Wykaz zmian wprowadzonych do
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020
Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 1682/2016 z dnia 8 lutego 2016 r.
Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR, wersja nr 9
Zmiana zapisu z:

możliwe jest zastosowanie następującej stawki ryczałtowej w wysokości do 6%

1.

Działanie 1.1 Innowacje w
przedsiębiorstwach, wiersz 22a
Warunki stosowania
uproszczonych form rozliczania
wydatków

bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych
na:
możliwe jest zastosowanie następującej stawki ryczałtowej:
- 8 % bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów dotyczących
inwestycji w infrastrukturę B+R,

Uszczegółowienie procentowe
stawki ryczałtowej w przypadku
powstania kosztów pośrednich

- 17% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów dotyczących
badań przemysłowych i prac rozwojowych.
Dodano:

2.

Działanie 1.2 Infrastruktura B+R,
wiersz 18 Limity i ograniczenia w
realizacji projektów, pkt. 6 i 7

1) Wskaźnik dotyczący udziału przychodów z sektora biznesowego w ogólnych
przychodach jednostki realizującej projekt będzie monitorowany we wszystkich
projektach realizowanych w ramach działania 1.2.
2) W projektach dofinansowanych w działaniu 1.2 nastąpi proporcjonalne
pomniejszenie przyznanego dofinansowania jeżeli na koniec okresu
kwalifikowalności nie będzie wystarczających dowodów, że poprzez wykorzystanie
współfinansowanej infrastruktury, beneficjent projektu osiągnął znaczący i
proporcjonalny do poziomu wkładu EFRR wzrost współpracy z sektorem
biznesowym.

Zgodnie z uwagami KE

Zmieniono zapis z:
3.

Działanie 1.2 Infrastruktura B+R,
wiersz 18 Limity i ograniczenia
w realizacji projektów,

budżet projektu przewiduje, że wkład własny wnioskodawcy w części gospodarczej Doprecyzowanie zasad udzielania
projektu finansowany jest ze środków pochodzących od jednostki naukowej/ wsparcia
konsorcjum naukowego/ uczelni/ konsorcjum uczelni; premiowanie będą projekty
zapewniające także wkład przedsiębiorcy;
1

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

na:
budżet projektu przewiduje, że wkład własny wnioskodawcy w części gospodarczej
projektu współfinansowany jest ze środków pochodzących od jednostki naukowej/
konsorcjum naukowego/ uczelni/ konsorcjum uczelni; premiowanie będą projekty
zapewniające także wkład przedsiębiorcy;
Zmiana zapisu z:
możliwe jest zastosowanie następującej stawki ryczałtowej w wysokości do 25 %
bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych
4.

Działanie 1.2 Infrastruktura B+R,
wiersz 22a Warunki stosowania
uproszczonych form rozliczania
wydatków

na:

Uszczegółowienie procentowe
stawki ryczałtowej w przypadku
- 8 % bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów dotyczących powstania kosztów pośrednich
inwestycji w infrastrukturę B+R,

możliwe jest zastosowanie następującej stawki ryczałtowej:

- 17% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych w przypadku projektów dotyczących
badań przemysłowych i prac rozwojowych.
Zmieniono zapis z:

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

Poddziałanie 3.1.1 Strategie
niskoemisyjne w miastach
subregionalnych wiersz 10 Typy

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie zastosowanie będzie miało
rozporządzenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielenia
pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach regionalnych programów
operacyjnych.
na:

Zgodnie z uwagami KE

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej w projekcie zastosowanie będzie miało
Rozporządzenie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w sprawie udzielania
pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów
operacyjnych na lata 2014-2020 na podstawie art. 26 pkt 1 Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodnie z
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Zmieniono zapis z:
inne projekty wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej lub programów ochrony
powietrza, w szczególności:
2

Autokorekta IZRPO WO 20142020 w związku ze zmianą
Umowy Partnerstwa i

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

projektów, pkt 8

Wprowadzona zmiana

-

budowa lub przebudowa sieci ciepłowniczej i chłodniczej spełniającej po realizacji
projektu wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego” w celu
przyłączenia nowych odbiorców do sieci;
modernizacja sieci cieplnej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w procesie
dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i
chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą.

Podstawa/uzasadnienie

dopuszczeniem możliwości
wsparcia sieci ciepłowniczych na
poziomie regionalnym

na:
inne projekty wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej lub programów ochrony
powietrza, w szczególności:
- budowa lub przebudowa sieci ciepłowniczej i chłodniczej w celu przyłączenia
nowych odbiorców do sieci i redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła;
- modernizacja sieci cieplnej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w procesie
dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i
chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą.
Usunięto przypis w brzmieniu:
Inwestycje w rozbudowę/modernizację sieci ciepłowniczych możliwe będą do realizacji
pod warunkiem dopuszczenia takiego wsparcia poprzez stosowne zapisy Umowy
Partnerstwa. W takim przypadku stosowne zapisy zostaną wprowadzone do
pozostałych wierszy karty poddziałania (w tym w szczególności w odniesieniu do zasad
udzielania pomocy publicznej).

7.

Poddziałanie 3.1.1 Strategie
niskoemisyjne w miastach
subregionalnych wiersz 18 Limity
i ograniczenia w realizacji
projektów

8.

Poddziałanie 3.1.1 Strategie
niskoemisyjne w miastach
subregionalnych wiersz 23
Pomoc publiczna i pomoc de
minimis (rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna lub krajowa
podstawa prawna

Usunięto pkt 6) w brzmieniu:
Inwestycje w rozbudowę /modernizację sieci ciepłowniczych otrzymają dofinansowanie
w ramach RPO WO 2014-2020 pod warunkiem dopuszczenia takiego wsparcia poprzez
stosowne zapisy w Umowie Partnerstwa
Zmieniono zapis z
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych
podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w transporcie zbiorowym.
na:
W odniesieniu do projektów dot. transportu niskoemisyjnego – zgodnie z Wytycznymi
w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących
obowiązek świadczenia usług w transporcie zbiorowym.
3

Autokorekta IZRPO WO 20142020 w związku ze zmianą
Umowy Partnerstwa i
dopuszczeniem możliwości
wsparcia sieci ciepłowniczych na
poziomie regionalnym
Autokorekta IZRPO WO 20142020 w związku ze zmianą
Umowy Partnerstwa i
dopuszczeniem możliwości
wsparcia sieci ciepłowniczych na
poziomie regionalnym

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

W odniesieniu do projektów dot. sieci ciepłowniczych – zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. Poz. 2021)
Zmieniono zapis z:
85%
9.

10.

11.

12.

Poddziałanie 3.1.1 Strategie
niskoemisyjne w miastach
subregionalnych wiersze 24-25

Poddziałanie 3.1.1 Strategie
niskoemisyjne w miastach
subregionalnych wiersz 26
Minimalny wkład własny
beneficjenta jako % wydatków
kwalifikowalnych

Działanie 5.2 Poprawa
gospodarowania odpadami
komunalnymi, wiersz 18 Limity
i ograniczenia w realizacji
projektów, przypis nr 42

Działanie 5.3 Ochrona
dziedzictwa kulturowego i
kultury, wiersz 18 Limity

na:
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z wytycznymi lub rozporządzeniem
określonymi w pkt 23.
Zmieniono zapis z:
15%
na:
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 15%
Projekty objęte pomocą publiczną – odpowiednio zależnie od wysokości maksymalnego
% poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt
24).
Zmieniono zapis z:
Regiony gospodarki odpadami są wyznaczone w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami. Linia demarkacyjna pomiędzy POIŚ a RPO zostanie zweryfikowana po
zakończeniu aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami do końca 2015,
w ramach wypełnienia warunkowości ex-ante

Autokorekta IZRPO WO 20142020 w związku ze zmianą
Umowy Partnerstwa i
dopuszczeniem możliwości
wsparcia sieci ciepłowniczych na
poziomie regionalnym

Autokorekta IZRPO WO 20142020 w związku ze zmianą
Umowy Partnerstwa i
dopuszczeniem możliwości
wsparcia sieci ciepłowniczych na
poziomie regionalnym

na:

Autokorekta IZ RPO WO 20142020

Regiony gospodarki odpadami są wyznaczone w wojewódzkim planie gospodarki
odpadami. Linia demarkacyjna pomiędzy POIŚ a RPO zostanie zweryfikowana po
zakończeniu aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, w ramach
wypełnienia warunkowości ex-ante
Zmieniono zapis z:
W ramach działania przewiduje się dofinansowanie działań na rzecz wsparcia
infrastruktury małej skali (maksymalna wysokość wsparcia projektów nie będzie

Autokorekta IZRPO WO 20142020 – doprecyzowanie zasad
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Lokalizacja w dokumencie

i ograniczenia w realizacji
projektów, pkt 1.

13.

Działanie 6.1 Infrastruktura
drogowa, wiersz 18 Limity
i ograniczenia w realizacji
projektów, pkt. 8.

Wprowadzona zmiana

przekraczać 5 mln euro kosztów całkowitych inwestycji).
Na:
Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 mln euro.
Dodanie:
warunku nr 8) Możliwa będzie realizacja inwestycji na drogach lokalnych
zapewniających konieczne bezpośrednie połączenia z istniejącymi lub nowymi terenami
inwestycyjnymi w ramach projektów komplementarnych OP VI do projektów głównych
związanych z terenami inwestycyjnymi realizowanymi w ramach OP II, zgodnie z
zapisami Umowy Partnerstwa.

Podstawa/uzasadnienie

udzielania wsparcia

Dostosowanie do zapisów
Umowy Partnerstwa

Zmieniono zapis z:

14.

1

1) w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych 1
udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej
oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej:
- jednostki wykonujące działalność leczniczą,
- jednostki udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych,
z wyłączeniem tych, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach
PO IŚ 2014-2020 (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych
Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura
posiadających
ochrony zdrowia w zakresie
w swoich strukturach oddziały geriatryczne);
profilaktyki zdrowotnej
2) w przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze udzielające świadczeń
mieszkańców regionu, wiersz 11
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj.:
Typ beneficjenta
- publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. jednostki budżetowe,
- przedsiębiorcy,
- lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności
leczniczej (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do
otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ 2014-2020 - wyłączenie to nie dotyczy
szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały
geriatryczne).
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów
gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011 Nr 112 poz. 654), art.4.

5
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Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

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:
3) w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych2
udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej
oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej:
- jednostki wykonujące działalność leczniczą,
- jednostki udzielające świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem tych, które będą
kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ 2014-2020 (wyłączenie to
nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały
geriatryczne);
4) w przypadku pozostałych projektów - podmioty lecznicze udzielające świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj.:
- publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. jednostki budżetowe,
- przedsiębiorcy,
- lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności
leczniczej (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do
otrzymania wsparcia w ramach PO IŚ 2014-2020 - wyłączenie to nie dotyczy
szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały
geriatryczne).
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.).
2

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011 Nr 112 poz. 654), art.4.
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Podstawa/uzasadnienie

Lp.

15.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Zmiana określenia z:
osoby niepełnosprawne
Na:
osoby z niepełnosprawnościami

Cały dokument

Zgodnie z uwagami KE

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

16.

Cały załącznik

Zaktualizowano załącznik w zakresie działań i poddziałań:
- 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach;
- 1.2 Infrastruktura B+R;
- 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura;
- 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej;
- Kryteria formalne, merytoryczne – uniwersalne, horyzontalne uniwersalne dla
wszystkich działań, poddziałań RPO WO 2014-2020 – aktualizacja kryteriów

Zmiana wynika z przyjęcia
kryteriów przez KM RPO WO
2014-2020.

Załącznik nr 6
Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020

17.

Cały załącznik

18.

Poddziałanie 3.2.2. Efektywność
energetyczna w budynkach
publicznych Aglomeracji
Opolskiej, pkt. Kwalifikowalność
wydatków w projektach objętych
pomocą publiczną

Zaktualizowano załącznik w zakresie działań i poddziałań:
- 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach;
- 1.2 Infrastruktura B+R;
- 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura;
- 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej;
Zmiana zapisu z:
nie dotyczy
na:
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej, wydatki muszą być poniesione zgodnie z
zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363)

Opracowanie:
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych, UMWO
Opole, 4 lutego 2016 r.

7

Zmiana wynika z dodania nowych
działań/poddziałań do
dokumentu.

