Wykaz zmian wprowadzonych do
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020
Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 2848/2016 z dnia 8 listopada 2016 r.
Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR, wersja nr 15

1.

Ppkt 1.3.2 Pozakonkursowa
procedura wyboru projektów

2.

Karta działania 1.1, 2.1.1, 3.2.3,
3.3, 3.4, wiersz 11. Typ
beneficjenta

3.

Karta działania 1.1, 3.4
wiersz 17. Tryb(y) wyboru
projektów oraz wskazanie
podmiotu odpowiedzialnego za
nabór i ocenę wniosków oraz
przyjmowanie protestów

W treści tekstu dot. Oceny projektu pozakonkursowego uzupełniono nazwę instytucji odpowiedzialnej
za przeprowadzenie procedury wyboru projektów pozakonkursowych tj. IP - OCRG oraz dopisano
następującą treść:
Projekty dot. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menadżera funduszu funduszy w ramach
właściwych działań/poddziałań EFRR, oceniane są w jednym etapie tj. ocenie formalno-merytorycznej
bez powoływania KOP wraz z weryfikacją wymogów formalnych, który trwa do 30 dni
kalendarzowych.
Zmiana z:
- podmiot wdrażający instrument finansowy.
Zmiana na:
- Menadżer Funduszu Funduszy.
Zmiana z:
Konkursowy tryb wyboru projektów.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków oraz przyjmowanie
protestów jest IP RPO WO 2014-2020 (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki).
Pośrednicy finansowi wybierani będą w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru pośredników finansowych jest
polskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
Zmiana na:
Konkursowy tryb wyboru dla projektów finansowanych w formie dotacji.
Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektów dotyczących wniesienia wkładu do Funduszu Funduszy.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków oraz przyjmowanie
protestów jest IP (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki).
Identyfikacja projektu pozakonkursowego dotyczącego wyboru Menadżera Funduszu Funduszy
zgodnie z art. 38 pkt 4 Rozporządzenia UE 1303/2013.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru pośredników finansowych będzie
Menadżer Funduszu Funduszy.
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Zgodnie z decyzją ZWO
o powierzeniu Bankowi
Gospodarstwa Krajowego funkcji
podmiotu wdrażającego fundusz
funduszy w ramach instrumentów
finansowych w RPO WO 2014-2020
(informacja ZWO
DPO-I.410.5.14.2016.AB
z 17 października 2016 r.)

Lp.

4.

5.

6.

7.

Lokalizacja w dokumencie

Karta działania 2.1.1, 3.2.3, 3.3
wiersz 17. Tryb(y) wyboru
projektów oraz wskazanie
podmiotu odpowiedzialnego za
nabór i ocenę wniosków oraz
przyjmowanie protestów

Karta działania 1.1, 2.1.1, 3.2.3,
3.3, 3.4, wiersz 18. Limity i
ograniczenia w realizacji
projektów
(jeśli dotyczy)

Karta działania 1.1, 2.1.1, 3.2.3,
3.3, 3.4, wiersz 22a. Warunki
stosowania uproszczonych form
rozliczania wydatków
Karta działania 1.1, 2.1.1, 3.3,
wiersz 27. Minimalna i
maksymalna wartość projektu
(PLN) (jeśli dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Zmiana z:
Pośrednicy finansowi wybierani będą w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru pośredników finansowych jest
polskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
Zmiana na:
Konkursowy tryb wyboru dla projektów finansowanych w formie dotacji.
Pozakonkursowy tryb wyboru dla projektów dotyczących wniesienia wkładu do Funduszu Funduszy.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru, ocenę wniosków oraz przyjmowanie
protestów jest IP (Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki).
Identyfikacja projektu pozakonkursowego dotyczącego wyboru Menadżera Funduszu Funduszy
zgodnie z art. 38 pkt 4 Rozporządzenia UE 1303/2013.
Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie procedury wyboru pośredników finansowych będzie
Menadżer Funduszu Funduszy.
Dodano/przeredagowano zapisy:
Projekty dot. wniesienia wkładu do Funduszu Funduszy musi być zgodny ze Strategią inwestycyjną dla
Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla
przedmiotowego działania określone są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej/pozakonkursowej, w tym w Regulaminie
konkursu/Procedurze pozakonkursowej oraz umowie o dofinansowanie. Ponadto w przypadku
procedury pozakonkursowej zastosowanie mają limity określone Strategii inwestycyjnej dla
Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata
2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Aktualizacja zapisów w zakresie warunków stosowania uproszczonych form rozliczania
wydatków.
Usunięto zapis:
Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN;
Maksymalna wartość projektu – 20 mln PLN.
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Zgodnie z decyzją ZWO
o powierzeniu Bankowi
Gospodarstwa Krajowego funkcji
podmiotu wdrażającego fundusz
funduszy w ramach instrumentów
finansowych w RPO WO 2014-2020
(informacja ZWO
DPO-I.410.5.14.2016.AB
z 17 października 2016 r.)

Lp.

8.

Lokalizacja w dokumencie

Karta działania 3.2.3, 3.4,
wiersz 27. Minimalna i
maksymalna wartość projektu
(PLN) (jeśli dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Usunięto zapis:
Minimalna wartość projektu – 2 mln PLN;
Zmiana z:
W województwie opolskim wspierane będą fundusze pożyczkowe oraz fundusze poręczeniowe
udzielające wsparcia przedsiębiorstwom z sektora MSP. Zgodnie z wynikami oceny ex-ante
instrumentów finansowych w RPO WO 2014-2020 w PI 1b/3c/4c/4a/4b rekomendowane jest
zastosowanie funduszy pożyczkowych oraz poręczeniowych.

9.

Karta działania 1.1, 2.1.1, 3.2.3,
3.3, 3.4, wiersz 30. Mechanizm
wdrażania instrumentów
finansowych

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 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164, z późn. zm.). Nie wyklucza się możliwości, że zasady wdrażania instrumentów finansowych
zostaną dodatkowo określone w wytycznych programowych opracowanych przez IZRPO WO.
Zmiana na:
Strategia inwestycyjna dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
określa kierunki i zasady wykorzystania instrumentów finansowych określonych w ramach RPO WO
2014-2020. Przedmiotowy dokument stanowi podstawę do określenia relacji pomiędzy podmiotami
funkcjonującymi w systemie wdrażania instrumentów finansowych w województwie opolskim.
W przypadku instrumentów finansowych zastosowanie ma tryb pozakonkursowy. Zidentyfikowany w
tym trybie Menadżer Funduszu Funduszy dokona wyboru pośredników finansowych w oparciu o
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn.
zm.)
Zmiana z:

10.

Karta działania 1.1, 2.1.1, 3.3,
wiersz 31. Rodzaj wsparcia
instrumentów finansowych
oraz najważniejsze warunki
przyznawania

1) Fundusze pożyczkowe,
2) Fundusze poręczeniowe.
Zmiana na:
Zgodnie z zapisami Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju
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Zgodnie z decyzją ZWO
o powierzeniu Bankowi
Gospodarstwa Krajowego funkcji
podmiotu wdrażającego fundusz
funduszy w ramach instrumentów
finansowych w RPO WO 2014-2020
(informacja ZWO
DPO-I.410.5.14.2016.AB
z 17 października 2016 r.)

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Regionalnego
Zmiana z:

11.

Karta działania 3.2.3, 3.4,
wiersz 31. Rodzaj wsparcia
instrumentów finansowych
oraz najważniejsze warunki

Fundusze pożyczkowe,
Zmiana na:
Zgodnie z zapisami Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego

Zgodnie z decyzją ZWO
o powierzeniu Bankowi
Gospodarstwa Krajowego funkcji
podmiotu wdrażającego fundusz
funduszy w ramach instrumentów
finansowych w RPO WO 2014-2020
(informacja ZWO
DPO-I.410.5.14.2016.AB
z 17 października 2016 r.)

Zmiana z:

12.

Karta Poddziałania 10.1.2
Infrastruktura usług społecznych.
Wiersz 10 Typy projektów

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług w lokalnej
społeczności (…)
na:
Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów umożliwiających świadczenie usług społecznych w
społeczności lokalnej (…)
Zmiana brzmienia przypisu nr 66 z:

13.

14.

Karta Poddziałania 10.1.2
Infrastruktura usług społecznych.
Wiersz 10 Typy projektów

Karta Poddziałania 10.1.2
Infrastruktura usług społecznych,
Wiersz 18 Limity i ograniczenia w
realizacji projektów

Definicja usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 20142020.
na:
Definicja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej zgodnie z Wytycznymi 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.

Zmiana z:
W ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania 10.1.2 można finansować jedynie
infrastrukturę usług świadczonych w lokalnej społeczności (…)
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Dostosowanie zapisów do
Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020 z 24.10.2016 r.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

(jeśli dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

na:
W ramach projektów realizowanych w ramach poddziałania 10.1.2 można finansować jedynie
infrastrukturę usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej (…)
Zmiana z:

15.

Karta Poddziałania 10.1.2
Infrastruktura usług społecznych,
Przypis 76

W rozumieniu definicji usług świadczonych w lokalnej społeczności zgodnej z Wytycznymi 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. Limit nie dotyczy infrastruktury opieki nad dzieckiem do lat 3 w ramach typu projektu
2a.
na:
W rozumieniu definicji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej zgodnej z Wytycznymi
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. Limit nie dotyczy infrastruktury opieki nad dzieckiem do lat 3 w
ramach typu projektu 2a.

Dostosowanie zapisów do
Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania ubóstwa z
wykorzystaniem środków EFS i EFRR
na lata 2014-2020 z 24.10.2016 r.

Wprowadzono zapis w brzmieniu:

16.

17.

18.

Karta Poddziałania 10.1.2
Infrastruktura usług społecznych,
Wiersz 18 Limity i ograniczenia w
realizacji projektów
(jeśli dotyczy)
Karta działania 10.2 Inwestycje
wynikające z Lokalnych Planów
Rewitalizacji,
wiersz 25 Maksymalny % poziom
dofinansowania całkowitego
wydatków kwalifikowalnych na
poziom projektu
Załącznik nr 2 Tabela wskaźników
rezultatu bezpośredniego i
produktu dla działań i poddziałań
RPO WO 2014-2020

8) W ramach projektów możliwe jest finansowanie usług społecznych świadczonych w społeczności
lokalnej w ramach cross-financingu1.
1

Zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Wytycznych 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.

Przy zapisie „Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 95%” dodano:
„… w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu 10%”.

Aktualizacja załącznika - zmiany wskaźników i/lub wartości docelowych wskaźników produktu i
rezultatu w działaniach/poddziałaniach: 1.1, 2.1.1, 3.2.3, 3.3, 3.4.
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Autokorekta IZ RPO WO

Zgodnie z decyzją ZWO
o powierzeniu Bankowi
Gospodarstwa Krajowego funkcji
podmiotu wdrażającego fundusz

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

funduszy w ramach instrumentów
finansowych w RPO WO 2014-2020
(informacja ZWO
DPO-I.410.5.14.2016.AB
z 17 października 2016 r.)

19.

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

Aktualizacja załącznika - uzupełnienie kryteriów dla wyboru podmiotu pełniącego funkcję menadżera
funduszu funduszy w ramach działań/poddziałań: 1.1, 2.1.1, 3.2.3, 3.3 oraz 3.4.
Dodatkowo aktualizacja załącznika w zakresie kryteriów formalnych, merytorycznych uniwersalnych
oraz szczegółowych i punktowanych dla działania 6.1.

Zgodnie z kryteriami przyjętymi przez
KM RPO WO 2014-2020 w dniu 7
listopada2016 r.

20.

Załącznik nr 5 Wykaz projektów
zidentyfikowanych przez
właściwą instytucję w ramach
trybu pozakonkursowego w RPO
WO 2014-2020

Aktualizacja załącznika – uzupełnienie wykazu projektów dot. utworzenia przez beneficjenta Funduszu
Funduszy, z którego wspierane będą instrumenty finansowe udzielające pożyczek/poręczeń
ostatecznym odbiorcom w ramach działania/poddziałania 1.1, 2.1.1, 3.2.3, 3.3 oraz 3.4.

Zgodnie z decyzją ZWO
o powierzeniu Bankowi
Gospodarstwa Krajowego funkcji
podmiotu wdrażającego fundusz
funduszy w ramach instrumentów
finansowych w RPO WO 2014-2020
(informacja ZWO
DPO-I.410.5.14.2016.AB
z 17 października 2016 r.)

21.

Załącznik nr 6 Lista wydatków
kwalifikowalnych RPO WO 20142020

Aktualizacja załącznika – uzupełnienie zapisów w części opisowej załącznika oraz kart dla
działań/poddziałań: 1.1, 2.1.1, 3.2.3, 3.3 oraz 3.4 w zakresie wyboru podmiotu pełniącego funkcję
Menadżera Funduszu Funduszy.

Zgodnie z kryteriami przyjętymi przez
KM RPO WO 2014-2020 w dniu 7
listopada2016 r.

Opracowanie:
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Opole,7 listopada 2016 r.
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