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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 21 

Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 3731 z dnia 8 maja 2017 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1.  
I. Ogólny opis programu operacyjnego 
oraz głównych warunków realizacji    
1.3 Tryby wyboru projektów 

Aktualizacja zapisów w zakresie etapów procedury konkursowej i pozakonkursowej (dot. m.in. czasu 

trwania poszczególnych etapów). Uzupełnienie zapisów polegające na wpisaniu informacji, że nabór 

wniosków  o dofinansowanie projektów poprzedza ogłoszenie o konkursie, które zamieszczane jest 

na Portalu Funduszy Europejskich oraz na stronie internetowej IOK/IZ (dot. to również Regulaminu 

konkursu). 

Aktualizacja i doprecyzowanie 

zapisów w związku ze zmianą 
Wytycznych w zakresie trybów 

wyboru projektów na lata 2014-
2020 

2.  
Wszystkie działania/ poddziałania RPO 
WO 2014-2020, wiersz 11. Typ 
beneficjenta 

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 

3.  

Działanie 1.1. Innowacje w 
przedsiębiorstwach 
Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w 
przedsiębiorstwach 
Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i 
usługi w MSP na obszarach 
przygranicznych 
Poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla 
Podmiotów Ekonomii Społecznej 
Działanie 3.4 Efektywność 
energetyczna w MSP 
Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura 
usług społecznych 

Wiersz 18. Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 

Dodano limit w brzmieniu: 

W przypadku zastosowania w projekcie cross-financingu – część projektu z cross-financingiem może 
być objęta pomocą de minimis lub pomocą na usługi doradcze MSP. Nie dopuszcza się możliwości 
łączenia obu rodzajów pomocy w części projektu objętej cross-financingiem.  

 

Autokorekta IZ RPO WO – 
doprecyzowanie zasad udzielania 
pomocy publicznej w przypadku 

projektów objętych cross-
financingiem 

4.  

Działanie 1.1. Innowacje w 
przedsiębiorstwach 
Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w 
przedsiębiorstwach 
Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i 
usługi w MSP na obszarach 
przygranicznych 
Poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla 

Dodano zapisy w brzmieniu:  

W przypadku wystąpienia w projekcie cross-financingu zastosowanie będą miały programy 

pomocowe:  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 
poz. 488); 

Autokorekta IZ RPO WO – 
doprecyzowanie zasad udzielania 
pomocy publicznej w przypadku 

projektów objętych cross-
financingiem 
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Podmiotów Ekonomii Społecznej 
Działanie 3.4 Efektywność 
energetyczna w MSP 
Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura 
usług społecznych 

Wiersz 23. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis (…) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy 
mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w 
targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1417) – 
w części dotyczącej pomocy na usługi doradcze. 

5.  

Działanie 1.1. Innowacje w 
przedsiębiorstwach 
Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w 
przedsiębiorstwach 
Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i 
usługi w MSP na obszarach 
przygranicznych 
Poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla 
Podmiotów Ekonomii Społecznej 
Działanie 3.4 Efektywność 
energetyczna w MSP 
Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura 
usług społecznych 

Wiersz 24 Maksymalny  
% poziom dofinansowania UE (…) 

Wiersz 25 Maksymalny  
% poziom dofinansowania (…) 

Dodano zapisy w brzmieniu:  

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

 dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70% 

 dla części projektu objętego pomocą na usługi doradcze MSP: 50% 

Autokorekta IZ RPO WO – 
doprecyzowanie zasad udzielania 
pomocy publicznej w przypadku 

projektów objętych cross-
financingiem 

6.  

Działanie 1.1. Innowacje w 
przedsiębiorstwach 
Poddziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w 
przedsiębiorstwach 
Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i 
usługi w MSP na obszarach 
przygranicznych 
Poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla 
Podmiotów Ekonomii Społecznej 
Działanie 3.4 Efektywność 
energetyczna w MSP 
Poddziałanie 10.1.2 Infrastruktura 

Dodano zapisy w brzmieniu:  

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie – odpowiednio zależnie od wysokości 

maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

(pkt. 24). 

Autokorekta IZ RPO WO – 
doprecyzowanie zasad udzielania 
pomocy publicznej w przypadku 

projektów objętych cross-
financingiem 
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usług społecznych 

Wiersz 26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

7.  
Działanie 1.2 Infrastruktura B+R 

Wiersz 11. Typ beneficjenta 

Zmiana z: 

-konsorcja naukowe składające się z ww. beneficjentów. 

Zmiana na: 

- liderzy konsorcjów naukowych składających się z ww. beneficjentów. 

Autokorekta IZ RPO WO – 
zgodnie z uwagą MR 

8.  

Działanie 6.2 Nowoczesny transport 
kolejowy  

Wiersz 24. Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy) 

Zmiana z: 

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie dofinansowania z 
programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w 
transporcie zbiorowym. 

Zmiana na: 

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie dofinansowania z 
programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w 
transporcie zbiorowym. 

Pozostałe projekty 85%. 

Autokorekta IZ RPO WO – 
doprecyzowanie zapisów 

 

9.  

Działanie 6.2, Nowoczesny transport 
kolejowy 

Wiersz 25. Maksymalny  
% poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych (…) 

Zmiana z: 

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie dofinansowania z 
programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w 
transporcie zbiorowym. 

Zmiana na: 

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie dofinansowania z 
programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w 
transporcie zbiorowym. 

Pozostałe projekty 85%. 

Autokorekta IZ RPO WO – 
doprecyzowanie zapisów  

 

10.  

Działanie 6.2 Nowoczesny transport 
kolejowy 

Wiersz 26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Zmiana z: 

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie dofinansowania z 
programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w 
transporcie zbiorowym. 

Zmiana na: 

Zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie dofinansowania z 

Autokorekta IZ RPO WO – 
doprecyzowanie zapisów 
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programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w 
transporcie zbiorowym. 

Pozostałe projekty 15%. 

11.  

Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z 
Lokalnych Planów Rewitalizacji  

Działanie 10.3 E-usługi publiczne 

Wiersz 23. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis (…) 

Dodano zapisy w brzmieniu:  

W przypadku wystąpienia w projekcie cross-financingu zastosowanie będzie miał program 

pomocowy:  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 
poz. 488); 

Autokorekta IZ RPO WO – 
doprecyzowanie zasad udzielania 
pomocy publicznej w przypadku 

projektów objętych cross-
financingiem 

12.  

Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z 
Lokalnych Planów Rewitalizacji  
Działanie 10.3 E-usługi publiczne 

Wiersz 24. Maksymalny  
% poziom dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu 

Wiersz 25. Maksymalny  
% poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu (…) 

Dodano zapisy w brzmieniu:  

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie:  

dla części projektu objętego pomocą de minimis: 70% 

Autokorekta IZ RPO WO – 
doprecyzowanie zasad udzielania 
pomocy publicznej w przypadku 

projektów objętych cross-
financingiem 

13.  

Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z 
Lokalnych Planów Rewitalizacji  

Działanie 10.3 E-usługi publiczne 

Wiersz 26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Dodano zapisy w brzmieniu:  

W przypadku zastosowania cross-financingu w projekcie – odpowiednio zależnie od wysokości 

maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

(pkt 24). 

Autokorekta IZ RPO WO – 
doprecyzowanie zasad udzielania 
pomocy publicznej w przypadku 

projektów objętych cross-
financingiem 

14.  
III. Indykatywny plan finansowy 
(wydatki kwalifikowalne w EUR) 

Zaktualizowano tabelę w ramach poddziałania 5.3.1 i 5.3.2. 

Aktualizacja w związku z 
koniecznością zapewnienia 
spójności zapisów umów o 

dofinansowanie i tabel 
finansowych 
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15.  

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

 

Aktualizacja definicji kryterium merytorycznego szczegółowego punktowanego nr 10 oraz dodanie 

nowego kryterium merytorycznego szczegółowego punktowanego nr 11  „Gotowość projektu do 

realizacji’’ dla poddziałania 2.1.4 Inwestycje dla podmiotów Ekonomii Społecznej. 
 

Autokorekta IZ RPO WO – 
doprecyzowanie zapisów w 

definicji (dot. kryterium nr 10) 
oraz dodanie nowego kryterium 

nr 11. 

16.  

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

Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach: 

1) Aktualizacja definicji kryterium merytorycznego szczegółowego (Tak/Nie) nr 9, 

merytorycznego szczegółowego punktowanego nr 1, 2, 3  oraz kryterium dodatkowego nr 3. 

2)  Dodanie nowego kryterium merytorycznego szczegółowego punktowanego nr 5  „Gotowość 

projektu do realizacji’’. 

3) Zmiana punktacji i aktualizacja definicji kryterium dodatkowego nr 1 

Autokorekta IZ RPO WO: 

-  doprecyzowanie zapisów 
    w definicji kryteriów, 

- zmiana punktacji , 

- dodanie nowego kryterium 
punktowanego (zgodnie z opisem 
w sąsiedniej kolumnie). 

17.  
Załącznik nr 6  Lista wydatków 
kwalifikowalnych  
RPO WO 2014-2020 

Z kart, w których ujęte zostały zapisy w zakresie cross-financingu zostały one usunięte. 

Zaktualizowano zapisy listy wydatków kwalifikowalnych do Działania 1.1. 

Usunięcie zapisów celem nie 
dublowania ich, gdyż znajdują się 
w kartach do działań/poddziałań 
RPO WO 2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 28 kwietnia 2017 r. 


