
 

 

 

 

Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 40 

 

Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 2058/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1. 

Karta dla poddziałania 2.2.1 

Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych  

 

Pkt. 11 Typ beneficjenta 

3a 
Dodanie typu beneficjenta: 

- instytucje otoczenia biznesu. 

Zmiana umożliwi najefektywniejsze 

wykorzystanie pozostałej alokacji w ramach 

poddziałania 2.2.1. 

2. 

Karta dla poddziałania 2.2.1 

Przygotowanie terenów 

inwestycyjnych  

 

Pkt. 16 Instrumenty 

terytorialne 

(jeśli dotyczy) 

 

3a 

Usunięcie zapisu: 

Miasta subregionalne i ich obszary funkcjonalne. 

 

Usunięcie przypisu nr 10 w brzmieniu: 

Z wyłączeniem wsparcia obszaru Aglomeracji Opolskiej oraz OSI 

Obszary Przygraniczne (powiaty głubczycki, nyski i prudnicki). 

Usunięcie przypisu nr 11 w brzmieniu: 

Ograniczenie terytorialne do subregionów: Brzeskiego, 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Północnego Województwa 

Opolskiego. 

 

Zmiana umożliwi najefektywniejsze 

wykorzystanie pozostałej alokacji w ramach 

działania 2.2 ( obecnie jest ona zbyt mała, aby 

podzielić ją na 3 poddziałania  tj. 2.2.1, 2.2.2, 

2.2.3).  

Wprowadzona zmiana umożliwi ubieganie się 

o dofinansowanie wszystkim Beneficjentom 

wskazanym w karcie SZOOP (z całego 

województwa opolskiego). 

 



 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

3. 

Karta dla poddziałania 3.1.2 

Strategie niskoemisyjne 

w Aglomeracji Opolskiej  

 

Pkt. 18 Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów (jeśli 

dotyczy) 

4e 

Usunięcie limitu nr 6: 

W ramach dostępnej alokacji dla wskaźnika produktu: Długość 

wspartej infrastruktury rowerowej zakłada się osiągnięcie 

następującej wartości docelowej: 22 km. W związku z powyższym 

Wnioskodawca powinien uwzględniać wartość docelową 

wskaźnika produktu proporcjonalnie do wnioskowanej wartości 

dofinansowania (w sytuacji, gdy wartość dofinansowania będzie 

równa kwocie alokacji Wnioskodawca musi założyć pełną 

realizację powyższego wskaźnika). 

Aktualizacja zapisów w związku z planowanym 

naborem w ramach poddziałania 3.1.2 RPO 

WO 2014-2020 w celu najefektywniejszego 

wykorzystania pozostałej alokacji. 

4. 

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru 

projektów dla poszczególnych 

osi priorytetowych, 

działań/poddziałań RPO WO 

2014-2020 

3a Usunięcie kryterium: Lokalizacja projektu. 
Zwiększenie efektywności wydatkowania 

środków unijnych. 

5. 

Załącznik nr 3 Kryteria wyboru 

projektów dla poszczególnych 

osi priorytetowych, 

działań/poddziałań RPO WO 

2014-2020 

- Kryterium merytoryczne uniwersalne: Termin realizacji projektu. 

Aktualizacja definicji kryterium 

merytorycznego uniwersalnego: Termin 

realizacji projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:  

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   

Opole, 15.01.2020 r. 


