Wykaz zmian wprowadzonych do
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020
Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 2189/2016 z dnia 30 maja 2016 r.
Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR, wersja nr 12
Działanie/Poddziałanie:
3.2.1, 3.2.2, 5.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3,
1. 6.1, 6.2, 10.2, 10.3
wiersz 11 Typ beneficjenta

Zmiana zapisu z:
„jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego”
na:
„jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną”

Doprecyzowanie zapisów.

Wprowadzenie zapisu:

2.

Działanie/Poddziałanie:
1.1, 1.2, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.4, 3.4,
10.1.2
wiersz 11 Typ beneficjenta

3.

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i
promocja
Poddziałanie 2.2.3 Przygotowanie
terenów inwestycyjnych na obszarach
przygranicznych

4.
wiersz 18 Limity i ograniczenia w
realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

5.

Poddziałanie 3.2.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych

„Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego1
1

Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną
siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie
przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z
zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na
dzień podpisania umowy o dofinansowanie.”
Usunięcie zapisu:
„(…) mające prawną siedzibę na terenie województwa opolskiego”.
Zmiana zapisu z:
„4) Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych powinna zostać ujęta
w strategii ZIT/strategii subregionu/ innym dokumencie zatwierdzanym na poziomie
beneficjenta. Analizę dostępności terenów inwestycyjnych przeprowadza się w odniesieniu
do obszaru realizacji projektu.”
na:
„4) Inwentaryzacja istniejącej infrastruktury terenów inwestycyjnych powinna zostać ujęta
w strategii subregionu/ innym dokumencie zatwierdzanym na poziomie beneficjenta.
Analizę dostępności terenów inwestycyjnych przeprowadza się w odniesieniu do obszaru
realizacji projektu.”
Zmiana brzmienia przypisu dolnego nr 20 dotyczącego definicji budynku użyteczności
publicznej z:

1

Doprecyzowanie zapisów
w związku z pismem MR
DRP.II.852.2.MPi.2016
z 15 kwietnia br.

W związku z wprowadzeniem
zapisu, o którym mowa w pkt 2.

Doprecyzowanie zapisów.

Doprecyzowanie zapisów.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

wiersz 10 Typy projektów

Zmiana z:
11 400 000,00 euro

wiersz 14 Kategoria(e) regionu(ów) wraz
z przypisaniem kwot UE (EUR)

na:
8 000 000,00 euro

Poddziałanie 3.2.2 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych
7. Aglomeracji Opolskiej
wiersz 10 Typy projektów

Poddziałanie 3.2.2 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych
Aglomeracji Opolskiej
wiersz 14 Kategoria(e) regionu(ów) wraz
z przypisaniem kwot UE (EUR)
Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z
Lokalnych Planów Rewitalizacji,

9.
wiersz 10 Typy projektów

Podstawa/uzasadnienie

„Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej.”
na:
„Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).”

Poddziałanie 3.2.1 Efektywność
energetyczna w budynkach publicznych
6.

8.

Wprowadzona zmiana

Zgodnie z decyzją Komitetu
Monitorującego RPO WO 20142020 z dnia 25.05.2016 r.

Zmiana brzmienia przypisu dolnego nr 24 dotyczącego definicji budynku użyteczności
publicznej z:
„Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej.”
na:
„Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).”
Zmiana z:
6 000 000,00 euro

Doprecyzowanie zapisów.

Zgodnie z decyzją Komitetu
Monitorującego RPO WO 20142020 z dnia 25.05.2016 r.

na:
9 400 000,00 euro
Zmiana zapisu z:
„Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych)
wynikających z Lokalnych Programów Rewitalizacji, które będą się przyczyniać do
aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym (wsparciu nie
podlegają inwestycje polegające na budowie nowych obiektów), w tym:
1) odnowa fizyczna obszarów miejskich, zakładająca realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne;

2

Doprecyzowanie zapisów dot.
zasad udzielania wsparcia na
projekty rewitalizacyjne.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

2) przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i
przestrzeni w celu nadania im nowych funkcji użytkowych (np. gospodarczych,
społecznych, kulturalnych) sprzyjających poprawie życia mieszkańców;
3) (…)”

Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z
Lokalnych Planów Rewitalizacji,
10.

wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

na:
„Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych (projektów rewitalizacyjnych)
wynikających z Lokalnych lub Gminnych Programów Rewitalizacji, które będą się
przyczyniać do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w
tym:
1) odnowa fizyczna obszarów miejskich, zakładająca realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych odpowiadających na zdiagnozowane problemy społeczne.
Przedsięwzięcia inwestycyjne polegające na budowie nowych obiektów mogą
zostać objęte wsparciem wyłącznie w przypadku inwestycji niewymagających
pozwolenia na budowę, bez których realizacja celów programu rewitalizacji nie
będzie możliwa i obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wyjść z kryzysowej
sytuacji;
2) przebudowa, remont i adaptacja zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i
przestrzeni w celu przywrócenia ich funkcji użytkowych lub nadania im nowych
funkcji użytkowych (np. gospodarczych, społecznych, kulturalnych) sprzyjających
poprawie życia mieszkańców;
3) (…)”
Zmiana zapisu z:
1) Wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty ujęte w Lokalnych Programach
Rewitalizacji.
2) Realizowane będą jedynie kompleksowe projekty inicjowane i koordynowane przez
władze samorządowe, które będą przyczyniać się do aktywizacji środowisk ubogich i
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
3) (…)
na:
1) „Wsparciem mogą być objęte wyłącznie projekty ujęte w Lokalnych lub Gminnych
Programach Rewitalizacji, ujętych w wykazie prowadzonym przez IZRPO WO 20142020.
2) Realizowane będą jedynie kompleksowe projekty wynikające z programów rewitalizacji
inicjowanych i koordynowanych przez władze samorządowe, które będą przyczyniać się
do aktywizacji środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3

Doprecyzowanie zapisów dot.
zasad udzielania wsparcia na
projekty rewitalizacyjne.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Dodanie zapisu w brzmieniu:
„11. Wydatki związane z budową nowej infrastruktury muszą stanowić mniejszość
wydatków kwalifikowalnych.”
Zaktualizowano tabelę w zakresie poddziałań:
3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych,
3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.

Zgodnie z decyzją Komitetu
Monitorującego RPO WO 20142020 z dnia 25.05.2016 r.

3) (…)

III. Indykatywny plan finansowy (wydatki
11.
kwalifikowalne w EUR)

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

12. Cały załącznik

Wprowadzono zmiany zapisów w następujących kryteriach:
- formalne dla wszystkich działań/poddziałań,
- merytoryczne uniwersalne dla wszystkich działań/poddziałań,
- działanie 1.2 Infrastruktura B+R,
- działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu,
- działanie 4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa,
- działanie 5.1 Ochrona bioróżnorodności biologicznej,
- działanie 6.1 Infrastruktura drogowa,
- działanie 6.2 Nowoczesny transport kolejowy,
- poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych.

Zmiany wynikają ze zmian
przyjętych przez Komitet
Monitorujący RPO WO 2014-2020
w dniu 25 maja 2016 r.

Załącznik nr 6
Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020

13. Cały załącznik

Wprowadzono zmiany zapisów w listach wydatków kwalifikowalnych dla następujących
poddziałań:
- 2.2.1 Przygotowanie terenów inwestycyjnych,
- 2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej,
- 2.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych na obszarach przygranicznych,
- 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych.

Opracowanie:
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych,
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Opole, 25 maja 2016 r.
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Zmiany wynikają z konieczności
doprecyzowania zapisów

