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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 44 

 

Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 2995/2020 w dniu 29 czerwca 2020 r. 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1. 
Rozdział 1.3 Tryby wyboru 

projektów 
- 

Wprowadzenie zapisu: 
Ponadto w sytuacji wystąpienia siły wyższej w postaci pandemii 
koronawirusa wywołującego chorobę COVID – 19 ustawą z dnia 3 
kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem 

COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694)  tymczasowo 
wprowadzono tryb nadzwyczajny wyboru projektów do 
dofinansowania. W ramach trybu nadzwyczajnego może mieć 
miejsce wybór do dofinansowania projektów mających na celu 
ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19. 
Szczegółowe informacje odnośnie przebiegu procedury wyboru 
każdorazowo zawiera procedura wyboru projektów w trybie 
nadzwyczajnym. 

Podjęcie przez IZ RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

2. 

Oś priorytetowa I Innowacje w 

gospodarce  

Wiersz 4 Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

- 
Zmiana alokacji:  

z 70 049 748,00 euro na 58 381 822,00 euro 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. oraz Uchwała 
nr 2757/2020 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 
20 maja 2020 r. -  podjęcie działań 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

mających na celu niwelowanie 
negatywnych skutków pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

3. 

Karta działania 1.1 Innowacje w 

przedsiębiorstwach 

Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z przypisaniem 
kwot UE (EUR) 

1b 
Zmiana alokacji:  
z 55 423 564,00 euro na 43 755 638,00 euro 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. oraz Uchwała 
nr 2757/2020 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 
20 maja 2020 r. -  podjęcie działań 
mających na celu niwelowanie 
negatywnych skutków pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

4. 

Karta działania 1.1 

Innowacje w przedsiębiorstwach 

Wiersz 29 Kwota alokacji UE na 
instrumenty finansowe (EUR) 

1b 
Zmiana alokacji:  
z 8 323 564,00 euro na 1 327 075,00 euro 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. oraz Uchwała 
nr 2757/2020 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 
20 maja 2020 r. -  podjęcie działań 
mających na celu niwelowanie 
negatywnych skutków pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

5. 

Oś priorytetowa II Konkurencyjna 

gospodarka  

Wiersz 4 Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

- 
Zmiana alokacji:  

z 84 491 878,00 euro na 90 478 513,00 euro 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. oraz Uchwała 
nr 2757/2020 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 
20 maja 2020 r. -  podjęcie działań 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

mających na celu niwelowanie 
negatywnych skutków pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

6. 

Karta Poddziałania 2.1.1 Nowe 

produkty i usługi 

Wiersz 9 Lista wskaźników 
produktu 

3c 

Dodanie wskaźników:  

4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

5) Wartość  bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP 
finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 
(całkowite koszty publiczne) 

6) Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty 
finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w 
związku z COVID-19 (całkowite koszty publiczne) 

7) Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) 
finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 

8) Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym 
(instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w 
związku z COVID-19 

9) Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 
działania związane z pandemią COVID-19  

10) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe 
inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19  

11) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z 
pandemią COVID-19 

12) Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania 
lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

Decyzja KE oraz MFiPR dot. 
dodania nowych wskaźników 
monitorujących wsparcie w 
zakresie walki ze skutkami 
pandemii COVID-19. 



 

4 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

7. 

Karta Poddziałania 2.1.1 Nowe 

produkty i usługi 

Wiersz 10 Typy projektów 
3c 

Wprowadzono nowy typ projektu w brzmieniu: 

4) wsparcie utrzymania płynności przedsiębiorstw z sektora 
MSP w celu niwelowania negatywnych skutków wystąpienia 
pandemii COVID-19, poprzez instrumenty finansowe; 

5) wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych 
przedsiębiorstw w celu niwelowania negatywnych skutków 
wystąpienia pandemii COVID-19 – system grantowy. 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

8. 

Karta Poddziałania 2.1.1 Nowe 

produkty i usługi 

Wiersz 11 Typ beneficjenta 

3c 

Wprowadzono nowy typ beneficjenta: 

− jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, 
porozumienia i stowarzyszenia. 

 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

9. 

Karta Poddziałania 2.1.1 Nowe 

produkty i usługi 

Wiersz 12 Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy wsparcia 

3c 

Rozszerzono zapisy: 

Przedsiębiorstwa z sektora MSP – dotyczy typu projektów 1-4 

Przedsiębiorstwa z sektora mikro i małych przedsiębiorstw – 
dotyczy typu projektu 5 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

10. 

Karta poddziałania 2.1.1 

Nowe produkty i usługi  

Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z przypisaniem 
kwot UE (EUR) 

3c 
Zmiana alokacji:  
z 35 276 436,00 euro na 46 944 362,00 euro 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. oraz Uchwała 
nr 2757/2020 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 
20 maja 2020 r. -  podjęcie działań 
mających na celu niwelowanie 
negatywnych skutków pandemii 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

COVID-19 w województwie 
opolskim. 

11. 

Karta poddziałania 2.1.1 

Nowe produkty i usługi  

Wiersz 17 Tryb(y) wyboru 
projektów oraz wskazanie 
podmiotu odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów 

3c 

Dodano zapis: 

Nadzwyczajny tryb wyboru1 dla projektu dotyczącego wyboru 
operatora grantu, którego beneficjentem będzie Opolskie 
Centrum Rozwoju Gospodarki. 

Wraz z przypisem:  
Tryb nadzwyczajny wprowadzony na podstawie art. 10 ustawy z 

dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 

wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694). 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

12. 

Karta Poddziałania 2.1.1 Nowe 

produkty i usługi 

Wiersz 18 Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów (jeśli 
dotyczy) 

3c 

Dodano zapisy: 

* warunki nie dotyczą projektów realizowanych przez odbiorców 
ostatecznych instrumentów finansowych w oparciu o typ 
projektu 4  - wsparcie utrzymania płynności przedsiębiorstw z 

sektora MSP w celu niwelowania negatywnych skutków 

wystąpienia pandemii COVID-19, poprzez instrumenty 

finansowe. 

Wsparcie grantowe przeznaczone jest dla mikro- i  małych  
przedsiębiorstw, w tym samozatrudnionych, na warunkach 
wskazanych w Regulaminie udzielania wsparcia przez operatora.  

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

13. 

Karta Poddziałania 2.1.1 Nowe 

produkty i usługi 

Wiersz 18 Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów (jeśli 

3c 

Zmieniono zapisy z: 

Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania 
określone są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 

 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

dotyczy) niezbędnych dla przeprowadzenia procedury 
konkursowej/pozakonkursowej, w tym w Regulaminie 
konkursu/Procedurze pozakonkursowej oraz umowie 
o dofinansowanie. Ponadto w przypadku procedury 
pozakonkursowej zastosowanie mają limity określone Strategii 

inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-

2020, Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

 

na: 

 

Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego 
poddziałania określone są w pozostałych dokumentach IZ RPO 
WO 2014-2020 niezbędnych dla przeprowadzenia trybu 
konkursowego/pozakonkursowego/ nadzwyczajnego, w tym 
w Regulaminie konkursu/Procedurze 
pozakonkursowej/Procedurze nadzwyczajnej oraz umowie 
o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu. Ponadto  
w przypadku procedury pozakonkursowej zastosowanie mają 
limity określone Strategii inwestycyjnej dla Instrumentów 

Finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres: Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

skutków wystąpienia pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

14. 

Karta Poddziałania 2.1.1 Nowe 

produkty i usługi 

Wiersz 19 Warunki i planowany 

3c 
Zmieniono zapisy z: 

W ramach poddziałania 2.1.1 przewidziano wykorzystanie 

Dostosowanie zapisów do realnych 
warunków udzielania wsparcia. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

zakres stosowania  
cross-financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

mechanizmu cross-financingu, jednak jego zastosowanie będzie 
wynikało z indywidualnej analizy każdego przypadku i musi być 
uzasadnione z punktu widzenia skuteczności lub efektywności 
osiągania założonych celów. 

Dopuszczalny poziom cross-financingu: 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

na: 

Nie dotyczy 

15. 

Karta Poddziałania 2.1.1 Nowe 

produkty i usługi 

Wiersz 22a Warunki stosowania 
uproszczonych form rozliczania 
wydatków 

3c 

Zmieniono zapisy z: 

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Procedura pozakonkursowa i umowa  
o dofinansowanie. 

na: 

Szczegółowe warunki stosowania uproszczonych form rozliczania 
wydatków określa Procedura pozakonkursowa/wezwanie  
w trybie nadzwyczajnym i umowa o dofinansowanie/ decyzja  
o dofinansowaniu. 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

16. 

Karta Poddziałania 2.1.1 Nowe 

produkty i usługi 

Wiersz 22b Planowany zakres 
systemu zaliczek 

3c 

Zmieniono zapisy z: 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa o 
dofinansowanie. 

na: 

Szczegółowe zasady przekazywania zaliczek określa umowa o 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

dofinansowanie/decyzja o dofinansowaniu. 

17. 

Karta Poddziałania 2.1.1 Nowe 

produkty i usługi 

Wiersz 23 Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie pomocy, 
unijna lub krajowa podstawa 
prawna) 

3c 

Dodano zapis: 

W przypadku działań zmierzających do niwelowania negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii COVID-19 pomoc udzielana 
będzie na warunkach określonych w: 

• Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 
dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w 
formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej 
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 
(Dz. U. poz 773) 

• Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 
dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z 
instrumentów finansowych w ramach programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej 
gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 
(Dz. U. poz. 670) 

Dodatkowo, wyłącznie pomocniczo należy stosować zapisy 
Komunikatu Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy 
państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej 
epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 
20.03.2020, str. 1 z późń. zm.). 

Dostosowanie zapisów  do 
obowiązujących aktów prawnych. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

18. 

Karta poddziałania 2.1.1 

Nowe produkty i usługi  

Wiersz 24 Maksymalny  
% poziom dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy) 

3c 

Dodano zapis: 

100% - dla działań zmierzających do niwelowania negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii COVID-19. 

85% - dla działań pozostałych. 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. oraz Uchwała 
nr 2757/2020 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 
20 maja 2020 r. -  podjęcie działań 
mających na celu niwelowanie 
negatywnych skutków pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

19. 

Karta poddziałania 2.1.1 

Nowe produkty i usługi  

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) 

3c 

Dodano zapis: 

100% - dla działań zmierzających do niwelowania negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii COVID-19. 

85% - dla działań pozostałych. 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. oraz Uchwała 
nr 2757/2020 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 
20 maja 2020 r. -  podjęcie działań 
mających na celu niwelowanie 
negatywnych skutków pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

20. 

Karta poddziałania 2.1.1 

Nowe produkty i usługi 

Wiersz 26 Minimalny wkład 
własny beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych 

3c 

Dodano zapis: 

0% - dla działań zmierzających do niwelowania negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii COVID-19. 

15% - dla działań pozostałych. 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. oraz Uchwała 
nr 2757/2020 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 
20 maja 2020 r. -  podjęcie działań 
mających na celu niwelowanie 
negatywnych skutków pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

21. 

Karta poddziałania 2.1.1 

Nowe produkty i usługi  

Wiersz 29 Kwota alokacji UE na 
instrumenty finansowe (EUR) 

3c 
Zmiana alokacji:  

z 35 276 436,00 euro na 40 841 782,00 euro 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. oraz  Uchwała 
nr 2757/2020 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 
20 maja 2020 r. -  podjęcie działań 
mających na celu niwelowanie 
negatywnych skutków pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

22. 

Karta działania 2.3 Wzmocnienie 

otoczenia biznesu 

Wiersz 9 Lista wskaźników 
produktu 

3a 

Dodanie wskaźników:  

7) Liczba MŚP otrzymujących wsparcie niefinansowe w związku 
z COVID-19 

8) Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie  zwalczania 
lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

9) Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 
działania związane z pandemią COVID-19 

10) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 

Decyzja KE oraz MFiPR dot. 
dodania nowych wskaźników 
monitorujących wsparcie w 
zakresie walki ze skutkami 
pandemii COVID-19 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

w związku z pandemią COVID-19 

23. 

Karata działania 2.3 

Wzmocnienie otoczenia biznesu 

Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z przypisaniem 
kwot UE (EUR) 

3a 
Zmiana alokacji:  

z 12 300 000,00 euro na 8 473 824,00 euro 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

24. 

Karta działania 2.3 Wzmocnienie 

otoczenia biznesu 

Wiersz  23 Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj i przeznaczenie pomocy, 
unijna lub krajowa podstawa 
prawna) 

3a 

Dodano zapis: 

W przypadku działań zmierzających do niwelowania negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii COVID-19 - pomoc udzielana 
będzie na warunkach określonych w: 

• Rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 
dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w 
formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu 
wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem 
pandemii COVID-19 (Dz. U. poz 773),  

Dodatkowo, wyłącznie pomocniczo należy stosować zapisy 

Komunikatu Komisji Tymczasowe ramy środków pomocy państwa 

w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii 

COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1 z 
późń. zm.). 

Dostosowanie zapisów  do 
obowiązujących aktów prawnych. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

25. 

Karta działania 2.3 Wzmocnienie 

otoczenia biznesu 

Wiersz 24 Maksymalny  
% poziom dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy) 

3a 

Dodano zapis: 

100% - dla działań zmierzających do niwelowania negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii COVID-19 
 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

26. 

Karta działania 2.3 Wzmocnienie 

otoczenia biznesu 

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) 

3a 

Dodano zapis: 

100% - dla działań zmierzających do niwelowania negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii COVID-19 
 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

27. 

Karta działania 2.3 Wzmocnienie 

otoczenia biznesu 

Wiersz 26 Minimalny wkład 
własny beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych 

3a 

Dodano zapis: 

 

0% - dla działań zmierzających do niwelowania negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii COVID-19 
 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków wystąpienia pandemii 
COVID-19 w województwie 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

opolskim. 

28. 

Karta działania 2.4 Współpraca 

gospodarcza i promocja 

Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z przypisaniem 
kwot UE (EUR) 

3b 
Zmiana alokacji:  

z 8 700 000,00 euro na 6 844 885,00 euro 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków pandemii COVID-19 w 
województwie opolskim. 

29. 

Karta poddziałania 3.1.1 

Strategie niskoemisyjne w 

miastach subregionalnych  

Wiersz 10 Typy projektów 

4e 

Zmieniono zapisy z: 

Opracowanie koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w 
województwie opolskim 

na: 

Przygotowanie i realizacja koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych 
w województwie opolskim wraz z kampanią edukacyjną 

Doprecyzowanie zapisów. 

30. 

Karta poddziałania 3.1.1 

Strategie niskoemisyjne w 

miastach subregionalnych  

Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z przypisaniem 
kwot UE (EUR) 

4e 
Zmiana alokacji:  
z 40 700 000,00 euro na 40 382 084,00 euro 

Uchwała nr 2758/2020 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 
20 maja 2020 r. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

31. 

Karta poddziałania 3.1.3 

Strategie niskoemisyjne w 

województwie opolskim 

Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z przypisaniem 
kwot UE (EUR) 

4e 
Zmiana alokacji:  
z 250 000,00 euro na 567 916,00 euro 

Uchwała nr 2758/2020 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 
20 maja 2020 r. 

32. 

Karta działania 3.1.3 

Strategie niskoemisyjne w 

województwie opolskim 

Wiersz 18 Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów (jeśli 
dotyczy) 

 

Zmiana z : 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów niewskazane 
w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego poddziałania określone 
są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury pozakonkursowej 
konkursowej, w tym w Regulaminie konkursu i umowie o 
dofinansowanie. 
 
na: 

1) Jako mniejszościowy element projektu dopuszcza się: 

− inwestycje infrastrukturalne dla ruchu 
rowerowego i pieszego, 

− kampanię informacyjno-edukacyjną. 

2) Realizacja inwestycji infrastrukturalnych musi wynikać 
z opracowanej koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych 
w województwie opolskim. 

3) Limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla 
przedmiotowego poddziałania określone są w 

Dodanie limitów w celu 
doprecyzowania zapisów oraz 
autokorekta. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury 
pozakonkursowej, w tym w decyzji o dofinansowaniu. 

33. 

Karta poddziałania 3.1.3 

Strategie niskoemisyjne w 

województwie opolskim 

Wiersz 24 Maksymalny  
% poziom dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy) 

4e Zmiana z : 85% na 100% Autokorekta 

34. 

Karta poddziałania 3.1.3 

Strategie niskoemisyjne w 

województwie opolskim 

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) 

4e Zmiana z : 85% na 100% Autokorekta 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

35. 

Karta poddziałania 3.1.3 

Strategie niskoemisyjne w 

województwie opolskim 

Wiersz 26 Minimalny wkład 
własny beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych 

4e Zmiana z : 15% na 0% Autokorekta 

36. 

Karta działania 4.1 Mała retencja  

Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z przypisaniem 
kwot UE (EUR) 

5b 
Zmiana alokacji:  
z 18 537 266,00 euro na 17 891 236,00 euro 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

37. 

Karta działania 4.2 System 

wczesnego reagowania i 

ratownictwa  

Wiersz 9 Lista wskaźników 
produktu 

5b 

Dodanie wskaźników:  

1) Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania 
lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19  

2) Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 
działania związane z pandemią COVID-19. 

Decyzja KE oraz MFiPR dot. 
dodania nowych wskaźników 
monitorujących wsparcie w 
zakresie walki ze skutkami 
pandemii COVID-19 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

38. 

Karta działania 4.2 System 

wczesnego reagowania i 

ratownictwa  

Wiersz 12 Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy wsparcia 

5b 

Dodano zapis: 
W ramach inwestycji dotyczących COVID-19, podejmowanych w 
ramach PI 5b, działania skierowane zostaną również do służb 
ratowniczych. 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

39. 

Karta działania 4.2 System 

wczesnego reagowania i 

ratownictwa  

Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z przypisaniem 
kwot UE (EUR) 

5b 
Zmiana alokacji:  

z 2 000 000,00 euro na 2 646 030,00 euro 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

40. 

Karta działania 4.2 System 

wczesnego reagowania i 

ratownictwa 

Wiersz 17 Tryb(y) wyboru 
projektów oraz wskazanie 
podmiotu odpowiedzialnego za 
nabór i ocenę wniosków oraz 
przyjmowanie protestów 

5b 

Dodano zapis: 

Pozakonkursowy tryb wyboru projektów. 

Wraz z przypisem: 

Tryb pozakonkursowy dotyczy wyboru projektów związanych z 
ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19. 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

41. 

Karta działania 4.2 System 

wczesnego reagowania i 

ratownictwa 
5b 

W ramach limitu nr 2 

zmiana z: 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Wiersz 18 Limity i ograniczenia w 
realizacji projektów (jeśli dotyczy) 

 

Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania 
określone są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury konkursowej, w tym 
w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie. 

na: 

Pozostałe limity i ograniczenia w realizacji projektów 
niewskazane w SZOOP 2014-2020 dla przedmiotowego działania 
określone są w pozostałych dokumentach IZ RPO WO 2014-2020 
niezbędnych dla przeprowadzenia procedury pozakonkursowej 
oraz procedury konkursowej, w tym w Regulaminie konkursu i 
umowie o dofinansowanie. 

skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

42. 

Karta działania 4.2 System 

wczesnego reagowania i 

ratownictwa  

Wiersz 24 Maksymalny  
% poziom dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy) 

5b 

Dodano zapis: 

100% - dla działań zmierzających do poprawy sytuacji 
epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i 
zwalczanie koronawirusa i wywołanej choroby COVID-19. 

85% - dla działań pozostałych. 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

43. 

Karta działania 4.2 System 

wczesnego reagowania i 

ratownictwa  

Wiersz 25 Maksymalny  
% poziom dofinansowania 

5b 

Dodano zapis: 

100% - dla działań zmierzających do poprawy sytuacji 
epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i 
zwalczanie koronawirusa i wywołanej choroby COVID-19. 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z budżetu 
państwa lub innych źródeł 
przyznawane beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

85% - dla działań pozostałych. COVID-19 w województwie 
opolskim. 

 

44. 

Karta działania 4.2 System 

wczesnego reagowania i 

ratownictwa  

Wiersz 26 Minimalny wkład 
własny beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych 

5b 

Dodano zapis: 

0% - dla działań zmierzających do poprawy sytuacji 
epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i 
zwalczanie koronawirusa i wywołanej choroby COVID-19. 

15% - dla działań pozostałych. 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

45. 

Oś priorytetowa V  

Ochrona środowiska, dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego  

Wiersz 4 Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

- 
Zmiana alokacji:  

z 89 100 000,00 euro na 88 311 576,00 euro 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

46. Karta działanie 5.4 Gospodarka 6b Zmiana alokacji:  Uchwała Komitetu Monitorującego 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

wodno-ściekowa  

Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z przypisaniem 
kwot UE (EUR) 

z 15 300 000,00 euro na 14 511 576,00 euro z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

47. 

Oś priorytetowa VI  

Zrównoważony transport na rzecz 

mobilności mieszkańców 

Wiersz 4 Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

- 
Zmiana alokacji:  

z 196 000 000,00 euro na 195 234 765,00 euro 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

48. 

Karta działania 6.2 Nowoczesny 

transport kolejowy  

Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z przypisaniem 
kwot UE (EUR) 

7d 
Zmiana alokacji:  

z 44 700 000,00 euro na 43 934 765,00 euro 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

49. 

Oś priorytetowa X  

Inwestycje w infrastrukturę 

społeczną  

- 
Zmiana alokacji:  

z 91 381 829,00 euro na 98 616 779,00 euro 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Wiersz 4 Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

50. 

Karta Poddziałania 10.1.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia w 

zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu 

Wiersz 9 Lista wskaźników 
produktu 

9a 

Dodanie wskaźników:  

3) Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej 
(całkowity koszt publiczny) 

4) Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt 
publiczny) 

5) Wartość zakupionych leków związanych z testowaniem i 
leczeniem COVID-19 (całkowity koszt publiczny) 

6) Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji 
finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 (całkowity koszt 
publiczny) 

7) Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji 
finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 dla sektora 
ochrony zdrowia (całkowity koszt publiczny)  

8) Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej 

9) Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia 
COVID-19 

10) Dodatkowa przestrzeń łóżkowa stworzona dla pacjentów 
chorych na COVID-19 

11) Liczba laboratoriów, które zostały nowowybudowane, 
nowowyposażone lub o zwiększonych możliwościach 
testowania COVID-19 

12) Zdolność przeprowadzania testów oraz diagnozowania 

Decyzja KE oraz MFiPR dot. 
dodania nowych wskaźników 
monitorujących wsparcie w 
zakresie walki ze skutkami 
pandemii COVID-19 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

COVID-19 

13) Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z 
pandemią COVID-19 

14) Liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią 
COVID-19  

15) Liczba zakupionych aparatów do oznaczania koronawirusa 
metodą genetyczną/molekularną w związku z pandemią 
COVID-19  

16) Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty 
do oznaczania koronawirusa i respiratory 

17) Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 
działania związane z pandemią COVID-19. 

51. 

Karta Poddziałania 10.1.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia w 

zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu 

Wiersz 10 Typy projektów 

9a 

Wprowadzono nowe typy projektów w brzmieniu: 

2) inwestycje w sprzęt medyczny/wyposażenie i sprzęt 
sanitarny (w tym m.in. respiratory, dozowniki tlenowe, 
urządzenia do tlenoterapii, inhalatory, pulsoksymetry, 
maseczki, urządzenia jednorazowego użytku, sprzęt 
ochronny,  testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 itp.)  
przyczyniający się do zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, 

3) inwestycje dotyczące tymczasowego dostosowania szpitali 
lub przekształcanie części szpitali w izolowane oddzielne 
jednostki służące przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się 
wirusa COVID-19. 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

52. 

Karta Poddziałania 10.1.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia w 

zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu 

Wiersz 12 Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy wsparcia 

9a 

Wprowadzenie zapisu: 

W ramach inwestycji dotyczących COVID-19, podejmowanych w 
ramach PI 9a, działania skierowane zostaną również do 
pracowników służb świadczących usługi zdrowotne. 

 

 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

53. 

Karta poddziałania 10.1.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia w 

zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu 

Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z przypisaniem 
kwot UE (EUR) 

9a 
Zmiana alokacji:  

z 29 513 086,00 euro na 39 124 903,00 euro 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

54. 

Karta Poddziałania 10.1.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia w 

zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu 

Wiersz 18 Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

9a 

Dodano nowe limity: 

12) inwestycje w sprzęt medyczny/wyposażenie i sprzęt 
sanitarny związane z kryzysem dot. COVID-19 powinny być 
realizowane zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami 
regionu i zostać uzgodnione z Wojewodą Opolskim. 

13) Roboty budowlane w zakresie tymczasowego dostosowania 
szpitali lub przekształcanie części szpitali w izolowane 
oddzielne jednostki będą miały wyraźny związek z zaistniałą 
sytuacją kryzysową dot. COVID-19. 

14) W przypadku działań związanych z COVID-19 odstępuje się 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

od dotychczasowej procedury dot. wyboru projektów (tj. 
uzgadnianie przez Komitet Sterujący, zgodność z mapami 
potrzeb opieki zdrowotnej, uzyskanie opinii o celowości 
inwestycji). 

55. 

Karta poddziałania 10.1.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia w 

zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu 

Wiersz 24 Maksymalny  
% poziom dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(jeśli dotyczy) 

9a 

Dodano zapis: 

100% - dla działań zmierzających do poprawy sytuacji 
epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i 
zwalczanie koronawirusa i wywołanej choroby COVID-19. 

85% - dla działań pozostałych. 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

 

56. 

Karta poddziałania 10.1.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia w 

zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu 

Wiersz 25 Maksymalny  
% poziom dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z budżetu 
państwa lub innych źródeł 
przyznawane beneficjentowi przez 

9a 

Dodano zapis: 

100% - dla działań zmierzających do poprawy sytuacji 
epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i 
zwalczanie koronawirusa i wywołanej choroby COVID-19. 

85% - dla działań pozostałych. 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

57. 

Karta poddziałania 10.1.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia w 

zakresie profilaktyki zdrowotnej 

mieszkańców regionu 

Wiersz 26 Minimalny wkład 
własny beneficjenta jako % 
wydatków kwalifikowalnych 

9a 

Dodano zapis: 

0% - dla działań zmierzających do poprawy sytuacji 
epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i 
zwalczanie koronawirusa i wywołanej choroby COVID-19. 

15% - dla działań pozostałych. 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

58. 

Karta poddziałania 10.1.2 

Infrastruktura usług społecznych 

Wiersz 14 Kategoria(e) 
regionu(ów) wraz z przypisaniem 
kwot UE (EUR) 

9a 
Zmiana alokacji:  

z 17 708 274,00 euro na 15 331 407,00 euro 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. - podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

59. 
III. Indykatywny plan finansowy 
(wydatki kwalifikowalne w EUR) 

- Zmiany w ramach I, II, III, IV, V, VI oraz X osi priorytetowej. 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. oraz  Uchwała 
nr 2757/2020 Zarządu 
Województwa Opolskiego 

z dnia 20 maja 2020 r. oraz 
Uchwała nr 2758/2020 Zarządu 
Województwa Opolskiego 

z dnia 20 maja 2020 r. -  podjęcie 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

60. 

IV. Wymiar terytorialny 

prowadzonej interwencji 

A.1.2 Indykatywna alokacja UE 
planowana na projekty 
rewitalizacyjne 

- Zmiany w ramach II, V i X osi priorytetowej. 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. -  podjęcie 
działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

61. 

Obszar Strategicznej Interwencji 

Depopulacja 

B.4.2.1 Alokacja i wkład krajowy 

- Zmiany w ramach I, II, VII, VIII i X osi priorytetowej. 

Uchwała Komitetu Monitorującego 
z dnia 23.04.2020 r. oraz  Uchwała 
nr 2757/2020 Zarządu 
Województwa Opolskiego z dnia 
20 maja 2020 r. oraz Uchwała nr 
2758/2020 Zarządu Województwa 
Opolskiego z dnia 20 maja 2020 r. -  
podjęcie działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 



 

27 

 

Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

62. 

Miasta subregionalne i ich 

obszary funkcjonalne 

B.4.2.3 Alokacja i wkład krajowy 

 

- Zmiany w ramach III osi priorytetowej. 
Uchwała nr 2758/2020 Zarządu 
Województwa Opolskiego 

z dnia 20 maja 2020 r. 

63. 

Załącznik nr 2 do SZOOP EFRR 

Tabela wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu dla 

działań i poddziałań RPO WO 

2014-2020 

- 

Zmiana wartości docelowych wskaźników w ramach działań 
realizowanych przez Instytucje Pośredniczące (OCRG i ZIT), tj. 1.1, 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.4, 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.4, 
5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 10.1.2 oraz wartości docelowej wskaźnika 
Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów  w 
ramach działania 5.2 

Decyzja KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 wraz z dostosowaniem 
do aktualnie osiągniętych wartości. 

64. 

Załącznik nr 2 do SZOOP EFRR 

Tabela wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu dla 

działań i poddziałań RPO WO 

2014-2020 

- 

Usunięcie wskaźników: 

− Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, 

− Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie, Liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż 
dotacje,  

− Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł 
odnawialnych,  

− Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych,  

− Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł 
odnawialnych, 

Rezygnacja z realizacji działania 3.3 
zgodnie z decyzją KE przyjmującą 
zmiany RPO WO 2014-2020 z dnia 
20.02.2020 r. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

65. 

Załącznik nr 2 do SZOOP EFRR 

Tabela wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu dla 

działań i poddziałań RPO WO 

2014-2020 

5b 

Dodanie wskaźników:  

− Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie  
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-
19  

− Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 
działania związane z pandemią COVID-19. 

Decyzja KE oraz MFiPR dot. 
dodania nowych wskaźników 
monitorujących wsparcie w 
zakresie walki ze skutkami 
pandemii COVID-19 

66. 

Załącznik nr 3 do SZOOP EFRR 

kryteria wyboru projektów dla 

poszczególnych osi 

priorytetowych, działań i 

poddziałań RPO WO 2014-2020 

zakres: Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego  

- 

Dodanie nowego kryterium: 

KRYTERIUM ODSTĘPOWE FORMALNE/MERYTORYCZNE – 
UNIWERSALNE DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA, PRZECIWDZIAŁANIA I 
ZWALCZANIA COVID-19 DLA DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ W RAMACH 
RPO WO 2014-2020 (z uwzględnieniem DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ 
WDRAŻANYCH  PRZEZ INSTRUMENTY FINANSOWE) 

Zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

67. 

Załącznik nr 3 do SZOOP EFRR 

kryteria wyboru projektów dla 

poszczególnych osi 

priorytetowych, działań i 

poddziałań RPO WO 2014-2020 

zakres: Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

- 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego 
chorobę COVID – 19 w ramach poddziałania 2.1.1 Nowe produkty 
i usługi 

Kryteria formalne i merytoryczne wyboru projektu w trybie 
nadzwyczajnym związanego ze wsparciem utrzymania 
działalności w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności 
mikro i małych przedsiębiorstw w związku z zapobieganiem i 
przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID -19 – WYBÓR 
OPERATORA 

Kryteria wyboru przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

grantu na pokrycie kosztów  wsparcia utrzymania działalności w 
sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności dla mikro i 
małych przedsiębiorstw w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach 
poddziałania 2.1.1 Nowe produkty i usługi 

68. 

Załącznik nr 3 do SZOOP EFRR 

kryteria wyboru projektów dla 

poszczególnych osi 

priorytetowych, działań i 

poddziałań RPO WO 2014-2020 

zakres: Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

- 
Aktualizacja kryterium wyboru projektu w ramach poddziałania 
3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie opolskim 

Zmiana zakresu rzeczowego 
projektu pozakonkursowego 

69. 

Załącznik nr 5 do SZOOP EFRR 

Wykaz projektów 

zidentyfikowanych przez właściwą 

instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego w RPO WO 

2014-2020 

4e 

Zmiana tytułu projektu pozakonkursowego  w ramach 
poddziałania 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie 

opolskim  

z: 

Opracowanie koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w 
województwie opolskim 

na: 

Opolskie na rowery – przygotowanie i realizacja koncepcji 
rozwoju ścieżek rowerowych w województwie opolskim wraz z 
kampanią edukacyjną 

Zmiana zakresu rzeczowego 
projektu pozakonkursowego 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

70. 

Załącznik nr 5 do SZOOP EFRR 

Wykaz projektów 

zidentyfikowanych przez właściwą 

instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego w RPO WO 

2014-2020 

4e 

Zmiana szacowanej całkowitej wartości projektu oraz wartości 
kosztów kwalifikowalnych w projekcie  pozakonkursowym  
w ramach poddziałania 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w 

województwie opolskim   

z: 1 176 470 PLN na: 2 500 000 PLN 

Zmiana zakresu rzeczowego 
projektu pozakonkursowego 

71. 

Załącznik nr 5 do SZOOP EFRR 

Wykaz projektów 

zidentyfikowanych przez właściwą 

instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego w RPO WO 

2014-2020 

4e 

Zmiana szacowanego wkładu UE w ramach projektu 
pozakonkursowego  w ramach poddziałania 3.1.3 Strategie 

niskoemisyjne w województwie opolskim   

z: 1 000 000 PLN na: 2 500 000 PLN 

Zmiana zakresu rzeczowego 
projektu pozakonkursowego 

72. 

Załącznik nr 5 do SZOOP EFRR 

Wykaz projektów 

zidentyfikowanych przez właściwą 

instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego w RPO WO 

2014-2020 

4e 

Zmiana terminu realizacji projektu pozakonkursowego  w ramach 
poddziałania 3.1.3 Strategie niskoemisyjne w województwie 

opolskim  

z: czerwiec 2020 do styczeń 2021 na lipiec 2020 do grudzień 2022 

Zmiana zakresu rzeczowego 
projektu pozakonkursowego 

73. 

Załącznik nr 5 do SZOOP EFRR 

Wykaz projektów 

zidentyfikowanych przez właściwą 

instytucję w ramach trybu 

pozakonkursowego w RPO WO 

2014-2020 

5b 

Dodano projekt pozakonkursowy w ramach działania 4.2 Systemy 

wczesnego reagowania i ratownictwa 

Doposażenie jednostek OSP województwa opolskiego w sprzęt 
służący przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 
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Lp. Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

74. 

Załącznik nr 6 do SZOOP EFRR 

Lista wydatków kwalifikowalnych 

RPO WO 2014-2020   

zakres: Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego  

  

9a 

Dodano zapis: 

Wskazany katalog wydatków niekwalifikowalnych nie ma 
zastosowania dla projektów uwzględniających działania 
dotyczące zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu 
COVID-19 oraz dla projektów dotkniętych skutkami COVID – 
19 (nie dotyczy wydatków związanych z budową od 
podstaw nowej infrastruktury podmiotów leczniczych oraz 
nowych obiektów i nie dotyczy wydatków związanych z 
zakupem nieruchomości). 

Podjęcie przez IZ  RPO WO 2014-
2020 działań mających na celu 
niwelowanie negatywnych 
skutków związanych z 
rozprzestrzenianiem się pandemii 
COVID-19 w województwie 
opolskim. 

75. 

Załącznik nr 6 do SZOOP EFRR 

Lista wydatków kwalifikowalnych 

RPO WO 2014-2020   

zakres: Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego  

 

 
Dodano limity wydatków dla poddziałania 3.1.3 Strategie 
niskoemisyjne w województwie opolskim 

Ujednolicenie zapisów z kartą 
poddziałania 3.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie:  

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   

Opole, 23 czerwca 2020 r. 


