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Wykaz zmian wprowadzonych do  
Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 

Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 2190/2016 z dnia 30 maja 2016 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFS, wersja nr 11 

1.  

Działania/poddziałania:  
7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 9.1.1, 
9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2, 9.3 

wiersz 11 Typ beneficjenta 

Wprowadzenie zapisu: 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie 
województwa opolskiego1 

1Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną 
siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie 
przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z 
zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na 
dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 

Doprecyzowanie zapisów  
w związku z pismem MR 
DRP.II.852.2.MPi.2016  

z 15 kwietnia br. 

2.  

Działania/poddziałania: 
7.2 , 7.3, 7.4, 7.6, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 
9.1.3, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2, 9.3 

wiersz 25 Maksymalny % poziom 
dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na 
poziom projektu (…) 

Wprowadzenie zapisu: 

„W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu 
„Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%.” 
 

W związku z przystąpieniem do 
programu „Partnerstwo dla osób z 

niepełnosprawnościami” – 
Programu Współpracy z Zarządami  

Województw w celu 
Współfinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych wkładu 
własnego projektów organizacji 
pozarządowych wyłonionych do 

dofinansowania w drodze 
konkursów organizowanych przez 
ZWO ramach RPO WO 2014-2020 

3.  

Działania/poddziałania: 
7.2 , 7.3, 7.4, 7.6, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 
9.1.3, 9.1.4, 9.2.1, 9.2.2, 9.3 

wiersz 26 Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowanych 

Wprowadzenie zapisu: 

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu 
„Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 15%. 

W związku z przystąpieniem do 
programu „Partnerstwo dla osób z 

niepełnosprawnościami” – 
Programu Współpracy z Zarządami  

Województw w celu 
Współfinansowania ze środków 

Państwowego Funduszu 
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Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych wkładu 

własnego projektów organizacji 
pozarządowych wyłonionych do 

dofinansowania w drodze 
konkursów organizowanych przez 
ZWO ramach RPO WO 2014-2020 

4.  

Działanie 7.4 Wydłużenie aktywności 
zawodowej, wiersz 18 Limity i 
ograniczenia w realizacji projektów, 
przypis 27 

Usunięto przypis: Jeśli w dniu ogłoszenia przez IZRPO WO i trwania naboru wniosków do 
działania 7.4 nie zostaną zatwierdzone wytyczne horyzontalne MR dla obszaru zdrowia to 
podstawą oceny wniosków będą zapisy RPO WO 2014-2020, SZOOP 2014-2020, planu 
działania dla obszaru zdrowia na rok 2015 oraz Policy paper. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 
wynikająca z zatwierdzenia 

Wytycznych dla obszaru ochrony 
zdrowia 

5.  
Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej 
jakości usług zdrowotnych i 
społecznych, przypis 40, 42, 47 

Zmiana przypisów: 
Nr 40,42: Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym w Regionalnym 
Programie Zdrowotnym pn. Program zapobiegający chorobom cywilizacyjnym w ramach 
nadwagi, otyłości i cukrzycy wśród mieszkańców województwa opolskiego. 
Nr 47: Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym w Regionalnym 
Programie Zdrowotnym pn. Zwiększenie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem. 
Na: 
Działania mogą być prowadzone wyłącznie w zakresie wskazanym we właściwym 
Regionalnym Programie Zdrowotnym. 

Autokorekta IZRPO WO 2014-2020 
wynikająca ze zmian 

wprowadzanych do Regionalnych 
Programów Zdrowotnych w 

procesie ich opiniowania z AOTMiT. 

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

6.  Cały załącznik 

Wprowadzono zmiany zapisów w następujących kryteriach: 

- merytoryczne - szczegółowe uniwersalne i punktowane dla wszystkich działań i poddziałań 
RPO WO 2014-2020 z wyłączeniem 7.1, 

- działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych (Działania 
zapobiegające chorobom cywilizacyjnym w zakresie nadwagi, otyłości i cukrzycy). 

Zmiana wynika z dodania nowego 
kryterium szczegółowego 

uniwersalnego oraz 
aktualizacji/korekty definicji 

pozostałych kryteriów 

 
 
 
 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych,  
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego   
Opole, 25 maja 2016 r. 


