki!dot.!o$wietlenia!zewn%trznego!nie!zasilanego!z!przy"#cza!
energetycznego!budynku!*brak!ograniczenia!zu'ycia!energii!dla!
modernizowanego budynku), 

- prace!zwi#zane!z!zagospodarowaniem!terenu!wokó"!

modernizowanego budynku. 

Wydatki podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie  z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- inne!wydatki!nierozerwalnie!zwi#zane!z!realizacj#!projektu!do!106!

ca"kowitych!wydatków!kwalifikowalnych!projektu,!pod!warunkiem!ich!

zgodno$ci!z!Wytycznymi; 

- modernizacja!instalacji!c.o.!wy"#cznie!jako!element!kompleksowej!

modernizacji energetycznej budynku, 

- prace!zwi#zane!z!ulepszeniem!systemów!wentylacji!i!klimatyzacji!

wy"#cznie!jako!element!kompleksowej!modernizacji!energetycznej!

budynku, 

- system!zarz#dzania!energi#!dla!budynku,!wy"#cznie!jako!elementu!

kompleksowej modernizacji energetycznej budynku. 
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O# priorytetowa  XII Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim 

Dzia!anie - 

Poddzia!anie  
12.2.2 Efektywno#& energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji 

Opolskiej w ramach REACT-EU 

Rozliczanie wydatków 

w ramach projektu 

6. Zgodnie z zasadami obowi"zuj"cymi u beneficjenta � zamówienia do 

20 tys. PLN netto; 

7. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

8. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce 

warto#& 50 tys. PLN netto; 

9. Zgodnie z ustaw" Prawo zamówie* publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

10. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu i umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Do!wydatków!kwalifikowalnych,!wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!

do!realizacji,!mog#!zosta&!zaliczone!koszty!zgodne!z!zasadami!okre$lonymi!

w Wytycznych.  

Pocz!tkiem"okresu"kwalifikowalno$ci"wydatków"jest"dzie%"1"luty"2020"roku"

zgodnie" z" ROZPORZ*DZENIE" PARLAMENTU" EUROPEJSKIEGO" I" RADY" (UE)"

2020/2221" z" dnia" 23" grudnia" 2020" r." zmieniaj!ce" rozporz!dzenie" (UE)" nr"

1303/2013" w" odniesieniu" do" zasobów" dodatkowych" i" przepisów"

wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych 

dzia a%" naprawczych" w" kontek$cie" pandemii" COVID-19" i" jej" skutków"

spo ecznych" oraz" przygotowanie" do" ekologicznej" i" cyfrowej" odbudowy"

gospodarki"zwi&kszaj!cej"jej"odporno$+"(REACT-EU). 

Wydatki kwalifikowalne!w!ramach!projektów!obj%tych!pomoc#!publiczn#!

musz#!by&!poniesione!zgodnie!z!zapisami!Rozporz#dzenia!Ministra!

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy!na!inwestycje!wspieraj#ce!efektywno$&!energetyczn#!w!ramach!

regionalnych!programów!operacyjnych!na!lata!2014-2020 (Dz. U. poz. 2021 

poz.865). 
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Wydatki 

niekwalifikowalne 

w ramach dzia!ania 

/poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- koszty!nie!wynikaj#ce!bezpo$rednio!z audytu energetycznego, 

- koszty transportu!i!utylizacji!azbestu!usuni%tego!z!modernizowanego!
budynku, 

- wydatki!dot.!o$wietlenia!zewn%trznego!nie!zasilanego!z!przy"#cza!
energetycznego!budynku!*brak!ograniczenia!zu'ycia!energii!dla!
modernizowanego budynku), 

- prace!zwi#zane!z!zagospodarowaniem!terenu!wokó"!modernizowanego!

budynku. 

Wydatki podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe  w ramach 

dzia!ania/poddzia!ania 

Zgodnie  z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- modernizacja!instalacji!c.o.!wy"#cznie!jako!element!kompleksowej!

modernizacji energetycznej budynku, 

- prace!zwi#zane!z!ulepszeniem!systemów!wentylacji!i!klimatyzacji!

wy"#cznie!jako!element!kompleksowej!modernizacji!energetycznej!

budynku, 

- system!zarz#dzania!energi#!dla!budynku,!wy"#cznie!jako!elementu!

kompleksowej modernizacji energetycznej budynku. 
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O# priorytetowa  XII Wsparcie w ramach REACT-EU!w!województwie!opolskim 

Dzia!anie 
12.3 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej, w 

tym!niwelowanie!skutków!przebycia!COVID-19!w ród!mieszka$ców!regionu 

Poddzia!anie   - 

Rozliczanie 

wydatków w 

ramach projektu 

1. Zgodnie z zasad" dla zamówienia do 20 tys. PLN netto, tj. bez podatku 

od towarów i us!ug (VAT) zawart" w umowie o dofinansowanie  

2. Zgodnie z zasad" rozeznania rynku okre#lon" w Wytycznych (rozdz. 

6.5.1) � wydatki o warto#ci od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto 

w!"cznie; 

3. Zgodnie z zasad" konkurencyjno#ci � zamówienia przekraczaj"ce warto#& 

50 tys. PLN netto; 

4. Zgodnie z Ustaw" Prawo Zamówie* Publicznych � w przypadku 

beneficjentów zobowi"zanych do jej stosowania; 

5. Szczegó!owe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków okre#la Regulamin konkursu, Procedura pozakonkursowa i 

umowa o dofinansowanie. 

Szczegó!owe 

wydatki 

kwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

 

Do!wydatków!kwalifikowalnych, wy"#cznie!w!przypadku!przyj%cia!projektu!do!

realizacji,! mog#! zosta&! zaliczone! koszty! zgodne! z! zasadami! okre$lonymi! 

w! Wytycznych! oraz! w! Wytycznych! w! zakresie! realizacji! przedsi%wzi%&! w!

obszarze! w"#czenia! spo"ecznego! i! zwalczania! ubóstwa! z! wykorzystaniem!

$rodków! Europejskiego! Funduszu! Spo"ecznego! i! Europejskiego! Funduszu!

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.Pocz#tkiem!okresu!kwalifikowalno$ci!

wydatków! jest dzie( 1 luty 2020 roku zgodnie z ROZPORZ DZENIE!

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/2221 z dnia 23 grudnia 2020 

r.! zmieniaj#ce! rozporz#dzenie! *UE)! nr! 1303/2013!w!odniesieniu! do! zasobów!

dodatkowych! i! przepisów! wykonawczych! w! celu! zapewnienia! pomocy! na!

wspieranie!kryzysowych!dzia"a(!naprawczych!w!kontek$cie!pandemii!COVID-19 

i! jej! skutków! spo"ecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej 

odbudowy!gospodarki!zwi%kszaj#cej!jej!odporno$&!*REACT-EU) 

Wydatki 

niekwalifikowalne  

w ramach 

dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- budowa od podstaw nowej infrastruktury podmiotów!leczniczych!oraz!

nowych!obiektów, 

- wydatki!na!roboty!budowlane!i/lub!wyposa'enie!w!zakresie!ratownictwa!

medycznego, 

- wydatki!zwi#zane!z!bie'#c#!eksploatacj#!i!utrzymaniem!obiektów!

b%d#cych!przedmiotem!projektu,!w!tym!prace!konserwacyjne!oraz!

remonty!s"u'#ce!jedynie!odtworzeniu!stanu!istniej#cego!i!nie!b%d#ce!

wydatkami inwestycyjnymi,  

- zakup!nieruchomo$ci, 
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- koszty!zwi#zane!z!infrastruktur#!towarzysz#c#!oraz!z!zagospodarowaniem!

terenu!wokó"!obiektu,! 

- zakup!$rodków!transportu, 

- wydatki na roboty budowlane!i/lub!wyposa'enie!w!zakresie!pomieszcze(! 

w!których!prowadzone!s#!czynno$ci!biurowo-administracyjne!podmiotów!

leczniczych, 

- zakup!drobnego!sprz%tu!dokonywany!w!ramach!wydatków!bie'#cych,!

którego!warto$&!pocz#tkowa!w dniu!przyj%cia!do u'ywania!nie!jest!wy'sza 

od!kwoty!okre$lonej!w art. 16f Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym!od!osób!prawnych!*Dz.!U.!1992,!nr!21,!poz.!=8!z!pó+n.!zm.),! 

- zakup!wyrobów!medycznych!i!produktów!jednorazowego!u'ytku (z 

wy"#czeniem!$rodków!przeznaczonych!do!przeciwdzia"ania!COVID-19), 

- pokrycie!kosztów!zwi#zanych!z!umow#!leasingu, 

- koszty!zwi#zane!z!realizacj#!projektu,!w!ramach!którego!przewiduje!si%!

$wiadczenie!us"ug!medycznych!poza!publicznym!systemem!ubezpieczenia!

zdrowotnego. 

- Wskazany!katalog!wydatków!niekwalifikowalnych!nie!ma!zastosowania!dla!

projektów!uwzgl%dniaj#cych!dzia"ania!dotycz#ce!zapobieganiu,!

przeciwdzia"aniu!i!zwalczaniu!COVID-19!oraz!dla!projektów!dotkni%tych!

skutkami COVID � 19 *nie!dotyczy!wydatków!zwi#zanych!z!budow#!od!

podstaw!nowej!infrastruktury!podmiotów!leczniczych!oraz!nowych!

obiektów!i!nie!dotyczy!wydatków!zwi#zanych!z!zakupem!nieruchomo$ci). 

Wydatki 

podlegaj"ce 

limitom/warunki 

dodatkowe w 

ramach dzia!ania/ 

poddzia!ania 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, a ponadto: 

- rozwi#zania!w!zakresie!ICT!*oprogramowanie,!sprz%t)!jedynie!jako!

uzupe"niaj#cy!element!projektu.!Zakres!tych!wydatków!nie!mo'e!by&!

zwi#zany!z!realizacj#!zada(!wskazanych!w!dzia"aniu!10.3, 

- prace!maj#ce!wp"yw!na!zwi%kszenie!efektywno$ci!energetycznej obiektu 

*do!wysoko$ci!306!wydatków!kwalifikowalnych!pozosta"ych!robót!

budowlanych).  

 



Za !cznik"nr"7a"do"SZOOP"(EFRR)

Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami"

wersja nr 53, maj 2022 r.

Formularz ankiety/ inwentaryzacji

 w zakresie potrzeb wymiany !róde" ciep"a 

w ramach dzia"ania 5.5 Ochrona powietrza

(dla budynków mieszkalnych)

zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

wersja nr 53

OPOLE, MAJ 2022 r.

959



Za !cznik"nr"7a"do"SZOOP"(EFRR)

Uchwa y"nr"385/2015"z"dnia"19"marca"2015"r."z"pó#n."zmianami"

wersja nr 53, maj 2022 r.

959



Lokalizacja 

budynku 

mieszkalnego

Rok budowy
Rodzaj budynku 

mieszkalnego*

Ilo#$ lokali 

mieszkalnych w 

budynku

Powierzchnia 

u%ytkowa

(ogrzewana)

[m
2
]

Czy 

przeprowadzono 

termomodernizac

j& budynku?  

(TAK/NIE)

Czy istnieje 

mo%liwo#$ 

pod"'czenia 

budynku do SIECI 

CIEP*OWNICZEJ 

na danym 

obszarze? 

(TAK/NIE)

Czy istnieje 

mo%liwo#$ 

pod"'czenia 

budynku do SIECI 

GAZOWEJ na 

danym obszarze? 

(TAK/NIE)

Wska!nik rocznego 

zapotrzebowania na 

energi& pierwotn'

(przed modernizacj')

[kWh/(m
2
/rok)]

Liczba 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" ciep"a 

w lokalu [szt.]

Rodzaj 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" 

ciep"a+

Masa 

zu%ywanego 

paliwa 

[ton/rok]

Warto#$ 

opa"owa 

zu%ywanego 

paliwa

[GJ/Mg]

Rok produkcji
Sprawno#$

[%]
Klasa Moc [kW]

Liczba 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" ciep"a 

w lokalu [szt.]

Rodzaj 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" 

ciep"a+

Masa 

zu%ywanego 

paliwa 

[ton/rok]

Warto#$ 

opa"owa 

zu%ywanego 

paliwa

[GJ/Mg]

Rok produkcji
Sprawno#$

[%]
Klasa Moc [kW]

Liczba 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" ciep"a 

w lokalu [szt.]

Rodzaj 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" 

ciep"a+

Masa 

zu%ywanego 

paliwa 

[ton/rok]

Warto#$ 

opa"owa 

zu%ywanego 

paliwa

[GJ/Mg]

Rok produkcji
Sprawno#$

[%]
Moc [kW]

Liczba 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" ciep"a 

w lokalu [szt.]

Rodzaj 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" 

ciep"a+

Masa 

zu%ywanego 

paliwa 

[ton/rok]

Warto#$ 

opa"owa 

zu%ywanego 

paliwa

[MJ/m
3
]

Rok produkcji
Sprawno#$

[%]
Moc [kW]

Liczba 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" ciep"a 

w lokalu [szt.]

Rodzaj 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" 

ciep"a+

Masa 

zu%ywanego 

paliwa 

[ton/rok]

Rok produkcji
Sprawno#$

[%]
Moc [kW]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

n 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Charakterystyka istniej'cych indywidualnych !róde" ciep"a

Tabela nr 1. Dane dotycz!ce budynku mieszkalnego oraz planowanych do likwidacji indywidualnych "róde# ciep#a 

*"zgodnie"z"list!"rozwijaln!.

Lp.

Charakterystyka budynków mieszkalnych

W&giel i jego pochodne Biomasa Olej Gaz Energia elektryczna

Rodzaj spalanego paliwa

960



Rodzaj !ród"a ciep"a++

Liczba pod"'cze, do sieci 

ciep"owniczej lub gazowej 

[szt.]

(Psc,g)

Liczba wymian 

na ogrzewanie gazowe, 

olejowe, elektryczne [szt.]

(Pe,o,g)

Sprawno#$

[%]
Moc [kW] Rodzaj  !ród"a ciep"a++

Liczba OZE [szt.]

(POZE)

Sprawno#$

[%]
Moc [kW]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

6 0,00 0,00

7 0,00 0,00

8 0,00 0,00

9 0,00 0,00

10 0,00 0,00

11 0,00 0,00

12 0,00 0,00

13 0,00 0,00

14 0,00 0,00

15 0,00 0,00

16 0,00 0,00

17 0,00 0,00

18 0,00 0,00

19 0,00 0,00

20 0,00 0,00

0,00 0,00

n 0,00 0,00

SUMA 0 0 0 0,00 0 0,00

*"zgodnie"z"Tabel!"nr"1"pn."Dane"dotycz!ce"budynku"mieszkalnego"oraz"planowanych"do"likwidacji"indywidualnych"#róde "ciep a

**"zgodnie"z"list!"rozwijaln!

Tabela nr 2. Dane dotycz!ce nowych "róde# ciep#a

13

Lp. Lokalizacja budynku*

Informacje nt. mo%liwo#ci wykorzystania nowego 

!ród"a ciep"a (w tym m.in. zainteresowanie 

w"a#ciciela- mo%liwo#ci techniczne)

Charakterystyka nowego !ród"a ciep"a

Podstawowe !ród"o ciep"a Dodatkowe !rod"o ciep"a

Wska!nik rocznego 

zapotrzebowania na 

energi& pierwotn'

(po modernizacji)

[kWh/(m
2
/rok)]

961



Rodzaj zanieczyszczenia

(zgodnie z list' 

rozwijaln')

Jednostka

(zgodnie z list' 

rozwijaln')

Warto#$ emisji przed realizacj' 

przedsi&wzi&cia

Warto#$ emisji po realizacji 

przedsi&wzi&cia

Zredukowana warto#$ 

niskiej emisji

Wska!nik rocznego 

zapotrzebowania na energi& 
0,00 0,00 0,00

7 8 0,00 0,00 0,00

Sumaryczna ilo#$ energii 

wytwarzanej w likwidowanych 

indywidualnych !ród"ach ciep"a 

spalaj'cych biomas& [GJ]

Wska!nik rocznego 

zapotrzebowania na energi& 

pierwotn'

(przed modernizacj')

[kWh/(m
2
/rok)]

0,00 0,00

Wska!nik rocznego 

zapotrzebowania na 

energi& pierwotn'

1 2 3 4 5 6 7 8

Lp. Rodzaj !ród"a ciep"a

Sumaryczna 

ilo#$ nowych 

!róde" ciep"a 

dla danego 

rodzaju [szt.]

*'czna moc 

instalowanych nowych 

!róde" ciep"a [kW]

Rodzaj !ród"a ciep"a

Sumaryczna 

ilo#$ nowych 

!róde" ciep"a 

dla danego 

rodzaju [szt.]

*'czna moc 

instalowanych 

nowych !róde" 

ciep"a [kW]

Wska!nik rocznego 

zapotrzebowania na 

energi& pierwotn'

(po modernizacji)

[kWh/(m
2
/rok)]

Rodzaj Jednostka

 Wska!nik rocznego 

zapotrzebowania na energi& 

pierwotn' przed realizacj' 

przedsi&wzi&cia

Warto#$ rocznego 

zapotrzebowania na energi& 

pierwotn' po realizacji 

przedsi&wzi&cia

Zredukowane roczne 

zapotrzebowanie 

na energi& pierwotn'

1 Kocio" w&glowy 0 0,00 Kocio" w&glowy 0 0,00 0,00 Oszcz&dno#$ energii KWh/(m
2
*rok) 0,00 0,00 #DZIEL/0!

2 Kocio" gazowy 0 0,00 Kocio" gazowy 0 0,00 0,00 PM10 Mg/rok

3 Kocio" elektryczny 0 0,00 Kocio" elektryczny 0 0,00 0,00 PM2,5 Mg/rok

4 Kocio" olejowy 0 0,00 Kocio" olejowy 0 0,00 0,00 Dwutlenek w!gla Mg CO2/rok

5 Biomasa 0 0,00 Biomasa 0 0,00 0,00 benzoalfapiren Mg/rok

6 Kolektor s"oneczny 0 0,00 Kolektor s"oneczny 0 0,00 0,00

7 Pompa ciep"a 0 0,00 Pompa ciep"a 0 0,00 0,00

8 Panele fotowoltaiczne 0 0,00 Panele fotowoltaiczne 0 0,00 0,00

9 Elektrownia wiatrowa 0 0,00 Elektrownia wiatrowa 0 0,00 0,00

10 Sie$ ciep"ownicza 0 0,00 Sie$ ciep"ownicza 0 0,00 0,00

11 Sie$ gazowa 0 0,00 Sie$ gazowa 0 0,00 0,00

SUMA 0 0,00 0 0,00 0,00

Sumaryczna ilo#$ likwidowanych 

indywidualnych !róde" ciep"a / 

ogrzewanie elektryczne [szt.]

Planowany efekt rzeczowy

Sumaryczna ilo#$ energii wytwarzanej w 

likwidowanych indywidualnych !ród"ach 

ciep"a spalaj'cych w&giel i jego pochodne 

[GJ]

Sumaryczna ilo#$ likwidowanych 

indywidualnych !róde" ciep"a spalaj'cych 

w&giel i jego pochodne [szt.]

Sumaryczna ilo#$ likwidowanych 

indywidualnych !róde" ciep"a spalaj'cych 

biomas& [szt.]

0

0,00

Planowany efekt ekologiczny

1

Tabel nr 3. Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny przedsi$wzi$cia

Podsumowanie: Likwidowane indywidualne !ród"a ciep"a

Planowany efekt rzeczowy

Energia wytwarzana w likwidowanych indywidualnych !ród"ach ciep"a 

spalaj'cych w&giel i jego pochodne [GJ]

3 4 5

Podstawowe !ród"a ciep"a

0

0

Liczba likwidowanych indywidualnych !róde" ciep"a

Podsumowanie: Nowe !ród"a ciep"a

0 0

62

Sumaryczna ilo#$ likwidowanych 

indywidualnych !róde" ciep"a  / 

ogrzewanie olejowe  [szt.]

Dodatkowe !ród"a ciep"a

0,000

Sumaryczna ilo#$ likwidowanych 

indywidualnych !róde" ciep"a  / 

ogrzewanie gazowe  [szt.]

962
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Lokalizacja 

budynku
Rok budowy

Funkcja spo"eczna 

budynku

Powierzchnia 

u#ytkowa

(ogrzewana)

[m
2
]

Czy 

przeprowadzono 

termomodernizac

j% budynku?  

(TAK/NIE)

Czy istnieje 

mo#liwo$& 

pod"'czenia 

budynku do SIECI 

CIEP(OWNICZEJ 

na danym 

obszarze? 

(TAK/NIE)

Czy istnieje 

mo#liwo$& 

pod"'czenia 

budynku do SIECI 

GAZOWEJ na 

danym obszarze? 

(TAK/NIE)

Wska!nik rocznego 

zapotrzebowania na 

energi% pierwotn'

)przed modernizacj'*

[kWh/(m
2
/rok)]

Liczba 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" ciep"a 

w lokalu [szt.]

Rodzaj 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" 

ciep"a+

Masa 

zu#ywanego 

paliwa 

[ton/rok]

Warto$& 

opa"owa 

zu#ywanego 

paliwa

[GJ/Mg]

Rok produkcji
Sprawno$&

[%]
Klasa Moc [kW]

Liczba 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" ciep"a 

w lokalu [szt.]

Rodzaj 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" 

ciep"a+

Masa 

zu#ywanego 

paliwa 

[ton/rok]

Warto$& 

opa"owa 

zu#ywanego 

paliwa

[GJ/Mg]

Rok produkcji
Sprawno$&

[%]
Klasa Moc [kW]

Liczba 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" ciep"a 

w lokalu [szt.]

Rodzaj 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" 

ciep"a+

Masa 

zu#ywanego 

paliwa 

[ton/rok]

Warto$& 

opa"owa 

zu#ywanego 

paliwa

[GJ/Mg]

Rok produkcji
Sprawno$&

[%]
Moc [kW]

Liczba 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" ciep"a 

w lokalu [szt.]

Rodzaj 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" 

ciep"a+

Masa 

zu#ywanego 

paliwa 

[ton/rok]

Warto$& 

opa"owa 

zu#ywanego 

paliwa

[MJ/m
3
]

Rok produkcji
Sprawno$&

[%]
Moc [kW]

Liczba 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" ciep"a 

w lokalu [szt.]

Rodzaj 

likwidowanych 

indywidualnyc

h !róde" 

ciep"a+

Masa 

zu#ywanego 

paliwa 

[ton/rok]

Rok produkcji
Sprawno$&

[%]
Moc [kW]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

n 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA 0 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Charakterystyka istniej'cych indywidualnych !róde" ciep"a

Tabela nr 1. Dane dotycz!ce budynku u"yteczno#ci publicznej oraz planowanych do likwidacji indywidualnych $róde% ciep%a 

Lp.

Charakterystyka budynków

W%giel i jego pochodne Biomasa Olej Gaz Energia elektryczna

Rodzaj spalanego paliwa

832



Rodzaj !ród"a ciep"a++

Liczba pod"'cze, do sieci 

ciep"owniczej lub gazowej 

[szt.]

(Psc,g)

Liczba wymian 

na ogrzewanie gazowe, 

olejowe, elektryczne [szt.]

(Pe,o,g)

Sprawno$&

[%]
Moc [kW] Rodzaj  !ród"a ciep"a++

Liczba OZE [szt.]

(POZE)

Sprawno$&

[%]
Moc [kW]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

4 0,00 0,00

5 0,00 0,00

6 0,00 0,00

7 0,00 0,00

8 0,00 0,00

9 0,00 0,00

10 0,00 0,00

11 0,00 0,00

12 0,00 0,00

13 0,00 0,00

14 0,00 0,00

15 0,00 0,00

16 0,00 0,00

17 0,00 0,00

18 0,00 0,00

19 0,00 0,00

20 0,00 0,00

0,00 0,00

n 0,00 0,00

SUMA 0 0 0 0,00 0 0,00

*"zgodnie"z"Tabel!"nr"1"pn."Dane"dotycz!ce"budynku"oraz"planowanych"do"likwidacji"indywidualnych"#róde "ciep a

**"zgodnie"z"list!"rozwijaln!

Tabela nr 2. Dane dotycz!ce nowych $róde% ciep%a

14

Lp. Lokalizacja budynku*

Informacje nt. mo#liwo$ci wykorzystania nowego 

!ród"a ciep"a )w tym m.in. zainteresowanie 

w"a$ciciela- mo#liwo$ci techniczne*

Charakterystyka nowego !ród"a ciep"a

Podstawowe !ród"o ciep"a Dodatkowe !rod"o ciep"a

Wska!nik rocznego 

zapotrzebowania na 

energi% pierwotn'

(po modernizacji)

[kWh/(m
2
/rok)]

Czy zastosowano 

kogeneracj%/trigeneracj%

[tak/nie]

833



Rodzaj zanieczyszczenia

)zgodnie z list' 

rozwijaln'*

Jednostka

)zgodnie z list' 

rozwijaln'*

Warto$& emisji przed realizacj' 

przedsi%wzi%cia

Warto$& emisji po realizacji 

przedsi%wzi%cia

Zredukowana warto$& 

niskiej emisji

Wska!nik rocznego 

zapotrzebowania na energi% 
0,00 0,00 0,00

7 8 0,00 0,00 0,00

Sumaryczna ilo$& energii 

wytwarzanej w likwidowanych 

indywidualnych !ród"ach ciep"a 

spalaj'cych biomas% [GJ]

Wska!nik rocznego 

zapotrzebowania na energi% 

pierwotn'

)przed modernizacj'*

[kWh/(m
2
/rok)]

0,00 0,00

Wska!nik rocznego 

zapotrzebowania na 

energi% pierwotn'

1 2 3 4 5 6 7 8

Lp. Rodzaj !ród"a ciep"a

Sumaryczna 

ilo$& nowych 

!róde" ciep"a 

dla danego 

rodzaju [szt.]

('czna moc 

instalowanych nowych 

!róde" ciep"a [kW]

Rodzaj !ród"a ciep"a

Sumaryczna 

ilo$& nowych 

!róde" ciep"a 

dla danego 

rodzaju [szt.]

('czna moc 

instalowanych 

nowych !róde" 

ciep"a [kW]

Wska!nik rocznego 

zapotrzebowania na 

energi% pierwotn'

(po modernizacji)

[kWh/(m
2
/rok)]

Rodzaj Jednostka

 Wska!nik rocznego 

zapotrzebowania na energi% 

pierwotn' przed realizacj' 

przedsi%wzi%cia

Warto$& rocznego 

zapotrzebowania na energi% 

pierwotn' po realizacji 

przedsi%wzi%cia

Zredukowane roczne 

zapotrzebowanie 

na energi% pierwotn'

1 Kocio" w%glowy 0 0,00 Kocio" w%glowy 0 0,00 0,00 Oszcz%dno$& energii KWh/(m
2
*rok) 0,00 0,00 #DZIEL/0!

2 Kocio" gazowy 0 0,00 Kocio" gazowy 0 0,00 0,00

3 Kocio" elektryczny 0 0,00 Kocio" elektryczny 0 0,00 0,00 PM10 Mg/rok

4 Kocio" olejowy 0 0,00 Kocio" olejowy 0 0,00 0,00 PM2,5 Mg/rok

5 Biomasa 0 0,00 Biomasa 0 0,00 0,00 Dwutlenek w!gla Mg CO2/rok

6 Kolektor s"oneczny 0 0,00 Kolektor s"oneczny 0 0,00 0,00 benzoalfapiren Mg/rok

7 Pompa ciep"a 0 0,00 Pompa ciep"a 0 0,00 0,00

8 Panele fotowoltaiczne 0 0,00 Panele fotowoltaiczne 0 0,00 0,00

9 Elektrownia wiatrowa 0 0,00 Elektrownia wiatrowa 0 0,00 0,00

10 Sie& ciep"ownicza 0 0,00 Sie& ciep"ownicza 0 0,00 0,00

11 Sie& gazowa 0 0,00 Sie& gazowa 0 0,00 0,00

SUMA 0 0,00 0 0,00 0,00

Sumaryczna ilo$& likwidowanych 

indywidualnych !róde" ciep"a 0 

ogrzewanie elektryczne [szt.]

Planowany efekt rzeczowy

Sumaryczna ilo$& energii wytwarzanej w 

likwidowanych indywidualnych !ród"ach 

ciep"a spalaj'cych w%giel i jego pochodne 

[GJ]

Sumaryczna ilo$& likwidowanych 

indywidualnych !róde" ciep"a spalaj'cych 

w%giel i jego pochodne [szt.]

Sumaryczna ilo$& likwidowanych 

indywidualnych !róde" ciep"a spalaj'cych 

biomas% [szt.]

0

0,00

Planowany efekt ekologiczny

1

Tabel nr 3. Planowany efekt rzeczowy i ekologiczny przedsi&wzi&cia

Podsumowanie: Likwidowane indywidualne !ród"a ciep"a

Planowany efekt rzeczowy

Energia wytwarzana w likwidowanych indywidualnych !ród"ach ciep"a 

spalaj'cych w%giel i jego pochodne [GJ]

3 4 5

Podstawowe !ród"a ciep"a

0

0

Liczba likwidowanych indywidualnych !róde" ciep"a

Podsumowanie: Nowe !ród"a ciep"a

0 0

62

Sumaryczna ilo$& likwidowanych 

indywidualnych !róde" ciep"a  0 

ogrzewanie olejowe  [szt.]

Dodatkowe !ród"a ciep"a

0,000

Sumaryczna ilo$& likwidowanych 

indywidualnych !róde" ciep"a  0 

ogrzewanie gazowe  [szt.]

834
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I. Wst"p 

Województwo opolskie zalicza si! do grupy regionów o znacznej skali obci"#enia 

$rodowiska ze wzgl!du na emisj! zanieczyszcze%. Znacz"cy wp&yw w regionie 

na wprowadzanie zanieczyszcze% do powietrza ma sektor komunalno-bytowy. Zarz"d 

Województwa Opolskiego w ramach prowadzonej w regionie polityki ekologicznej podj"& 

decyzj! o pilota#owej realizacji wsparcia dotycz"cego wymiany indywidualnych 'róde& ciep&a, 

w których proces spalania paliw odbywa si! w nieefektywny sposób.  

W celu zapewnienia maksymalnej skuteczno$ci dla realizowanej interwencji 

na poziomie RPO WO 2014-2020 wprowadzono uwarunkowanie dotycz"ce zapewnienia 

odpowiedniego poziomu efektywno$ci energetycznej ka#dego budynku, w którym 

prowadzone b!dzie wsparcie. Warunkiem wst!pnym uzyskania dofinansowania 

na wymian!/likwidacj! 'ród&a ciep&a jest przeprowadzenie uproszczonej oceny energetycznej 

budynku. 

Niniejszy dokument ma na celu zapewnienie jednolitego podej$cia 

do przeprowadzenia przez beneficjentów oceny energetycznej budynku oraz wskazanie 

niezb!dnego minimum poziomu efektywno$ci energetycznej. 

 

II. Ocena energetyczna budynku  

 Przeprowadzenie oceny energetycznej budynku s&u#y okre$leniu cech 

energetycznych, jakie on posiada. W wyniku tej oceny powinny zosta( okre$lone minimalne 

rozwi"zania/ usprawnienia, których realizacja pozwoli na zmniejszenie zu#ycia energii 

w budynku. Wdro#enie dzia&a% w zakresie termomodernizacji wp&ynie na wi!ksz" 

efektywno$( wsparcia i tym samym na wi!ksz" redukcj! zanieczyszcze% wprowadzanych 

do powietrza.   

 Ocena energetyczna musi by( wykonana dla ka#dego budynku mieszkalnego, 

w którym planowana jest realizacja wsparcia. 

 W ramach oceny energetycznej nale#y przedstawi( szczegó&owy opis budynku 

na podstawie wizji lokalnej oraz danych pozyskanych od ostatecznego odbiorcy wsparcia 

)w&a$ciciela budynku mieszkalnego*. 

 Minimalny zakres danych niezb!dny do przeprowadzenia oceny energetycznej 

budynku: 

- rok budowy/oddania budynku do u#ytkowania, 

- liczba u#ytkowników, 

- powierzchnia u#ytkowa i nieu#ytkowa, w tym powierzchnia ogrzewana w [m2], 

- kubatura cz!$ci ogrzewanej budynku w [m3], 

- $rednioroczne zu#ycie ciep&a, 
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- $rednioroczne zu#ycie energii elektrycznej, system ogrzewania i jego sprawno$( (w tym 

m.in. rodzaj i roczne zu#ycie paliwa oraz informacja nt. czasu przerwy w ogrzewaniu), 

- system przygotowania ciep&ej wody i jego sprawno$(, system wentylacji (naturalny, 

mechaniczny, inny), 

- konstrukcja i ocieplenie $cian zewn!trznych i wewn!trznych, 

- konstrukcja i ocieplenie dachu, 

- konstrukcja i ocieplenie stropu lub stropodachu, 

- rodzaj i typ okien/ drzwi balkonowych/ drzwi wej$ciowych do budynku/ bram gara#owych 

(wskazane podanie wspó&czynników ciep&a [W/m2K), 

- rodzaj o$wietlenia wewn"trz budynku. 

Elementem oceny energetycznej budynku jest lista zalece% s&u#"cych zmniejszeniu 

jego energoch&onno$ci lub w przypadku, gdy spe&niony jest minimalny poziom efektywno$ci 

energetycznej informacja o spe&nieniu tego poziomu. 

W ramach prowadzonej oceny energetycznej okre$lana jest moc nowego urz"dzenia 

grzewczego, jakie powinno zosta( zainstalowane w budynku w ramach realizacji projektu.   

 

III. Minimalny poziom efektywno#ci energetycznej budynku 

O efektywno$ci energetycznej budynku $wiadczy jego stan techniczny, st"d przyjmuje 

si!, #e podstaw" oceny spe&nienia minimalnego poziomu efektywno$ci energetycznej jest 

odniesienie cech ocenianego budynku do poni#szego zakresu przedsi!wzi!( 

termomodernizacyjnych: 

- ocieplenie pod&ogi na gruncie, stropu nad nieogrzewan" piwnic", $cian zewn!trznych, 

dachu, stropodachu,  

- instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep&a (rekuperacja),  

- wymiana okien/ drzwi balkonowych/ drzwi zewn!trznych/ bramy gara#owej, 

- izolacja odkrytych przewodów c.o oraz c.w.u., 

- usprawnieniu systemu przygotowywania ciep&ej wody u#ytkowej, 

- wymiana o$wietlenia na o$wietlenie energooszcz!dne. 

Porównuj"c charakterystyk! ocenianego budynku uzyskamy list! zalece% tj. zakres prac jakie 

nale#y wykona( aby zapewni( mu efektywno$( energetyczn".  

Realizacja przez odbiorc! ostatecznego wsparcia przynajmniej jednego z zalece% 

wskazanych w ramach oceny energetycznej spe&nia warunek IZRPO WO 2014-2020 

dotycz"cy osi"gni!cia minimalnego poziomu efektywno$ci energetycznej budynku, i tym 

samym uprawnia do uzyskania dofinansowania na wymian!/likwidacj! 'ród&a ciep&a.  
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Natomiast je$li wyniki oceny nie wskazuj" potrzeby przeprowadzenia prac 

termomodernizacyjnych budynku sfinansowanie wymiany/likwidacji 'ród&a ciep&a mo#liwe 

jest bez dodatkowego nak&adu prac. 
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I. Wst$p 

Województwo opolskie zalicza si! do grupy regionów o znacznej skali obci"#enia 

$rodowiska ze wzgl!du na emisj! zanieczyszcze%. Znacz"cy wp&yw w regionie 

na wprowadzanie zanieczyszcze% do powietrza ma sektor komunalno-bytowy. Zarz"d 

Województwa Opolskiego w ramach prowadzonej w regionie polityki ekologicznej podj"& 

decyzj! o pilota#owej realizacji wsparcia dotycz"cego wymiany indywidualnych 'róde& ciep&a, 

w których proces spalania paliw odbywa si! w nieefektywny sposób.  

W celu zapewnienia maksymalnej skuteczno$ci dla realizowanej interwencji 

na poziomie RPO WO 2014-2020 wprowadzono uwarunkowanie dotycz"ce zapewnienia 

odpowiedniego poziomu efektywno$ci energetycznej ka#dego budynku, w którym 

prowadzone b!dzie wsparcie. Warunkiem wst!pnym uzyskania dofinansowania 

na wymian!/likwidacj! 'ród&a ciep&a jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku 

lub wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku. 

Niniejszy dokument ma na celu wskazanie niezb!dnego minimum poziomu 

efektywno$ci energetycznej dla budynku, w którym b!dzie wymieniane/likwidowane 'ród&o 

ciep&a. 

 

II. Audyt energetyczny budynku/"!wiadectwo"charakterystyki"energetycznej"budynku 

 Audyt energetyczny lub $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku opracowany 

zgodnie z istniej"cymi wymaganiami prawymi. 

 Audyt energetyczny musi zawiera( wariantowo$( dotycz"c" sposobu 

wymiany/likwidacji 'ród&a ciep&a. 

 )wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku ex ante musi zawiera( zalecenia 

dotycz"ce optymalnej pod wzgl!dem kosztów lub op&acalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki 

energetycznej budynku, lub wskazanie #e nie ma potrzeby poprawy w porównaniu z obowi"zuj"cymi 

wymaganiami w zakresie charakterystyki energetycznej.  

 Po wykonaniu audytu energetycznego /certyfikatu charakterystyki energetycznej 

budynków u#yteczno$ci publicznej nale#y uzupe&ni( Za&"cznik nr 7b do SZOOP (EFRR) celem 

okre$lenia wymaganych efektów rzeczowych i ekologicznych. 

Zarówno w przypadku audytu energetycznego jak i $wiadectwa charakterystyki energetycznej 

budynku w celu udokumentowania oszcz!dno$ci energii  konieczne jest sporz"dzenie równie# 

$wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku ex post (w przypadku dostarczenia  audytu 

energetycznego ex post warunek równie# uznaje si! za spe&niony*. 
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III. Minimalny"poziom"efektywno!ci"energetycznej"budynku 

O efektywno$ci energetycznej budynku $wiadczy jego stan techniczny, st"d przyjmuje 

si!, #e podstaw" oceny spe&nienia minimalnego poziomu efektywno$ci energetycznej jest 

odniesienie cech ocenianego budynku do poni#szego zakresu przedsi!wzi!( 

termomodernizacyjnych: 

- ocieplenie pod&ogi na gruncie, stropu nad nieogrzewan" piwnic", $cian zewn!trznych, 

dachu, stropodachu,  

- instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep&a (rekuperacja),  

- wymiana okien/ drzwi balkonowych/ drzwi zewn!trznych, 

- izolacja odkrytych przewodów c.o oraz c.w.u., 

- wymiana o$wietlenia na o$wietlenie energooszcz!dne. 

Analizuj"c wszystkie mo#liwe sposoby poprawienia efektywno$ci energetycznej budynku 

na podstawie audytu energetycznego lub $wiadectwa charakterystyki energetycznej 

budynku Wnioskodawca musi wykona( co najmniej jedno dzia&anie z powy#szej listy zalece% 

(o ile nie spe&nia #adnego z powy#szych wymaga%* tj. prace jakie nale#y wykona(, aby 

zapewni( mu minimaln" efektywno$( energetyczn")  

Realizacja przez odbiorc! ostatecznego wsparcia przynajmniej jednego z zalece% 

wskazanych w ramach oceny energetycznej spe&nia warunek IZRPO WO 2014-2020 

dotycz"cy osi"gni!cia minimalnego poziomu efektywno$ci energetycznej budynku, i tym 

samym uprawnia do uzyskania dofinansowania na wymian!/likwidacj! 'ród&a ciep&a.  

Natomiast je$li wyniki audytu energetycznego / $wiadectwa charakterystyki 

energetycznej budynku nie wskazuj" potrzeby przeprowadzenia prac 

termomodernizacyjnych budynku sfinansowanie wymiany/likwidacji 'ród&a ciep&a mo#liwe 

jest bez dodatkowego nak&adu prac. 

    


