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Wykaz zmian wprowadzonych do  

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 

Materiał informacyjny na posiedzenie ZWO w dniu  24.10.2016 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR, wersja nr 14 

1. 
Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia 

biznesu,  

wiersz 10. Typy projektów 

Zmiana brzmienia typu projektu 1 z: 

„Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i 

wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów 

popytowych np. poprzez system voucherów dla MSP (wybór operatora dystrybucji 

środków) 

na: „Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania 

i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów 

popytowych.” 

Autokorekta IZ RPO WO 2014-

2020. 

Zgodnie z decyzją IZ RPO WO 

2014-2020 w systemie 

popytowym udzielana jest 

promesa i dotacja 

2. 

Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura 

usług społecznych 

Działanie 10.2 Inwestycje wynikające 

z Lokalnych Planów Rewitalizacji 

Wiersz 18. Limity i ograniczenia w 

realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

Usunięcie daty przyjęcia 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. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-

2020 spowodowana 

planowaną aktualizacją 

wytycznych. W dokumencie 

(rozdział V) znajduje się 

odwołanie do aktualnych 

wersji dokumentów 

dostępnych na stronie 

internetowej  
 

3. 

Działanie 10.2 Inwestycje wynikające 

z Lokalnych Planów Rewitalizacji,  

wiersz 10. Typy projektów 

 

Dodanie przypisów dolnych odnoszących się do słowa adaptacja w brzmieniu: 

 

„Przez adaptację obiektu należy rozumieć prace inwestycyjne prowadzące do 

przystosowania obiektu do nowej funkcji, dotychczas przez niego nie pełnionej. 

Adaptacja obiektu budowalnego to nadbudowa, przebudowa, rozbudowa lub remont 

prowadzące do nadania mu nowych funkcji.” 

Autokorekta IZ RPO WO 2014-

2020 mająca na celu 

doprecyzowanie zapisów 

 

4. Cały dokument Aktualizacja dzienników ustaw aktów prawnych cytowanych w dokumencie. Autokorekta IZ RPO WO 2014-

2020 

5. Cały dokument 
Wprowadzenie w kartach do działań/poddziałań RPO WO 2014-2020 (pkt 19) zapisu 

dotyczącego ujmowania w Regulaminach konkursu/Pozakonkursowych procedurach 
Doprecyzowanie zapisów 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

wyboru projektu pozostałych limitów i ograniczeń dla poszczególnych 

działań/poddziałań RPO WO 2014-2020 oraz zmiana zapisów w zakresie warunków 

stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków (pkt 22a). 

Załącznik nr 3  

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO  2014-2020 

zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

1. Cały załącznik 

Wprowadzono zmiany zapisów w następujących kryteriach: 

- działanie 1.1 Inwestycje w innowacje 

- działanie 1.2 Infrastruktura B+R 

- poddziałanie 3.2.1 

- poddziałanie 3.2.2 

Wprowadzono nowe kryteria w ramach poddziałania 10.1.1 

Doprecyzowanie i uzupełnienie 

zapisów w związku ze zmianami w 

kryteriach przyjętymi na 

posiedzeniu KM RPO WO 2014-

2020 w dniu 14.10.2016 r. 

Załącznik nr 6 

Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 

1. Cały załącznik 

- W kartach poddziałań 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 dokonano modyfikacji zapisów w zakresie 

kosztów związanych z budową hal. 

- W karcie działania 10.2 w ramach wydatków niekwalifikowalnych w ramach działania 

- wykreślono zapisy: budowa nowych obiektów; koszty wszelkich prac związanych z 

budową nowych obiektów. W ramach wydatków podlegające limitom/warunki 

dodatkowe w ramach działania/ poddziałania -  wprowadzono dodatkowe zapisy. 

- W związku z zaakceptowaniem kryteriów w ramach poddziałania 10.1.1 wprowadzono 

listę wydatków w zakresie poddziałania 10.1.1. 

- Uzupełnienie zapisów dot. warunków stosowania uproszczonych form rozliczania 

wydatków (zasad rozliczania kosztów pośrednich w projektach objętych pomocą 

publiczną) w rozdziale ogólnym i w kartach do działań/poddziałań  RPO WO 2014-2020.  

Doprecyzowanie i uzupełnienie 

zapisów 

 

 

Opracowanie: 

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych /UMWO 

Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi 

Opole, 21 października 2016r. 

 


