
 

1 

Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 19 

Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 3371/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1.  
Karta działania 5.2, wiersz 18. 
Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów 

 

Dodanie zapisu: 

W odniesieniu do projektów dotyczących punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (typ 

projektu nr 1), do dofinansowania kwalifikowały się będą projekty o wartości do 2 mln PLN oraz obsługujące 

do 20 tys. mieszkańców. Pozostałe projekty będą kwalifikowały się do wsparcia w ramach POIiŚ1. 
1 Liczba mieszkańców wg aktualnych danych GUS. 

Autokorekta IZRPO WO – 
doprecyzowanie zapisów  

2.  
Karta działania 6.1, wiersz 18.  
Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów 

Zmiana z: 

Projekty realizowane w trybie pozakonkursowym muszą wynikać z listy projektów zawartej w Action Planie1.  
1 Po zatwierdzeniu Regionalnego Planu Transportowego projekty wybierane w trybie pozakonkursowym muszą wynikać z listy 

projektów zawartej w Action Planie i potwierdzonej przez przedmiotowy Plan (…).  

Zmiana na: 

Projekty realizowane w trybie pozakonkursowym muszą wynikać z Planu Transportowego Województwa 

Opolskiego 2020 (z perspektywą do 2025 r.)1 
1 Dokument zaakceptowany przez Komisję Europejską w ramach potwierdzenia spełnienia warunków wstępnych dla RPO WO 

2014-2020. 

Autokorekta IZRPO WO – 
doprecyzowanie zapisów 

3.  
Karta działania 10.1.1, wiersz 18.  
Limity i ograniczenia w realizacji 
projektów 

Dodanie przypisu do limitu nr 6 o następującej treści: 

Przedmiotowe odstępstwo obowiązuje wyłącznie do momentu publikacji map. 
Zgodnie z uwagą MR 

4.  

Karta działania 10.2, wiersz 24. 
Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych (…) 

Dodanie zapisu: 

Zgodnie z Regulaminem konkursu, lecz nie więcej niż: 

Autokorekta IZRPO WO – 
doprecyzowanie zapisów 5.  

Karta działania 10.2, wiersz 25.  
Maksymalny % poziom 
dofinansowania całkowitego 
wydatków (…) 

6.  
Karta działania 10.2, wiersz 26.  
Minimalny wkład własny beneficjenta 
(…) 

7.  
Załącznik nr 2 Tabela wskaźników 
rezultatu bezpośredniego i produktu 
 dla działań i poddziałań RPO WO 

Usunięcie z tabeli wskaźników wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba utworzonych miejsc pracy u 

ostatecznych odbiorców IF w działaniach/poddziałaniach: 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, 2.1.1 Nowe 

produkty i usługi, 3.2.3 Efektywność energetyczna w mieszkalnictwie, 3.3 Odnawialne źródła energii, 3.4 

Autokorekta IZRPO WO 
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2014-2020 Efektywność energetyczna w MSP. 

8.  

Załącznik nr 3 Kryteria formalne dla 
wszystkich działań i poddziałań RPO 
WO 2014-2020 (z wyłączeniem 
działań/poddziałań wdrażanych przez 
instrumenty finansowe) 

Aktualizacja definicji kryterium nr 2: Typ projektu możliwy do realizacji w ramach działania/poddziałania, 
zakresu konkursu/wynikający z wykazu projektów zidentyfikowanych (dot. procedury pozakonkursowej) 

Zmiana z: 

Typy dopuszczalnych projektów określone w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-2020”, 
ogłoszeniu o naborze wniosków oraz regulaminie konkursu. Ponadto, projekty z zakresu Zrównoważonego 
transportu na rzecz mobilności mieszkańców, realizowane w trybie pozakonkursowym muszą wynikać z listy 
projektów zawartej w Action Planie. 

na: 

Typy dopuszczalnych projektów określone w „Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WO 2014-2020”, 
ogłoszeniu o naborze wniosków oraz regulaminie konkursu. Ponadto, projekty z zakresu Zrównoważonego 
transportu na rzecz mobilności mieszkańców, realizowane w trybie pozakonkursowym wynikają z 
zatwierdzonego przez Komisję Europejską Planu Transportowego Województwa Opolskiego 2020 (z 
perspektywą do 2025). 

Zatwierdzenie przez KE 
Planu Transportowego 

Województwa 
Opolskiego 2020  

(z perspektywą do 2025) 

9.  

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

Aktualizacja kryterium merytorycznego szczegółowego nr 1 oraz kryterium merytorycznego punktowanego 
nr 6 dla działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

Autokorekta IZ RPO WO 
– doprecyzowanie 

zapisów w nazwie (dot. 
kryterium nr 1)  i 

definicji (dot. kryterium 
nr 6) kryterium 

 

10.  

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

Aktualizacja załącznika pod kątem kryteriów merytorycznych szczegółowych i punktowanych dla 
poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych (typ projektu - Inwestycje w infrastrukturę 
i wyposażenie obiektów niezbędnych do rozwoju usług opieki nad dziećmi) 

Autokorekta IZRPO WO 
– zmiana punktacji, 

doprecyzowanie 
zapisów. 

 

11.  

Załącznik nr 6 Lista wydatków 
kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 
zakres: EFRR 
Lista wydatków działania 6.1  
Pkt 5 wiersza: Rozlicznie wydatków w 
ramach projektu 

Zmiana polega na usunięciu błędu stylistycznego z: 

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków określa Regulamin 
konkursu/Pozakonkursowej procedury wyboru projektu i umowa o dofinansowanie/decyzja 
o dofinansowaniu. 
na: 

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków określa Regulamin 
konkursu/Pozakonkursowa procedura wyboru projektów i umowa o dofinansowanie/decyzja 
o dofinansowaniu. 

Autokorekta IZRPO WO – 
poprawa błędu 
stylistycznego 

Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 16 lutego 2017 r. 


