Wykaz zmian wprowadzonych do
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR, wersja nr 11
Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 1939/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.
Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020

1.

I. Ogólny opis programu operacyjnego
oraz głównych warunków realizacji,
1.3.1 Konkursowa procedura wyboru
projektów

2.

I. Ogólny opis programu operacyjnego
oraz głównych warunków realizacji,
1.3.2 Pozakonkursowa procedura
wyboru projektów

3.

II. Opis poszczególnych osi
priorytetowych programu
operacyjnego oraz poszczególnych
działań/poddziałań, wiersz 22a
Warunki stosowania uproszczonych
form rozliczania wydatków

4.

Działanie 1.2 Infrastruktura B+R,
wiersz 11 Typ beneficjenta

Dokonano zmiany terminów i doprecyzowano opis poszczególnych etapów konkursu.

Zgodnie z zapisami dokumentu pn.
Opis Funkcji i Procedur
obowiązujących w Instytucji
Zarządzającej oraz Instytucji
Certyfikującej. Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokonano zmiany terminów weryfikacji wymogów formalnych oraz oceny formalnej.

Zgodnie z zapisami dokumentu pn.
Opis Funkcji i Procedur
obowiązujących w Instytucji
Zarządzającej oraz Instytucji
Certyfikującej. Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Opolskiego na lata 2014-2020.

Dokonano aktualizacji zapisów dot. stawek kosztów pośrednich w następujących
działaniach/poddziałaniach:
- 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach,
- 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych,
- 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej,
- 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja,
- 3.4 Efektywność energetyczna w MSP (w obszarze dotacji),
- 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych.
Dodano zapis:
 konsorcja naukowe składające się z ww. beneficjentów
Konsorcjum naukowe tj. grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi
co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co
najmniej dwie jednostki naukowe, podejmującą na podstawie umowy wspólne
przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące
potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia
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Zmiana wprowadzona na wniosek
IP (OCRG)

Doprecyzowanie zapisów.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2015 r., poz. 249 z późn. zm.).

5.

Działanie 1.1 Innowacje w
przedsiębiorstwach, wiersz 17 Tryb(y)
wyboru projektów oraz wskazanie
podmiotu odpowiedzialnego za nabór
i ocenę wniosków oraz przyjmowanie
protestów

6.

Działanie 1.1 Innowacje w
przedsiębiorstwach,
Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i
usługi,
Poddziałanie 3.2.3 Efektywność
energetyczna w mieszkalnictwie,
Działanie 3.3 Odnawialne źródła
energii
Działanie 3.4 Efektywność
energetyczna w MSP
wiersz 30 Mechanizm wdrażania
instrumentów finansowych

7.

Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i
usługi, wiersz 17 Tryb(y) wyboru
projektów oraz wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego za nabór i ocenę
wniosków oraz przyjmowanie
protestów

Dodano zapis:
Pośrednicy finansowi wybierani będą w oparciu o ustawę z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru pośredników
finansowych jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
zmiana zapisu z:
Planuje się system wdrażania, w którym zgodnie z art. 38 Rozporządzenia ogólnego
Instytucja Zarządzająca powierza zadania wykonawcze podmiotowi prawa publicznego lub
prywatnego, wybranemu zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi.
System ten podobny będzie do obowiązującego w latach 2007-2013, tj. Instytucja
Zarządzająca (lub Instytucja Pośrednicząca działająca w jej imieniu) dokona wyboru
pośredników finansowych. Nie wyklucza się możliwości, że zasady wdrażania instrumentów
finansowych zostaną dodatkowo określone w wytycznych programowych opracowanych
przez IZRPO WO.
na:
Planuje się system wdrażania, w którym zgodnie z art. 38 Rozporządzenia ogólnego
Instytucja Zarządzająca powierza zadania wykonawcze podmiotowi prawa publicznego lub
prywatnego, wybranemu zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi.
System ten podobny będzie do obowiązującego w latach 2007-2013, tj. Instytucja
Zarządzająca (lub Instytucja Pośrednicząca działająca w jej imieniu) dokona wyboru
pośredników finansowych. Wybór ten dokonywany będzie w oparciu o ustawę z dnia 24
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Nie wyklucza się możliwości, że zasady
wdrażania instrumentów finansowych zostaną dodatkowo określone w wytycznych
programowych opracowanych przez IZRPO WO.
Zmiana zapisu z:
Konkursowy tryb wyboru projektów.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków oraz
przyjmowanie protestów jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
na:
Pośrednicy finansowi wybierani będą w oparciu o ustawę z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo

2

Doprecyzowanie zapisów w
związku z decyzją o wyborze
pośredników finansowych w
ramach instrumentów finansowych
w trybie ustawy z dnia 24 stycznia
2004 r. Prawo zamówień
publicznych.

Doprecyzowanie zapisów w
związku z decyzją o wyborze
pośredników finansowych w
ramach instrumentów finansowych
w trybie ustawy z dnia 24 stycznia
2004 r. Prawo zamówień
publicznych.

Doprecyzowanie zapisów w
związku z decyzją o wyborze
pośredników finansowych w
ramach instrumentów finansowych
w trybie ustawy z dnia 24 stycznia
2004 r. Prawo zamówień
publicznych.

Lp.

8.

9.

10.

Lokalizacja w dokumencie

Poddziałanie 2.2.1 Przygotowanie
terenów inwestycyjnych, wiersz 16
Instrumenty terytorialne
(jeśli dotyczy)
Poddziałanie 3.1.1 Strategie
niskoemisyjne w miastach
subregionalnych, wiersz 16
Instrumenty terytorialne
(jeśli dotyczy)
Poddziałanie 3.2.1 Efektywność
energetyczna w budynkach
publicznych, wiersz 16
Instrumenty terytorialne
(jeśli dotyczy)

11.

Poddziałanie 3.2.3 Efektywność
energetyczna w mieszkalnictwie,
wiersz 17 Tryb(y) wyboru projektów
oraz wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego za nabór i ocenę
wniosków oraz przyjmowanie
protestów

12.

Poddziałanie 3.2.3 Efektywność
energetyczna w mieszkalnictwie,
wiersz 18 Limity i ograniczenia w
realizacji projektów

1
2

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

zamówień publicznych.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru pośredników
finansowych jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
Zmiana zapisu z:
OSI Depopulacja
na:
OSI Depopulacja1
Miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne 2

Doprecyzowanie zapisów
dotyczących podejścia
terytorialnego w RPO WO 20142020.

Zmiana zapisu z:
Nie dotyczy
na:
Miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne.

Doprecyzowanie zapisów
dotyczących podejścia
terytorialnego w RPO WO 20142020.

Zmiana zapisu z:
Nie dotyczy
na:
Miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne.

Doprecyzowanie zapisów
dotyczących podejścia
terytorialnego w RPO WO 20142020.

Zmiana zapisu z:
Konkursowy tryb wyboru projektów.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków oraz
przyjmowanie protestów jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
na:
Pośrednicy finansowi wybierani będą w oparciu o ustawę z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru pośredników
finansowych jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
Usunięto zapis:
12) Preferowane będzie wsparcie udzielane poprzez przedsiębiorstwa usług energetycznych
(ESCO).

Z wyłączeniem wsparcia obszaru Aglomeracji Opolskiej oraz OSI Przygranicze (powiat głubczycki, nyski i prudnicki).
Ograniczenie terytorialne do subregionów: brzeskiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, północnego.
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Doprecyzowanie zapisów w
związku z decyzją o wyborze
pośredników finansowych w
ramach instrumentów finansowych
w trybie ustawy z dnia 24 stycznia
2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
Doprecyzowanie zapisów w
związku z decyzją o wyborze
pośredników finansowych w
ramach instrumentów finansowych

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie
w trybie ustawy z dnia 24 stycznia
2004 r. Prawo zamówień
publicznych.

13.

Działanie 3.3 Odnawialne źródła
energii, wiersz 17 Tryb(y) wyboru
projektów oraz wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego za nabór i ocenę
wniosków oraz przyjmowanie
protestów

Zmiana zapisu z:
Konkursowy tryb wyboru projektów.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków oraz
przyjmowanie protestów jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
na:
Pośrednicy finansowi wybierani będą w oparciu o ustawę z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru pośredników
finansowych jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Doprecyzowanie zapisów w
związku z decyzją o wyborze
pośredników finansowych w
ramach instrumentów finansowych
w trybie ustawy z dnia 24 stycznia
2004 r. Prawo zamówień
publicznych.

14.

Działanie 3.4 Efektywność
energetyczna w MSP, wiersz 17 Tryb(y)
wyboru projektów oraz wskazanie
podmiotu odpowiedzialnego za nabór
i ocenę wniosków oraz przyjmowanie
protestów

Dodano zapis:
Pośrednicy finansowi wybierani będą w oparciu o ustawę z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru pośredników
finansowych jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Doprecyzowanie zapisów w
związku z decyzją o wyborze
pośredników finansowych w
ramach instrumentów finansowych
w trybie ustawy z dnia 24 stycznia
2004 r. Prawo zamówień
publicznych.

15.

Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z
Lokalnych Planów Rewitalizacji, wiersz
16 Instrumenty terytorialne
(jeśli dotyczy)

Zmiana zapisu z:
Nie dotyczy
na:
Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji.

Doprecyzowanie zapisów
dotyczących podejścia
terytorialnego w RPO WO 20142020.

16.

IV. Wymiar terytorialny prowadzonej
interwencji

Kolorem szarym we wszystkich tabelach rozdziału IV wyróżniono działania/poddziałania
RPO WO 2014-2020, które są spójne z Programem SSD.

Doprecyzowanie zapisów
dotyczących podejścia
terytorialnego w RPO WO 20142020.

17.

IV. Wymiar terytorialny prowadzonej
interwencji, B.4 Inne instrumenty
terytorialne,
B.4.1.1 Krótki opis zakresu i zasad
funkcjonowania instrumentu
terytorialnego,
Obszar Strategicznej Interwencji

Dodano zapis w brzmieniu:
„Na potrzeby oszacowania alokacji dedykowanej OSI Depopulacja do OSI włączono działania
realizowane na obszarze całego województwa, które spójne są z pakietami Programu
Specjalnej Strefy demograficznej w Województwie Opolskim. Jednocześnie należy
zaznaczyć, iż z Programem SSD spójne są także działania RPO WO 2014-2020 planowane do
realizacji w ramach pozostałych OSI. W związku z powyższym kolorem szarym we wszystkich
tabelach rozdziału IV wyróżniono działania/poddziałania RPO WO 2014-2020, które są

Doprecyzowanie zapisów
dotyczących podejścia
terytorialnego w RPO WO 20142020.
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Lp.

18.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Depopulacja

spójne z Programem SSD”.

V. Wykaz najważniejszych
dokumentów służących realizacji PO

Zmiana zapisu z:
„Ponadto realizacji RPO WO 2014-2020 służą Wytyczne horyzontalne wydane przez Ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz Wytyczne programowe IZRPO WO.”
na:
 Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020;
 Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020;
 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020;
 Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących 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 postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020;
 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;
 Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020;
 Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020;
 Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020.
Ponadto realizacji Programu służą Wytyczne programowe IZRPO WO 2014-2020.”

Doprecyzowanie zapisów.

Załącznik nr 3
Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WO 2014-2020
19.

Kryteria formalne

Zatwierdzone przez KM
w dniu 23.03.2016 r.

Aktualizacja kryterium formalnego nr 3
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Lp.
20.

21.

22.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Kryterium dla działania 5.4
Gospodarka wodno-ściekowa

Aktualizacja kryterium nr 6.

Zatwierdzone przez KM
w dniu 23.03.2016 r.

Cały załącznik

Wprowadzono kryteria dla nw. działań/poddziałań:
- 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach,
- 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych,
- 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej,
- 3.4 Efektywność energetyczna w MSP (w obszarze dotacji),
- 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Zatwierdzone przez KM
w dniu 23.03.2016 r.

Informacje ogólne

Załącznik nr 6
Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020
Dodano zapis:
„Szczegółowe zasady rozliczania wydatków w ramach danego projektu zostaną określone
w regulaminie konkursu lub procedurze pozakonkursowej.”

Doprecyzowanie zapisów

Informacje ogólne, pkt 3 koszty
pośrednie

Doprecyzowano zapisy dotyczące wysokości stosowania stawek kosztów pośrednich
w projektach realizowanych przez instytucje, które pełnią funkcje w systemie wdrażania
programów współfinansowanych z EFS.

Interpretacja MR zapisów
Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w
ramach EFRR, EFS oraz FS na lata
2014-2020

24.

Cały załącznik

Wprowadzono listy wydatków w zakresie działań i poddziałań:
- 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
- 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych
- 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej
- 3.4 Efektywność energetyczna w MSP (w obszarze dotacji)
- 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

Zmiana wynika z dodania nowych
kryteriów dla działań/poddziałań
do dokumentu.

25.

Cały załącznik

Ujednolicono zapisy z kartami SZOOP oraz dokonano zmiany formy prezentacji danych w
listach wydatków dla poszczególnych działań/poddziałań.

Zmiana została wprowadzona w
celu poprawy przejrzystości
zapisów

23.

Opracowanie:
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO
Opole, 7 kwietnia 2016 r.
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