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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 33 

Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 429/2019 z dnia 4 marca 2019 r. 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1. 

Karta działania 1.1 Innowacje w 

przedsiębiorstwach 

Wiersz 8 Lista wskaźników 

rezultatu bezpośredniego 

1b Usunięto wskaźniki: 

- Liczba utworzonych miejsc pracy u ostatecznych odbiorców IF 

- Wartość udzielnych pożyczek/kredytów w wyniku wcześniej udzielonych poręczeń 

- Liczba udzielonych pożyczek/kredytów w wyniku wcześniej udzielonych poręczeń 

Dostosowanie zapisów do 

Strategii inwestycyjnej dla 

Instrumentów Finansowych 

w RPO WO na lata 2014-

2020. Zakres EFRR 

2. 

Karta działania 1.1 Innowacje w 

przedsiębiorstwach 

Wiersz 9 Lista wskaźników 

produktu 

1b Usunięto wskaźniki: 

- Liczba wspartych funduszy pożyczkowych 

- Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe 

- Wartość udzielonych pożyczek w części UE 

- Liczba wspartych funduszy poręczeniowych 

- Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze poręczeniowe 

- Wartość udzielonych poręczeń w części UE 

Dostosowanie zapisów do 

Strategii inwestycyjnej dla 

Instrumentów Finansowych 

w RPO WO na lata 2014-

2020. Zakres EFRR 

3. 

Karta działania 1.2 Infrastruktura 

B+R 

Wiersz 11 Typ beneficjenta  

1a Zmiana brzmienia z: 

− szkoły wyższe, 

− jednostki naukowe 

− przedsiębiorstwa (jedynie jako partner w projekcie, członek konsorcjum). 

− liderzy konsorcjów naukowych składających się z ww. beneficjentów1. 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa 

opolskiego2. 

Dostosowanie do zmian 

wynikających z wejścia w 

życie Ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i 

nauce.  

                                                           
1 Konsorcjum naukowe tj. grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co 

najmniej dwie jednostki naukowe, podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące 

potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668). 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów 

gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

na: 

− szkoły wyższe, 

− jednostki naukowe – należy przez to rozumieć prowadzące w sposób ciągły 

badania naukowe lub prace rozwojowe: 

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów 

tych uczelni, 

b) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, 

c) instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych, 

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie 

odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) Polską Akademię Umiejętności, 

f) inne podmioty niewymienione w lit. a-e będące organizacjami 

prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 

2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu  art. 107 i 108 Traktatu, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2 Oznacza 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. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

− przedsiębiorstwa (jedynie jako partner w projekcie). 

Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie województwa opolskiego3. 

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów 

gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.). 

4. 

Karta działania 1.2 Infrastruktura 

B+R 

 

Wiersz 15 Mechanizmy powiązania 

interwencji z innymi działaniami/ 

poddziałaniami w ramach PO lub z 

innymi PO (jeśli dotyczy) 

 Zmiana zapisów z: 

„Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego  

- w zakresie wsparcia dla projektach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez 

jednostki naukowe, przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów.” 

 

na 

„Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego  

- w zakresie wsparcia dla projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez 

szkoły wyższe/ jednostki naukowe.” 

Dostosowanie do zmian 

wynikających z wejścia w 

życie Ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i 

nauce. 

5. 

Karta działania 1.2 Infrastruktura 

B+R 

Wiersz 18 Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

1a W punkcie 9) tiret 2 oraz 3 zmiana brzmienia z: 

część projektu przeznaczona do wykorzystania gospodarczego i tym samym objęta 

pomocą publiczną, jest nie mniejsza niż 30% wartości kosztów kwalifikowalnych w 

projekcie; 

udział wkładu własnego wnioskodawcy w części gospodarczej projektu wynosi min. 

50% wartość kosztów kwalifikowalnych tej części projektu 

na: 

część projektu przeznaczona do wykorzystania gospodarczego i tym samym objęta 

pomocą publiczną/ pomocą de minimis, jest nie mniejsza niż 30% wartości 

Rozszerzenie katalogu 

podstaw udzielania 

pomocy. 

Dostosowanie do zmian 

wynikających z wejścia w 

życie Ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i 

nauce. 

 

                                                           
3 Oznacza 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. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

wydatków  kwalifikowalnych w projekcie; 

udział wkładu własnego wnioskodawcy w części gospodarczej projektu wynosi min. 

50% wartość wydatków kwalifikowalnych tej części projektu; 

 

W punkcie 9) tiret 4 oraz 5 zmiana brzmienia z: 

� budżet projektu przewiduje, że wkład własny wnioskodawcy w części 

gospodarczej projektu współfinansowany jest ze środków pochodzących od 

jednostki naukowej/ konsorcjum naukowego/ uczelni/ konsorcjum uczelni; 

premiowanie będą projekty zapewniające także wkład przedsiębiorcy; 

� wymagany poziom wkładu własnego jednostki naukowej /konsorcjum 

naukowego/uczelni/konsorcjum uczelni w części gospodarczej  wynosi co 

najmniej 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu 

na: 

� budżet projektu przewiduje, że wkład własny wnioskodawcy w części 

gospodarczej projektu współfinansowany jest ze środków pochodzących od 

jednostki naukowej/ uczelni; premiowanie będą projekty zapewniające także 

wkład przedsiębiorcy; 

� wymagany poziom wkładu własnego jednostki naukowej /uczelni w części 

gospodarczej  wynosi co najmniej 5% całkowitych kosztów kwalifikowalnych 

projektu 

6. 

Karta działania 1.2 Infrastruktura 

B+R 

Wiersz 23 Pomoc publiczna  

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, 

unijna lub krajowa podstawa 

prawna) 

1a Dodano zapis w brzmieniu: 

Pomoc de minimis zgodnie z rozporządzeniem 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) 

Rozszerzenie katalogu 

podstaw udzielania 

pomocy. 

7. 
Karta działania 1.2 Infrastruktura 

B+R 

1a Dodano zapis w brzmieniu: Rozszerzenie katalogu 

podstaw udzielania 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Wiersz 24 Maksymalny  

% poziom dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych  

na poziomie projektu  

(jeśli dotyczy) 

Projekty/ wydatki objęte pomocą de minimis: 70% 

 

 

 

pomocy. 

8. 

Karta działania 1.2 Infrastruktura 

B+R 

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) 

 Dodano zapis w brzmieniu: 

Projekty/ wydatki objęte pomocą de minimis: 70% 

 

Rozszerzenie katalogu 

podstaw udzielania 

pomocy. 

9. 

Karta działania 1.2 Infrastruktura 

B+R 

Wiersz 26 Minimalny wkład własny 

beneficjenta jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

1a Dodano zapis w brzmieniu: 

Projekty/ wydatki objęte pomocą de minimis: 30% 

Rozszerzenie katalogu 

podstaw udzielania 

pomocy. 

10. 
Karta działania 1.2 Infrastruktura 

B+R (cały dokument) 

1a We wszystkich miejscach występowania zamieniono wyrażenia: „uczelnie” na 

„szkoły wyższe” oraz „koszty” na „wydatki” 

Ujednolicenie zapisów w 

ramach dokumentu 

11. 
Karta działania 1.2 Infrastruktura 

B+R - wiersz 15: Mechanizmy 

powiązania interwencji z innymi 

1a Zmiana zapisu z: 

Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego - w zakresie 

wsparcia dla projektach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez jednostki 

Usunięcie błędu 

fleksyjnego w odmianie 

wyrazu „projekty” oraz 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

działaniami/ poddziałaniami w 

ramach PO lub z innymi PO 

(jeśli dotyczy) – ostatni akapit 

naukowe., przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów. 

na: 

Oś priorytetowa IV Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego - w zakresie 

wsparcia dla projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych przez szkoły wyższe/ 

jednostki naukowe. 

dostosowanie do zmian 

wynikających z wejścia w 

życie Ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i 

nauce. 

12. 

Karta poddziałania 2.1.1 Nowe 

produkty i usługi 

Wiersz 8 Lista wskaźników 

rezultatu bezpośredniego 

3a Usunięto wskaźniki: 

- Liczba utworzonych miejsc pracy u ostatecznych odbiorców IF 

- Wartość udzielnych pożyczek/kredytów w wyniku wcześniej udzielonych poręczeń 

- Liczba udzielonych pożyczek/kredytów w wyniku wcześniej udzielonych poręczeń 

Dostosowanie zapisów do 

Strategii inwestycyjnej dla 

Instrumentów Finansowych 

w RPO WO na lata 2014-

2020. Zakres EFRR 

13. 

Karta poddziałania 2.1.1 Nowe 

produkty i usługi 

Wiersz 9 Lista wskaźników 

produktu 

3a Usunięto wskaźniki: 

- Liczba wspartych funduszy pożyczkowych 

- Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe 

- Wartość udzielonych pożyczek w części UE 

- Liczba wspartych funduszy poręczeniowych 

- Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze poręczeniowe 

- Wartość udzielonych poręczeń w części UE 

Dostosowanie zapisów do 

Strategii inwestycyjnej dla 

Instrumentów Finansowych 

w RPO WO na lata 2014-

2020. Zakres EFRR 

14. 

Karta poddziałania 3.2.1 

Efektywność energetyczna w 

budynkach publicznych 

Wiersz 18 Limity i ograniczenia w 

realizacji projektów (jeśli dotyczy) 

4c - Usunięto limity dla subregionów: brzeskiego  i północnego 

- Wprowadzono dodatkowy limit dla subregionu południowego 

Dostosowano limity 

dotyczące maksymalnych 

kwot dofinansowania 

projektów z uwagi na 

wartość dostępnej alokacji 

dla poszczególnych 

subregionów. 

15. 

Karta poddziałania 3.2.3 

Efektywność energetyczna w 

mieszkalnictwie 

Wiersz 8 Lista wskaźników 

rezultatu bezpośredniego 

4c Usunięto wskaźniki: 

- Liczba utworzonych miejsc pracy u ostatecznych odbiorców IF 

Dostosowanie zapisów do 

Strategii inwestycyjnej dla 

Instrumentów Finansowych 

w RPO WO na lata 2014-

2020. Zakres EFRR 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

16. 

Karta poddziałania 3.2.3 

Efektywność energetyczna w 

mieszkalnictwie 

Wiersz 9 Lista wskaźników 

produktu 

4c Usunięto wskaźniki: 

- Liczba wspartych funduszy pożyczkowych 

- Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe 

- Wartość udzielonych pożyczek w części UE 

Dostosowanie zapisów do 

Strategii inwestycyjnej dla 

Instrumentów Finansowych 

w RPO WO na lata 2014-

2020. Zakres EFRR 

17. 

Karta działania 3.3 Odnawialne 

źródła energii 

Wiersz 8 Lista wskaźników 

rezultatu bezpośredniego 

4a Usunięto wskaźniki: 

- Liczba utworzonych miejsc pracy u ostatecznych odbiorców IF 

- Wartość udzielnych pożyczek/kredytów w wyniku wcześniej udzielonych poręczeń 

- Liczba udzielonych pożyczek/kredytów w wyniku wcześniej udzielonych poręczeń 

Dostosowanie zapisów do 

Strategii inwestycyjnej dla 

Instrumentów Finansowych 

w RPO WO na lata 2014-

2020. Zakres EFRR 

18. 

Karta działania 3.3 Odnawialne 

źródła energii 

Wiersz 9 Lista wskaźników 

produktu 

4a Usunięto wskaźniki: 

- Liczba wspartych funduszy pożyczkowych 

- Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe 

- Wartość udzielonych pożyczek w części UE 

- Liczba wspartych funduszy poręczeniowych 

- Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze poręczeniowe 

- Wartość udzielonych poręczeń w części UE 

Dostosowanie zapisów do 

Strategii inwestycyjnej dla 

Instrumentów Finansowych 

w RPO WO na lata 2014-

2020. Zakres EFRR 

19. 

Karta działania 3.4 Efektywność 

energetyczna w MSP 

Wiersz 8 Lista wskaźników 

rezultatu bezpośredniego 

4b Usunięto wskaźniki: 

- Liczba utworzonych miejsc pracy u ostatecznych odbiorców IF 

Dostosowanie zapisów do 

Strategii inwestycyjnej dla 

Instrumentów Finansowych 

w RPO WO na lata 2014-

2020. Zakres EFRR 

20. 

Karta działania 3.4 Efektywność 

energetyczna w MSP 

Wiersz 9 Lista wskaźników 

produktu 

4b Usunięto wskaźniki: 

- Liczba wspartych funduszy pożyczkowych 

- Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe 

- Wartość udzielonych pożyczek w części UE 

Dostosowanie zapisów do 

Strategii inwestycyjnej dla 

Instrumentów Finansowych 

w RPO WO na lata 2014-

2020. Zakres EFRR 

21. 
Karta działania 10.1.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia  

9a Wskazano maksymalne kwoty dofinansowania projektu dla poszczególnych 

obszarów wsparcia. 

Wskazano limit dotyczący 

maksymalnych kwot 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

w zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu 

Wiersz 18 Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów (jeśli 

dotyczy) 

dofinansowania projektów 

dla poszczególnych 

obszarów wsparcia z uwagi 

na wartość dostępnej 

alokacji. 

22. 

Załącznik 2 Tabela wskaźników 

rezultatu bezpośredniego i 

produktu dla działań i poddziałań 

RPO WO 2014-2020 

 Usunięcie wskaźników w ramach działania/poddziałania 1.1, 2.1.1, 3.3: 

- Wartość udzielnych pożyczek/kredytów w wyniku wcześniej udzielonych 

poręczeń/gwarancji 

- Liczba udzielonych pożyczek/kredytów w wyniku wcześniej udzielonych 

poręczeń/gwarancji 

- Liczba wspartych funduszy pożyczkowych 

- Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe 

- Wartość udzielonych pożyczek w części UE 

- Liczba wspartych funduszy poręczeniowych/gwarancyjnych 

- Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze 

poręczeniowe/gwarancyjne 

- Wartość udzielonych poręczeń/gwarancji w części UE 

 

Usunięcie wskaźników w ramach działania/poddziałania 3.2.3, 3.4: 

- Liczba wspartych funduszy pożyczkowych 

- Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe 

- Wartość udzielonych pożyczek w części UE 

Dostosowanie zapisów do 

Strategii inwestycyjnej dla 

Instrumentów Finansowych 

w RPO WO na lata 2014-

2020. Zakres EFRR 

23. 

  Dokonano zmian wartości docelowych wskaźników dla 2023 w ramach nw. 

działań/poddziałań: 

1.2 Infrastruktura B+R 

2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu 

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej 

3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 

4.2 System wczesnego reagowania i ratownictwa 

Zmiany wynikają z 

oszacowania przez 

beneficjenta większej 

wartości wskaźnika niż IZ 

RPO WO 2014-2020 

założyła na etapie 

szacowania do SZOOP. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej 

5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi 

10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji 

10.3 E-usługi publiczne 

24. 

Załącznik 2 Tabela wskaźników 

rezultatu bezpośredniego i 

produktu dla działań i poddziałań 

RPO WO 2014-2020 

 Zmiana wartości docelowych wskaźników w ramach działań/poddziałań: 

2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, 

2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych,  

5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura,  

6.1 Infrastruktura drogowa. 

Autokorekta IZ RPO WO 

2014-2020. 

25. 

Załącznik nr 3 

Kryteria wyboru projektów dla 

poszczególnych osi priorytetowych, 

działań i poddziałań RPO WO 2014 

- 2020 

7d Dodanie nw. nowych kryteriów merytorycznych szczegółowych dla działania 6.2 

wraz z definicjami: 

1) Zdolność ekonomiczna i finansowa 

2) Zdolność operacyjna i potencjał organizacyjny 

3) Założenia projektu 

4) Przygotowana dokumentacja jest zgodna z kierunkami rozwoju transportu 

określonymi w Strategii Rozwoju Transportu do  

2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) 

5) Zgodność z dokumentami strategicznymi oraz programowymi 

Dostosowanie do 

zaktualizowanego RPO WO 

2014-2020. Kryteria 

przyjęte przez KM RPO WO 

2014-2020 w dniu 27 

lutego 2019 r. 

 

 

 

26. 

Załącznik nr 3 

Kryteria wyboru projektów dla 

poszczególnych osi priorytetowych, 

działań i poddziałań RPO WO 2014 

- 2020 

9a Aktualizacja kryteriów merytorycznych w ramach poddziałania 10.1.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu. 

Aktualizacja na podstawie 

Uchwały Nr 62/2018/XIX 

Komitetu Sterującego do 

spraw koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze 

zdrowia z dnia 18 grudnia 

2018 r. w sprawie 

rekomendacji dla kryteriów 

wyboru projektów z 

sektora zdrowia w ramach 

Priorytetu Inwestycyjnego 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

9a. Kryteria przyjęte przez 

KM RPO WO 2014-2020 w 

dniu 27 lutego 2019 r. 

27. 

Załącznik nr 5  

Wykaz projektów 

zidentyfikowanych przez właściwą 

instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego w RPO WO 

2014-2020 (zakres EFRR) 

7d Dodanie nowego projektu pozakonkursowego pn.: 

Przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury 

technicznej 

Zgodnie z decyzją Komisji 

Europejskiej  

z dnia 27.07.2018 r. 

28. 

Załącznik nr 6 

Lista wydatków kwalifikowalnych 

RPO WO 2014-2020 (zakres EFRR) 

Karta kosztów kwalifikowalnych dla 

działania 2.4 Współpraca 

gospodarcza i promocja RPO WO 

2014-2020, pole Szczegółowe 

wydatki kwalifikowalne w ramach 

działania /poddziałania 

 

3b Zmiana brzmienia z: 

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. 

na: 

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). 

Usunięcie błędnego zapisu. 

29. 

Załącznik nr 6 

Lista wydatków kwalifikowalnych 

RPO WO 2014-2020 (zakres EFRR) 

Karta kosztów kwalifikowalnych dla 

działania 1.2 Infrastruktura B+R 

RPO WO 2014-2020, wiersz: 

Szczegółowe wydatki 

kwalifikowalne w ramach działania 

/poddziałania 

1a Zmiana zapisów z: 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 

realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w 

Wytycznych, a w przypadku wystąpienia pomocy publicznej  w projekcie 

zastosowanie będzie miał zapis art. 26 Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. 

na: 

Do wydatków kwalifikowalnych, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do 

realizacji, mogą zostać zaliczone koszty zgodne z zasadami określonymi w 

Wytycznych. 

Ujednolicenie zapisów 

zgodnie z zapisami karty 

działania 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

W przypadku wystąpienia pomocy publicznej  w projekcie zastosowanie będzie 

miało Rozporządzenie Ministra Rozwoju  

z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na 

infrastrukturę badawczą w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 

2014-2020 (Dz. U. poz. 899), a  w przypadku wystąpienia pomocy de minimis -  

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:  

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   

Opole,28  lutego 2019 r. 


