Wykaz zmian wprowadzonych do
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR, wersja nr 13
Dokument przyjęty uchwałą ZWO nr 2337/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.
Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR, wersja nr 13

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Działanie 1.2 Infrastruktura B+R,
wiersz 23 Pomoc publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna lub krajowa podstawa
prawna)
Działanie 1.2 Infrastruktura B+R,
wiersz 24 Maksymalny % poziom
dofinansowania UE wydatków
kwalifikowalnych
Działanie 1.2 Infrastruktura B+R,
wiersz 25 Maksymalny
% poziom dofinansowania całkowitego
wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu …
Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura
usług społecznych, wiersz 10 Typy
projektów, wiersz 18 limity i
ograniczenia, przypis 66, 69, 72, 75.

Działanie 10.3 E-usługi publiczne,
wiersz 23 Pomoc publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna lub krajowa podstawa
prawna)
Działanie 10.3 E-usługi publiczne,
wiersz 24 Maksymalny % poziom
dofinansowania UE wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu

Dodano zapis: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Dodano zapis: Projekty objęte pomocą publiczną: 50%

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020
wynikająca z publikacji
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z
dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy inwestycyjnej
na infrastrukturę badawczą w
ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020

Dodano zapis: Projekty objęte pomocą publiczną: 50%

Usunięcie daty Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego (…).

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020
wynikająca z aktualizacji
Wytycznych.
W dokumencie (rozdział 5) znajduje
się odwołanie do aktualnej wersji
dokumentu dostępnej na stronie
internetowej www.rpo.opolskie.pl.

Dodano zapis w brzmieniu:
Pomoc de minimis zgodnie z Rozporządzeniem 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).
Dodano zapis w brzmieniu:
Projekty objęte pomocą de minimis – 70%
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Autokorekta IZRPO WO 2014-2020
– uzupełniono katalog podstaw
prawnych udzielania pomocy o
pomoc de minimis.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

(jeśli dotyczy)
Działanie 10.3 E-usługi publiczne,
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)
Działanie 10.3 E-usługi publiczne,
wiersz 26 Minimalny wkład własny
beneficjenta jako % wydatków
kwalifikowalnych

7.

8.

III Indykatywny plan finansowy
(wydatki kwalifikowalne w EUR)

9.

Dodano zapis w brzmieniu:
Projekty objęte pomocą de minimis – 70%

Dodano zapis w brzmieniu:
Projekty objęte pomocą de minimis – 30%
Aktualizacja w związku z
koniecznością zapewnienia
spójności zapisów umów o
dofinansowanie i tabel
finansowych

Zaktualizowano tabelę w zakresie działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Załącznik nr 3
Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WO 2014-2020
10.

Cały załącznik

Wprowadzono kryteria dla działania 10.3 E-usługi publiczne

Zatwierdzone przez KM RPO WO
2014-2020 w dniu 24.06.2016 r.

Załącznik nr 6
Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020
11.

Cały załącznik

Wprowadzono listę wydatków w zakresie działania 10.3 E-usługi publiczne

Opracowanie:
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO
Opole, 30 czerwca 2016 r.
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Zmiana wynika z dodania nowych
kryteriów dla działania 10.3 do
dokumentu.

