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Wykaz zmian wprowadzonych do  
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR 

Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 1781/2016 z dnia 8 marca 2016 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR, wersja nr 10 

1.  

Wszystkie działania/ poddziałania 
RPO WO 2014-2020, wiersz 11 
Typ beneficjenta  
 

Zmiana z: 
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów 
gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 
1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji podmiotów 
gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz 
szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi 
organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informatyczne administracji 
publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.). 

na: 
Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów 
gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 
listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji 
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, 
ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009). 

Autokorekta IZRPO WO 2014-
2020 wynikająca ze zmiany 

podstawy prawnej 

2.  

Działanie 1.1 Innowacje w 
przedsiębiorstwach, wiersz 23 
Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie pomocy, 
unijna lub krajowa podstawa 
prawna)   

Zmiana z: 
rozporządzenie ministra infrastruktury ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielania 
pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów 
operacyjnych 

na: 
rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne 
prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1075). 

Autokorekta IZRPO WO 2014-
2020 wynikająca ze zmiany 

podstawy prawnej 

3.  

Działanie 1.1 Innowacje w 
przedsiębiorstwach, wiersz 24 
Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie 

Zmiana z: 
Projekty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju zgodnie z rozporządzeniem ministra 
infrastruktury ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty w 
zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych 

na: 

Autokorekta IZRPO WO 2014-
2020 wynikająca ze zmiany 

podstawy prawnej 
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projektu (jeśli dotyczy)   Projekty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju zgodnie z rozporządzeniem ministra 
infrastruktury i rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania 
podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia 
wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. 
U. poz. 1075). 

4.  

Działanie 1.1 Innowacje w 
przedsiębiorstwach, wiersz 25 
Maksymalny % poziom 
dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (środki UE + 
ewentualne współfinansowanie z 
budżetu państwa lub innych źródeł 
przyznawane beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) (jeśli dotyczy) 

Zmiana z: 
Projekty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju zgodnie z rozporządzeniem ministra 
infrastruktury ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty w 
zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych 

na: 
Projekty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju zgodnie z rozporządzeniem ministra 
infrastruktury i rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania 
podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia 
wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. 
U. poz. 1075). 

Autokorekta IZRPO WO 2014-
2020 wynikająca ze zmiany 

podstawy prawnej 

5.  

Działanie 1.1 Innowacje w 
przedsiębiorstwach, wiersz 26 
Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Zmiana z: 
Projekty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju zgodnie z rozporządzeniem ministra 
infrastruktury ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy na projekty w 
zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów operacyjnych 

na: 
Projekty objęte pomocą w zakresie badań i rozwoju – odpowiednio zależnie od 
wysokości maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych 
na poziomie projektu (pkt. 24).   

Autokorekta IZRPO WO 2014-
2020 wynikająca ze zmiany 

podstawy prawnej 

6.  

Poddziałanie 3.2.3 Efektywność 
energetyczna w mieszkalnictwie, 
wiersz 8 Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego 

Usunięto: 

 Wartość udzielonych pożyczek/kredytów w wyniku wcześniej udzielonych poręczeń, 

 Liczba udzielonych pożyczek/kredytów w wyniku wcześniej udzielonych poręczeń.  
W ramach poddziałania 3.2.3  

nie planuje się wsparcia 
niefinansowego w formie 

poręczeń.   
7.  

Poddziałanie 3.2.3 Efektywność 
energetyczna w mieszkalnictwie, 
wiersz 9 Lista wskaźników produktu 

Usunięto: 

 Liczba wspartych funduszy poręczeniowych, 

 Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze poręczeniowe,  
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 Wartość udzielonych poręczeń w części UE. 

8.  

Działanie 3.4 Efektywność 
energetyczna w MSP, 
wiersz 8 Lista wskaźników rezultatu 
bezpośredniego 

Usunięto: 

 Wartość udzielonych pożyczek/kredytów w wyniku wcześniej udzielonych poręczeń, 

 Liczba udzielonych pożyczek/kredytów w wyniku wcześniej udzielonych poręczeń.  
 

W ramach działania 3.4  
nie planuje się wsparcia 

niefinansowego w formie 
poręczeń. 

9.  
Działanie 3.4 Efektywność 
energetyczna w MSP, 
wiersz 9 Lista wskaźników produktu 

Usunięto: 

 Liczba wspartych funduszy poręczeniowych, 

 Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze poręczeniowe,  

 Wartość udzielonych poręczeń w części UE. 

10.  

Pkt IV Wymiar terytorialny 
prowadzonej interwencji, A.2.2 
Alokacja UE przeznaczona na ZIT 
wojewódzki, tabela, wiersz 2 - III 
Gospodarka niskoemisyjna  

Zmiana z: 
3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej 

na: 
3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej 

Autokorekta IZRPO WO 2014-
2020 wynikająca z pomyłki 

redaktorskiej 

Załącznik nr 2 

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 

11.  
Tabela wskaźników produktu  
i rezultatu bezpośredniego 

Zmiana jednostki miary wskaźnika produktu Liczba wspieranych nowych 
przedsiębiorstw z: „szt.” na „przedsiębiorstwa” (działanie 2.4).  

Autokorekta IZRPO WO 2014-
2020 (poprawa oczywistej 

omyłki). 

12.  
Tabela wskaźników produktu  
i rezultatu bezpośredniego 

Usunięto wskaźniki rezultatu bezpośredniego i produktu w ramach poddziałania 3.2.3 
i działania 3.4: 

 Wartość udzielonych pożyczek/kredytów w wyniku wcześniej udzielonych poręczeń, 

 Liczba udzielonych pożyczek/kredytów w wyniku wcześniej udzielonych poręczeń,  

 Liczba wspartych funduszy poręczeniowych, 

 Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze poręczeniowe,  

 Wartość udzielonych poręczeń w części UE. 

W ramach poddziałania 3.2.3 oraz 
działania 3.4 nie planuje się 
wsparcia niefinansowego  

w formie poręczeń. 

13.  
Tabela wskaźników produktu  
i rezultatu bezpośredniego 

Zmiana wartości docelowych wskaźników produktu (poddziałanie 3.2.3 i działanie 3.4):   

 Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe: z „53” na 
„59”;   

 Wartość udzielonych pożyczek w części UE: z „14 700 000” na „16 400 000”.  

Konieczność przeszacowania 
wartości docelowych w uwagi na 

brak wsparcia niefinansowego  
w formie poręczeń. 
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14.  
Tabela wskaźników produktu  
i rezultatu bezpośredniego 

Zmiana wartości docelowej wskaźnika produktu Nakłady inwestycyjne na zakup 
aparatury medycznej z „10 160 000” na „60 960 000” (poddziałanie 10.1.1).  

Autokorekta IZRPO WO 2014-
2020 

Załącznik nr 3 

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WO 2014-2020 

15.  Cały załącznik 

Uzupełniono załącznik w zakresie działań/poddziałań: 
- 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 
- 4.1 Mała retencja 
- 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 
- 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura 
- 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych 
- 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej 
- 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych 

Zmiana wynika z przyjęcia w dniu 
1 marca 2016 r. kryteriów przez 

KM RPO WO 2014-2020 

16.  Działanie 6.1 Infrastruktura drogowa 
Zaktualizowano załącznik w zakresie działania.  
Zmiana porządkowa dotyczyła przeniesienia kryterium pn. „Projekt realizuje 
wskaźnik/wskaźniki z ram wykonania” z poz. 10 na poz. 4. 

Uszeregowanie kryteriów 
merytorycznych punktowanych 
według malejącego stopnia wagi 

Załącznik nr 6 

Lista wydatków kwalifikowalnych 

17.  
Wstęp – informacje ogólne nt. 
kwalifikowalności 

Wprowadzono ogólny zapis określający podmiot, który zatwierdził dokument pn. 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 

Zmiana nazwy na Ministerstwo 
Rozwoju 

18.  
Działanie 1.1 Innowacje w 
przedsiębiorstwach 

Zaktualizowano załącznik w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach działania. 
Zmiana wynika z konieczności 

doprecyzowania zapisów 

19.  Cały załącznik 

Uzupełniono załącznik w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
działań/poddziałań: 
- 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 
- 4.1 Mała retencja 
- 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 
- 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych 

Zmiana wynika z potrzeby 
uzupełnienia załącznika o 

kwalifikowalność wydatków w 
ramach działań/poddziałań dla 

których przyjęte zostały kryteria 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO   
Opole, 3 marca 2016 r. 


