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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 23 

Dokument przyjęty uchwałą nr 4421/2017 w dniu 2 października 2017r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1.  Cały dokument 
Usunięcie sformułowania „horyzontalne” odnośnie wytycznych wydawanych przez ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz odwołania do wytycznych programowych IZRPO. 

Rezygnacja z wytycznych 
programowych i zmiana 
terminologii wytycznych 
ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego wynikające z 
nowelizacji ustawy z dnia 11 
lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie 
polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020. 

2.  
Karta poddziałania 5.3.1, wiersz 14. 
Kategoria(e) regionu(ów) wraz z 
przypisaniem kwot UE (EUR) 

zmiana z: 
10 600 000,00 euro  

zmiana na: 
10 005 028,59 euro 

Autokorekta IZ RPO WO 

3.  
Karta poddziałania 5.3.2, wiersz 14. 
Kategoria(e) regionu(ów) wraz z 
przypisaniem kwot UE (EUR) 

zmiana z: 
5 000 000,00 euro  

zmiana na: 
5 594 971,41 euro 

Autokorekta IZ RPO WO 

4.  

Karta działania 6.1, 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) 

zmiana z:  

W ramach konkursu możliwe jest wsparcie z BP – wysokość ewentualnego wsparcia określona 

zostanie nie wcześniej niż po podpisaniu umowy/podjęciu decyzji o dofinansowaniu. 

 

zmiana na: 

W ramach konkursu możliwe jest wsparcie z BP – wysokość ewentualnego wsparcia określona 

zostanie co do zasady w Regulaminie konkursu. 

Zmiana zapisów zgodnie z 
Kontraktem Terytorialnym 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

5.  

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

Aktualizacja załącznika w zakresie kryteriów formalnych i merytorycznych uniwersalnych dla 

wszystkich działań/poddziałań. 

Zmiany wynikają z uwagi na 
zmianę zapisów Ustawy 

Wdrożeniowej. 

Aktualizacja załącznika w zakresie kryteriów merytorycznych szczegółowych i punktowanych dla 

poddziałań 2.1.3, 2.1.4, 3.2.1, 3.2.2 oraz działania 5.4 RPO WO 2014-2020. 

Zmiany wynikają ze zmian 
planowanych do przyjęcia przez 
Komitet Monitorujący RPO WO 
2014-2020 w dniu 27 września 

2017 r. 

6.  
Załącznik nr 6 – Lista wydatków 
kwalifikowalnych RPO WO 2014-
2020, poddziałanie 10.1.2  

Aktualizacja listy wydatków podlegających limitom. 
Autokorekta IZ RPO WO – 
doprecyzowanie zapisów 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 11 września 2017 r. 


