Wykaz zmian wprowadzonych do
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020
Materiał informacyjny na posiedzenie ZWO w dniu 27 marca 2017 r.
Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 18

Cały dokument

Aktualizacja podstawy prawnej - Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet
i zaświadczeń.

Autokorekta IZ RPO WO

Cały dokument

Poprawa brzmienia rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 2 lipca 2015r. w sprawie udzielania pomocy de
minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020.

Autokorekta IZRPO WO

3.

Karta działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii
społecznej, wiersz 10 Typy projektów

Dodanie podtypu projektu w odniesieniu do wsparcia na
tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii
społecznej, poprzez zastosowanie bezzwrotnego wsparcia
finansowego w brzmieniu: utworzenie nowego/nowych miejsc pracy
w podmiotach ekonomii społecznej wyłącznie pod warunkiem
przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne.

Autokorekta IZRPO WO

4.

Karta działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii
społecznej, 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)

1.

2.

Dodano zapis:
„a w przypadku części budżetu projektu na tworzenie miejsc pracy
w ekonomii społecznej – 100% (w tym udział budżetu państwa na
poziomie 15%, a środków UE 85%)”

1

Autokorekta IZRPO WO

Lp.

5.

6.

Lokalizacja w dokumencie

Karta działania 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii
społecznej, wiersz 26 Minimalny wkład własny
beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Karta poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji
przedszkolnej, wiersz 23 Pomoc publiczna i pomoc
de minimis

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Dodano zapis:
„a w przypadku części budżetu projektu na tworzenie miejsc pracy
w ekonomii społecznej – 0%”
Dodanie zapisów dot. pomocy publicznej i pomocy de minimis w
brzmieniu:
Rodzaj i przeznaczenie:
- pomoc na szkolenia,
- pomoc de minimis, w tym m.in. na: pokrycie kosztów
uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu
przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie.
1) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.).
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2
lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz
pomocy
publicznej
w
programach
operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata
2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1073).

2

Autokorekta IZRPO WO

Autokorekta IZRPO WO - zachowanie
spójności z zapisami załącznika nr 6 Lista
wydatków kwalifikowalnych RPO WO
2014-2020.

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

7.

Karta poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji
przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, wiersz 23
Pomoc publiczna i pomoc de minimis

Dodanie zapisów dot. pomocy publicznej i pomocy de minimis w
brzmieniu:
Rodzaj i przeznaczenie:
- pomoc na szkolenia,
- pomoc de minimis, w tym m.in. na: pokrycie kosztów
uczestnictwa w szkoleniu przedsiębiorcy lub personelu
przedsiębiorstwa delegowanego na szkolenie.
1) Rozporządzenie komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.
Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
2) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.
Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.).
3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2
lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz
pomocy
publicznej
w
programach
operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata
2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1073).

Autokorekta IZRPO WO - zachowanie
spójności z zapisami załącznika nr 6 Lista
wydatków kwalifikowalnych RPO WO
2014-2020.

8.

Karta poddziałania 9.1.5 Programy pomocy
stypendialnej, przypis nr 131

Aktualizacja podstawy prawnej - Ustawa z dnia 28 listopada 2003
r. o świadczeniach rodzinnych

Autokorekta IZ RPO WO

3

Lp.

Lokalizacja w dokumencie

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

Załącznik nr 5 WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO W RPO WO 2014-2020
Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

9.

Poddziałanie 9.1.5 Programy pomocy stypendialnej

Aktualizacja nazwy kolejnej edycji projektu

Opracowanie:
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych /UMWO
Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
Opole, 22 marca 2017 r.
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Autokorekta IZ RPO WO

