
 

 

 

 

Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 39 

 

Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1893/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1. 

Karta dla poddziałania 10.1.2 

Infrastruktura usług społecznych 

RPO WO 2014-2020 

Pkt. 18 Limity  
i ograniczenia w realizacji 
projektów (jeśli dotyczy) 

9a 

Zmiana zapisu z: 

minimalna kwota dofinansowania –  100 tys. PLN, 

maksymalna kwota dofinansowania –  1,5 mln PLN. 

na: 

minimalna kwota dofinansowania –  500 tys. PLN, 

maksymalna kwota dofinansowania –  7,5 mln PLN. 

Aktualizacja zapisów w związku z planowanym konkursem  

w ramach poddziałania 10.1.2 RPO WO 2014-2020. 

 

 

2. 

Karta dla poddziałania 10.1.2 

Infrastruktura usług społecznych 

RPO WO 2014-2020 

 

9a 

Zmiana z: 

osoby niesamodzielne   

na: 

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu 

Aktualizacja zapisów dostosowująca do zmienionych 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

3. 

Karta dla poddziałania 10.1.2 

Infrastruktura usług społecznych 

RPO WO 2014-2020 

Pkt. 18 Limity  
i ograniczenia w realizacji 
projektów (jeśli dotyczy) 

9a 

Modyfikacja limitu nr 2, zmiana zapisu z: 

Wsparcie powiązane będzie z procesem integracji 

społecznej,  deinstytucjonalizacji usług włączając formy 

stacjonarne, jednak tam gdzie bardziej zasadne jest 

zastosowanie form instytucjonalnych ich wsparcie 

również będzie możliwe. 

na: 

Wsparcie powiązane będzie z procesem integracji 

 

Modyfikacja limitu wynika z decyzji IZ RPO WO 2014-2020 

dotyczącej zawężenia zakresu wsparcia i wykluczenia 

możliwości zastosowania form instytucjonalnych. 



 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

społecznej,  deinstytucjonalizacji usług włączając formy 

stacjonarne. 

4. 

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru 

projektów dla poszczególnych osi 

priorytetowych, 

działań/poddziałań RPO WO 

2014-2020 

6b 
Wprowadzono zmianę zapisów w kryteriach dla 

działania 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa. 

Zmiana zapisów definicji przedmiotowego kryterium 

podyktowana została wejściem w życie nowej podstawy 

prawnej tj.  Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do 

wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 

opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych. 

5. 
Załącznik nr 6 Lista wydatków 

kwalifikowalnych dla 

poddziałania 10.1.2 

 

1) W pozycji wydatki podlegające limitom/warunki 

dodatkowe w ramach działania/ poddziałania 

usunięto zapis:  koszty materiałów i robót 

budowlanych obejmujące części wspólne całego 

budynku, w którym miałby się znajdować jeden lub 

kilka lokali treningowych, wspieranych ale tylko pod 

warunkiem, że powierzchnia użytkowa tych lokali 

będzie większa niż 50% powierzchni użytkowej 

mieszkań danego budynku. 

2) Zmiana z: 

osoby niesamodzielne   

na: 

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu. 

Dokonano aktualizacji pod kątem kwalifikowalności 

i nazewnictwa zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

na lata 2014-2020. 

 

 

 

Opracowanie:  

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   

Opole, 12 grudnia 2019 r. 


