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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie
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Rodzaj
dokumentu

Lokalizacja w
dokumencie

Regulamin
konkursu

Pkt 5 Kwota
przeznaczona
na
dofinansowani
e projektów
w konkursie

Treść przed zmianą
Podział na subregiony:
BRZESKI - 15 111 659,29 PLN
K-KOZIELSKI - 37 056 737,37 PLN
PÓŁNOCNY - 42 496 662,37 PLN
POŁUDNIOWY -56 134 940,97 PLN.

Treść po zmianie
Podział na subregiony:
BRZESKI - 15 111 659,29 PLN w tym:
- 12 089 327,43 PLN - mobilność miejska
- 3 022 331,86 PLN - sieci cieplne/chłodnicze
K-KOZIELSKI - 37 056 737,37 PLN w tym:
- 29 645 389,90 PLN - mobilność miejska
- -7 411 347,47 PLN - sieci cieplne/chłodnicze
PÓŁNOCNY - 42 496 662,37 PLN w tym:
- 33 997 329,90 PLN - mobilność miejska
- 8 499 332,47 PLN - sieci cieplne/chłodnicze
POŁUDNIOWY - 56 134 940,97 PLN w tym:
- 44 907 952,78 PLN - mobilność miejska
- 11 226 988,19 PLN - sieci cieplne/chłodnicze.
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Uzasadnienie
dokonywanej zmiany
Konieczność
osiągnięcia
wskaźników
programowych
przyjętych dla
poddziałania 3.1.1
wymaga
ograniczenia kwoty
wsparcia na
realizację typu
projektu nr 8
maksymalnie do
poziomu 20%
alokacji
przeznaczonej na
nabór

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie
dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
w ramach Osi III Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2223/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r.
Rodzaj
dokumentu

Lokalizacja w
dokumencie

Treść przed zmianą

Regulamin
konkursu

Pkt 18 Kryteria
wyboru
projektów
wraz z
podaniem ich
znaczenia

KOP dokona oceny projektów w oparciu
o zatwierdzone przez KM RPO WO 20142020 Kryteria wyboru projektów dla
poddziałania
3.1.1
Strategie
niskoemisyjne
w
miastach
subregionalnych, stanowiące załącznik
nr 8 do niniejszego regulaminu
konkursu.

Treść po zmianie

Uzasadnienie
dokonywanej zmiany

KOP dokona oceny projektów w oparciu o zatwierdzone Doprecyzowanie
przez KM RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru zapisów
projektów
dla
poddziałania
3.1.1
Strategie
niskoemisyjne w miastach subregionalnych, stanowiące
załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu konkursu.

Kryteria formalne oraz merytoryczne są jednakowe dla
wszystkich wnioskodawców projektów dotyczących
danego typu projektu w ramach poddziałania 3.1.1.
Kryteria formalne oraz merytoryczne są Każdy projekt zostanie oceniony wg kryteriów dla typu
jednakowe
dla
wszystkich projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie tj.
wnioskodawców projektów dotyczących zgodnie z zapisami pkt 2 Regulaminu konkursu:
danego typu projektu w ramach - MOBILNOŚĆ MIEJSKA - typy projektów ujęte w pkt.
1-7 ,
poddziałania 3.1.1.
Każdy projekt zostanie oceniony wg - SIEĆ CIEPLNA/CHŁODNICZA - typy projektów ujęte w
kryteriów dla typu projektu, określonego pkt. 8 a) i b).
we wniosku o dofinansowanie.
Projekt, który w wyniku przeprowadzonej oceny
Projekt,
który
w
wyniku merytorycznej spełni wszystkie kryteria bezwzględne
przeprowadzonej oceny merytorycznej oraz uzyska co najmniej 50% maksymalnej liczby
spełni wszystkie kryteria bezwzględne punktów możliwej do uzyskania zostaje wpisany na listę
oraz uzyska co najmniej 50% ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4
maksymalnej liczby punktów możliwej ustawy wdrożeniowej, zwanej listą rankingową odrębną
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Rodzaj
dokumentu

Lokalizacja w
dokumencie

Treść przed zmianą

Treść po zmianie

do uzyskania zostaje wpisany na listę
ocenionych projektów, o której mowa w
art. 44 ust. 4 ustawy wdrożeniowej,
zwanej listą rankingową odrębną dla
każdego subregionu. O miejscu na ww.
liście decyduje % z wartości uzyskanych
przez projekt punktów.

dla każdego subregionu z uwzględnieniem podziału na
określone typy projektów tj. dot. mobilności miejskiej
oraz sieci ciepłownicze/chłodnicze. O miejscu na ww.
liście decyduje % z wartości uzyskanych przez projekt
punktów.

Jeżeli projekt nie spełnia bezwzględnych
kryteriów
formalnych
lub
merytorycznych lub otrzymał w wyniku
oceny mniej niż 50% maksymalnej liczby
punktów możliwej do uzyskania, na
skutek czego nie może zostać wybrany
do dofinansowania, lub spełnił wszystkie
kryteria bezwzględne oraz otrzymał co
najmniej 50 % maksymalnej liczby
punktów możliwej do uzyskania, jednak
kwota
przeznaczona
na
jego
dofinansowanie w konkursie dla
określonego subregionu nie wystarcza
na wybranie go do dofinansowania, to

Jeżeli projekt nie spełnia bezwzględnych kryteriów
formalnych lub merytorycznych lub otrzymał w wyniku
oceny mniej niż 50% maksymalnej liczby punktów
możliwej do uzyskania, na skutek czego nie może zostać
wybrany do dofinansowania, lub spełnił wszystkie
kryteria bezwzględne oraz otrzymał co najmniej 50 %
maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania,
jednak kwota przeznaczona na jego dofinansowanie w
konkursie
dla
określonego
subregionu
z uwzględnieniem podziału na określone typy projektów
nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania, to
uznaje się, iż projekt otrzymał ocenę negatywną, a
wnioskodawca zostaje o tym fakcie pisemnie
powiadomiony.
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Uzasadnienie
dokonywanej zmiany
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dokumentu

Lokalizacja w
dokumencie

Treść przed zmianą

Treść po zmianie

Uzasadnienie
dokonywanej zmiany

uznaje się, iż projekt otrzymał ocenę
negatywną, a wnioskodawca zostaje
o tym fakcie pisemnie powiadomiony.
Ponadto dodano zapis:
Opisana powyżej ocena negatywna nie wystąpi
w sytuacji gdy wnioskodawca wyrazi zainteresowanie
dofinansowaniem w kwocie niższej niż pierwotnie
wnioskowana, zgodnie z dostępną alokacją. W takim
przypadku IZ RPO WO 2014-2020 dopuszcza możliwość
wyboru projektu do dofinansowania przy spełnieniu
następujących warunków:
1.
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Członkowie KOP po zakończeniu oceny
merytorycznej i sporządzeniu listy ocenionych
projektów, w przypadku gdy dostępna alokacja
jest niewystarczająca na wybór wszystkich
projektów albo umożliwia dofinansowanie
projektu jednakże w kwocie niższej niż
wnioskowana zwracają się do IOK z zapytaniem,
czy istnieje możliwość zwiększenia alokacji dla
konkursu po jego rozstrzygnięciu.

Wprowadzenie
mechanizmu
umożliwiającego
pełne wykorzystanie
alokacji
przeznaczonej na
konkurs
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Rodzaj
dokumentu

Lokalizacja w
dokumencie

Treść przed zmianą

Treść po zmianie

2.

W sytuacji gdy IOK przewiduje zwiększenia
alokacji w celu wybrania wszystkich projektów
spełniających kryteria, KOP kończy pracę.

3.

Jeżeli natomiast IOK nie planuje zwiększenia
alokacji członkowie KOP, za pośrednictwem IOK
pisemnie zwracają się do wnioskodawcy, którego
ww. sytuacja dotyczy, z zapytaniem czy wyraża on
zgodę na wybranie projektu do dofinansowania
z
zastosowaniem
obniżonego
poziomu
dofinansowania do wysokości dostępnej alokacji.

4.

W przypadku wyrażenia przez wnioskodawcę
zgody na zmianę poziomu dofinansowania,
członkowie KOP dokonują stosownej zmiany na
liście ocenionych projektów.

5.

W sytuacji gdy wnioskodawca nie wyrazi zgody na
zaproponowane
obniżenie
poziomu
dofinansowania,
zaproponowanie
takiego
rozwiązania kolejnemu wnioskodawcy z listy nie
będzie możliwe.
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Uzasadnienie
dokonywanej zmiany
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Lokalizacja w
dokumencie

Treść przed zmianą

Treść po zmianie

6.

Uzasadnienie
dokonywanej zmiany

Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez
zatwierdzenie sporządzonej przez KOP listy
ocenionych projektów.

W projekcie, w którym obniżono poziom
dofinansowania, w przypadku gdy pozwoli na to
dostępność alokacji na działaniu/poddziałaniu/typie
projektu, będzie możliwość zwiększenia dofinansowania
do poziomu pierwotnie wnioskowanego wyłącznie na
podstawie zawartej umowy o dofinansowanie.
Regulamin
konkursu

Regulamin
konkursu

Pkt 21 Sposób
podania do
publicznej
wiadomości
wyników
konkursu
(drugi akapit)
Pkt 25
Sytuacje, w
których
konkurs może

Powyższe listy sporządzone będą Powyższe listy sporządzone będą odrębnie dla każdego Doprecyzowanie
odrębnie dla każdego subregionu.
subregionu z uwzględnieniem podziału na określone zapisów
typy projektów.

-

Dopisano następujący przypadek:

Uzupełniono zapisy
− Złożenia tylko jednego wniosku o dofinansowanie dot. sytuacji, która
może stanowić
projektu z kwotą dofinansowania przekraczającą
przesłankę do
dostępną alokację oraz nie wyrażenie przez
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zostać
anulowany
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Uzasadnienie
dokonywanej zmiany

wnioskodawcę zgody na obniżenie dofinansowania anulowania
konkursu
do poziomu dostępnej alokacji;

Załącznik 1
do
Regulaminu
konkursu

Pkt 4 Etap III –
ocena
merytoryczna
(obligatoryjna)
(Piąty akapit)

Po
zakończeniu
oceny,
KOP
przygotowuje
listy
wszystkich
ocenionych projektów uszeregowanych
według kolejności malejącej na
podstawie uzyskanego procentowego
wyniku oceny (tzw. listy rankingowe)
oddzielnie dla każdego subregionu.

Z uwagi na zastosowanie w konkursie podziału alokacji Doprecyzowanie
na subregiony, a także na typy projektów, po zapisów
zakończeniu oceny, KOP przygotowuje listy wszystkich
ocenionych projektów, oddzielnie dla każdego
subregionu w podziale na projekty dot. mobilności
miejskiej
oraz
sieci
ciepłownicze/chłodnicze,
uszeregowanych według kolejności malejącej na
podstawie uzyskanego procentowego wyniku oceny
(tzw. listy rankingowe).

Załącznik 1
do
Regulaminu
konkursu

Pkt 4 Etap III –
ocena
merytoryczna
(obligatoryjna)

-

Dopisano zapis:
Opisana powyżej ocena negatywna nie wystąpi w
sytuacji gdy wnioskodawca wyrazi zainteresowanie
dofinansowaniem w kwocie niższej niż pierwotnie
wnioskowana, zgodnie z dostępną alokacją. W takim
przypadku IZ RPO WO 2014-2020 dopuszcza możliwość
wyboru projektu do dofinansowania przy spełnieniu
następujących warunków:
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Wprowadzenie
mechanizmu
umożliwiającego
pełne wykorzystanie
alokacji
przeznaczonej na
konkurs
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1. Członkowie
KOP
po
zakończeniu
oceny
merytorycznej i sporządzeniu listy ocenionych
projektów, w przypadku gdy dostępna alokacja jest
niewystarczająca na wybór wszystkich projektów
albo umożliwia dofinansowanie projektu jednakże w
kwocie niższej niż wnioskowana zwracają się do IOK
z zapytaniem, czy istnieje możliwość zwiększenia
alokacji dla konkursu po jego rozstrzygnięciu.
2. W sytuacji gdy IOK przewiduje zwiększenia alokacji w
celu wybrania wszystkich projektów spełniających
kryteria, KOP kończy pracę.
3. Jeżeli natomiast IOK nie planuje zwiększenia alokacji
członkowie KOP, za pośrednictwem IOK pisemnie
zwracają się do wnioskodawcy, którego ww. sytuacja
dotyczy, z zapytaniem czy wyraża on zgodę na
wybranie
projektu
do
dofinansowania
z
zastosowaniem
obniżonego
poziomu
dofinansowania do wysokości dostępnej alokacji.
4. W przypadku wyrażenia przez wnioskodawcę zgody
na zmianę poziomu dofinansowania, członkowie
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Uzasadnienie
dokonywanej zmiany
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Lokalizacja w
dokumencie

Treść przed zmianą

Treść po zmianie
KOP dokonują stosownej zmiany na liście ocenionych
projektów.
5. W sytuacji gdy wnioskodawca nie wyrazi zgody na
zaproponowane
obniżenie
poziomu
dofinansowania,
zaproponowanie
takiego
rozwiązania kolejnemu wnioskodawcy z listy nie
będzie możliwe.
6. Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez
zatwierdzenie sporządzonej przez KOP listy
ocenionych projektów.
7. W projekcie, w którym obniżono poziom
dofinansowania, w przypadku gdy pozwoli na to
dostępność alokacji na działaniu/poddziałaniu/typie
projektu,
będzie
możliwość
zwiększenia
dofinansowania
do
poziomu
pierwotnie
wnioskowanego wyłącznie na podstawie zawartej
umowy o dofinansowanie.
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Uzasadnienie
dokonywanej zmiany
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Lokalizacja w
dokumencie

Załącznik 1 Pkt 6 Etap IV –
do
rozstrzygnięci
Regulaminu e konkursu
konkursu

Treść przed zmianą
Zarząd Województwa Opolskiego, na
podstawie opracowanych przez KOP (w
oparciu o wyniki przeprowadzonej oceny
merytorycznej wszystkich projektów) list
ocenionych projektów oddzielnie dla
każdego subregionu, opinii dot.
poprawności dokumentacji z zakresu
oddziaływania na środowisko oraz
dostępnej alokacji, podejmuje w formie
uchwały decyzję o rozstrzygnięciu
konkursu, a w konsekwencji dokonuje
wyboru projektów do dofinansowania w
ramach poszczególnych subregionów.
W przypadku gdy dwa projekty na
ocenie merytorycznej otrzymały taką
samą liczbę punktów, to na ww. liście
danego subregionu umieszczane są oba
projekty ex aequo. W sytuacji gdy
dostępna alokacja środków jest
niewystarczająca na dokonanie wyboru
do
dofinansowania
wszystkich
projektów,
wybór
projektu
do
dofinansowania następuje zgodnie z
kolejnością zamieszczenia projektów na

Treść po zmianie

Uzasadnienie
dokonywanej zmiany

Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie Doprecyzowanie
opracowanych przez KOP (w oparciu o wyniki zapisów
przeprowadzonej oceny merytorycznej wszystkich
projektów) list ocenionych projektów oddzielnie dla
każdego subregionu oraz w podziale na typy projektów
(zgodnie z opisem w pkt 4), opinii dot. poprawności
dokumentacji z zakresu oddziaływania na środowisko
oraz dostępnej alokacji, podejmuje w formie uchwały
decyzję o rozstrzygnięciu konkursu, a w konsekwencji
dokonuje wyboru projektów do dofinansowania w
ramach poszczególnych subregionów.
W przypadku gdy dwa projekty na ocenie
merytorycznej otrzymały taką samą liczbę punktów, to
na ww. liście danego subregionu umieszczane są oba
projekty ex aequo. W sytuacji gdy dostępna alokacja
środków jest niewystarczająca na dokonanie wyboru do
dofinansowania wszystkich projektów, wybór projektu
do dofinansowania następuje zgodnie z kolejnością
zamieszczenia projektów na liście danego subregionu w
podziale na typy projektów (zgodnie z opisem w pkt 4),
przy czym ze względu na zasadę równego traktowania
wnioskodawców wybór projektów musi objąć wszystkie
projekty, które uzyskały taką samą wielkość % z wartości
uzyskach przez projekt punktów w ramach określonego
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Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie
dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
w ramach Osi III Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2223/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r.
Rodzaj
dokumentu

Ogłoszenie
o konkursie

Lokalizacja w
dokumencie

Ogólna pula
środków
przeznaczona
na
dofinansowani
e projektów

Treść przed zmianą

Treść po zmianie

liście danego subregionu, przy czym ze
względu na zasadę równego traktowania
wnioskodawców wybór projektów musi
objąć wszystkie projekty, które uzyskały
taką samą wielkość % z wartości
uzyskach przez projekt punktów w
ramach określonego subregionu. Po
rozstrzygnięciu
konkursu,
IOK
udostępnia opinii publicznej na swojej
stronie internetowej, oraz na portalu
Funduszy Europejskich informację nt.
projektów objętych wsparciem (patrz
pkt.
21
Regulaminu
konkursu),
jak również
powiadamia
pisemnie
każdego wnioskodawcę o wynikach
oceny jego projektu.

subregionu z uwzględnieniem podziału na określone
typy projektów. Po rozstrzygnięciu konkursu, IOK
udostępnia opinii publicznej na swojej stronie
internetowej, oraz na portalu Funduszy Europejskich
informację nt. projektów objętych wsparciem (patrz pkt.
21 Regulaminu konkursu), jak również powiadamia
pisemnie każdego wnioskodawcę o wynikach oceny jego
projektu.

Podział na subregiony:
BRZESKI - 15 111 659,29 PLN
K-KOZIELSKI - 37 056 737,37 PLN
PÓŁNOCNY - 42 496 662,37 PLN
POŁUDNIOWY -56 134 940,97 PLN.

Podział na subregiony:
BRZESKI - 15 111 659,29 PLN w tym:
- 12 089 327,43 PLN - mobilność miejska
- 3 022 331,86 PLN - sieci cieplne/chłodnicze
K-KOZIELSKI - 37 056 737,37 PLN w tym:
13

Uzasadnienie
dokonywanej zmiany

Konieczność
osiągnięcia
wskaźników
programowych
przyjętych dla
poddziałania 3.1.1
wymaga

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu oraz do Ogłoszenia o konkursie
dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych
w ramach Osi III Gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 2223/2016 z dnia 07 czerwca 2016 r.
Rodzaj
dokumentu

Lokalizacja w
dokumencie

Treść przed zmianą

Treść po zmianie
- 29 645 389,90 PLN - mobilność miejska
- -7 411 347,47 PLN - sieci cieplne/chłodnicze
PÓŁNOCNY - 42 496 662,37 PLN w tym:
- 33 997 329,90 PLN - mobilność miejska
- 8 499 332,47 PLN - sieci cieplne/chłodnicze
POŁUDNIOWY - 56 134 940,97 PLN w tym:
- 44 907 952,78 PLN - mobilność miejska
- 11 226 988,19 PLN - sieci cieplne/chłodnicze.

Referat Przyjmowania EFRR
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Opole, czerwiec 2016 r.
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Uzasadnienie
dokonywanej zmiany
ograniczenia kwoty
wsparcia na
realizację typu
projektu nr 8
maksymalnie do
poziomu 20%
alokacji
przeznaczonej na
nabór

