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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 26 

Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 4914/2018 z 15 stycznia 2018 r. 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 
PI 

(jeśli dotyczy) 
Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1.  
Pkt. 1.3 Tryby wyboru 
projektów 

- Aktualizacja zapisów treści przedmiotowego punktu. 
Dostosowanie zapisów do zmienionej ustawy 
wdrożeniowej 

2.  

Karta poddziałania 2.1.2 
Wsparcie TIK w 
przedsiębiorstwach, wiersz 18 

Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów (jeśli 
dotyczy) 

3c 

Dodano zapis: 

5) Minimalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. PLN, 
maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 
500 tys. PLN. 

6) Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden 
wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie 
będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków 
złożonych przez Wnioskodawcę. Równocześnie 
Wnioskodawca nie może być partnerem w innym projekcie 
złożonym w ramach danego konkursu. Powyższe dotyczy 
także sytuacji gdy przedsiębiorca jest partnerem w kilku 
projektach. 

Doprecyzowanie zapisów. 

3.  

Karta poddziałania 2.4 
Współpraca gospodarcza i 

promocja, wiersz 18 Limity i 
ograniczenia w realizacji 
projektów (jeśli dotyczy) 

3b 

Dodano zapis: 

5) Minimalna kwota dofinansowania wynosi 30 tys. PLN, 
maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 
350 tys. PLN. 

6) Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden 
wniosek. Złożenie większej liczby wniosków w konkursie 
będzie skutkowało odrzuceniem kolejnych wniosków 
złożonych przez Wnioskodawcę. Równocześnie 
Wnioskodawca nie może być partnerem w innym projekcie 
złożonym w ramach danego konkursu. Powyższe dotyczy 
także sytuacji gdy przedsiębiorca jest partnerem w kilku 
projektach. 

Doprecyzowanie zapisów. 

4.  
Karta poddziałania 3.2.1 
Efektywność energetyczna w 
budynkach publicznych, wiersz 

4c 
Dodano zapis: 

16) Warunek szczegółowy dla subregionu brzeskiego: 
maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR nie 

Doprecyzowanie zapisów. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 
PI 

(jeśli dotyczy) 
Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

18 Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów (jeśli 
dotyczy) 

może przekroczyć 500 000,00 PLN na jeden projekt 
realizowany poza obszarem miasta Brzeg oraz 1 200 000,00 
PLN na jeden projekt realizowany na obszarze miasta Brzeg. 

17) Warunki szczegółowe dla subregionu północnego: 

a. maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR nie 
może przekroczyć 500 000,00 PLN na jeden projekt 
realizowany poza obszarem gminy Kluczbork, 

b. maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR nie 
może przekroczyć 1 200 000,00 PLN na jeden projekt 
realizowany na obszarze gminy Kluczbork, 

c. w przypadku lokalizacji projektu na obszarze gminy Kluczbork 
oraz poza jej obszarem, maksymalna kwota dofinansowania 
ze środków EFRR na ten projekt nie może przekroczyć limitu 
określonego w punkcie b. tj. 1 200 000 PLN. 

5.  

Karta poddziałania 5.1 Ochrona 
różnorodności biologicznej, 
wiersz 18 Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów (jeśli 
dotyczy) 

6d 
3) Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 4 

mln PLN na jeden wniosek. 
Doprecyzowanie zapisów. 

6.  

Karty działań/poddziałań 1.1, 
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 5.3, 
10.1.2, 10.3, wiersz 23 Pomoc 
publiczna i pomoc de minimis  

1b, 3c, 3a, 6c, 
9a, 2c 

Aktualizacja podstawy prawnej rozporządzeń w sprawie 
udzielania pomocy publicznej. 

Doprecyzowanie zapisów. 

7.  
III. Indykatywny plan finansowy 
(wydatki kwalifikowalne w EUR) 

9b Zaktualizowano tabelę w ramach działania 10.2 
Aktualizacja w związku z koniecznością zapewnienia 
spójności zapisów umów o dofinansowanie i tabel 
finansowych 

8.  Załącznik nr 3 do SZOOP - Dodano nowe kryterium środowiskowe Zalecenia MR zgodnie z uwagami do OFIP 

 
 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 11 stycznia 2018 r. 


