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Wykaz zmian wprowadzonych do 

Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Zakres EFRR wer. 45 

 

Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 3160/2020 w dniu 3 sierpnia 2020 r. 

 

Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

1. 
Karta poddziałania 2.1.1. Nowe 
produkty i usługi 

Pkt. 9 Lista wskaźników produktu 

3c 

Usunięcie informacji o całkowitych kosztach publicznych z nazw  
wskaźników: 

• Wartość  bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP 
finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19  

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

 

Doprecyzowanie nazw 
wskaźników. 

 

2. 
Karta poddziałania 2.1.1. Nowe 
produkty i usługi 

Pkt. 9 Lista wskaźników produktu 

3c 

Dodanie kodów wskaźników do nazw wskaźników komisyjnych: 

• Wartość  bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP 
finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 

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

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

• Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym 

Uwzględnienie uwagi MFiPR 



 

2 

 

Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

(instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w 
związku z COVID-19 

3. 

Karta poddziałania 2.1.1. Nowe 
produkty i usługi 

Pkt. 9 Lista wskaźników produktu 

3c 

Usunięcie wskaźników: 

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

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

Zakres usuniętych wskaźników 
pokrywa się z zakresem 
wskaźników wskazanych przez KE 
dot. MSP. Stosowanie wszystkich 
jest niezasadne (w ramach 
poddziałania wspierane są tylko 
MSP). 

4. 

Karta działania 2.3 Wzmocnienie 
otoczenia biznesu 

Pkt. 9 Lista wskaźników produktu 

3a 

Dodanie kodu wskaźnika do nazwy wskaźnika komisyjnego: 

Liczba MŚP otrzymujących wsparcie niefinansowe w związku z 
COVID-19 

Uwzględnienie uwagi MFiPR 

5. 

Karta działania 2.3 Wzmocnienie 
otoczenia biznesu 

Pkt. 9 Lista wskaźników produktu 

3a 

Usunięcie 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 

Zakres usuniętych wskaźników 
pokrywa się z zakresem 
wskaźników wskazanych przez KE 
dot. MSP. Stosowanie wszystkich 
jest niezasadne (w ramach 
poddziałania wspierane są tylko 
MSP). 

6. 

Karta działania 5.5 Ochrona 
powietrza 

Pkt. 10 Typy projektów 
6e 

Zmiana z: 

1) Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz 
we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków 
wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne. 

Zmiana typów projektów w celu 
rozszerzenia zakresu wsparcia 
w ramach działania 5.5 Ochrona 
powietrza – zgodnie z decyzją KE 
dot. zmian RPO WO 2014-2020 
(wersja nr 4). 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

2) Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia 
do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych. 

na: 

1) Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia 
do sieci ciepłowniczych lub sieci gazowych wraz z niezbędnymi 
pracami termomodernizacyjnymi. 

2) Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne wraz z niezbędnymi pracami 
termomodernizacyjnymi. 

Wyżej wymienione przedsięwzięcia dotyczyć będą: 

− budynków jednorodzinnych, 

− budynków wielorodzinnych zarządzanych przez 
wspólnoty, 

− budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób 
gminy, 

− budynków użyteczności publicznej. 

Wraz z przypisem: 

Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1065).  Z wykluczeniem budynków instytucji opiekuńczo-
pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 
lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie 
z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) 
świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób 
z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki 
rodzicielskiej. 

7. 

Karta działania 5.5 Ochrona 
powietrza 

Pkt. 12 Grupa 
docelowa/ostateczni odbiorcy 
wsparcia 

6e 

Zmiana z: 

Działania skierowane do właścicieli budynków jednorodzinnych, 
a także wspólnot mieszkaniowych (w przypadku budynków 
wielorodzinnych). 

Wymiana kotłów dotyczyć może osób i podmiotów posiadających 
tytuł prawny do budynku / lokalu w budynku. 

na: 

− dla przedsięwzięć dotyczących sektora mieszkaniowego 
realizowane projekty skierowane będą do właścicieli oraz 
mieszkańców budynków, w których wymieniane będą źródła 
ciepła, 

− dla przedsięwzięć dotyczących budynków użyteczności 
publicznej nie określono grup docelowych, tj. osób, instytucji 
czy grup społecznych bezpośrednio korzystających z pomocy.  

Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 

8. 

Karta działania 5.5 Ochrona 
powietrza 

Pkt. 18 Limity i ograniczenia 

6e 
Dodanie limitu: 

Na projekty dot.: 

Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

w realizacji projektów (jeśli 
dotyczy) 

− budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych 
zarządzanych przez wspólnoty,  

− budynków użyteczności publicznej,  

− budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy 

 Wnioskodawca składa osobne wnioski. 

Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 

9. 

Karta działania 5.5 Ochrona 
powietrza 

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

6e 

Zmiana brzmienia limitu z: 
Warunkiem wstępnym przyjęcia projektu do dofinansowania jest 
oszacowanie przez Beneficjenta potrzeb w zakresie wymiany 
źródeł ciepła na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji. 
Oszacowanie potrzeb w zakresie wymiany źródeł ciepła należy 
przeprowadzić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
projektu. Na podstawie przeprowadzonego oszacowania 

Wnioskodawca ustala wartość projektu i wymagane wskaźniki. 
Pozyskane dane powinny stanowić rzetelną podstawę do 
realizacji działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji. 
Obowiązujący wzór Ankiety w zakresie potrzeb wymiany  
źródeł ciepła1 stanowi Załącznik nr 7 do SZOOP EFRR.  
Ponadto ww. Ankieta stanowi obligatoryjny załącznik  
do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania  
5.5 Ochrona powietrza, a Wnioskodawca jest zobowiązany do jej 

Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 

                                                           
1 Minimalny zakres ankiety obejmować będzie: 

- charakterystykę budynku mieszkalnego, w tym m.in. rok budowy, informację czy przeprowadzono jego termomodernizację; 
- stosowane obecnie źródło ciepła i średnioroczne zużycie, w tym m.in. rok produkcji, klasa i moc obecnego kotła/pieca; 
- dane dotyczące możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej na danym obszarze; 
- informację nt. możliwości wykorzystania niskoemisyjnego źródła ciepła (zainteresowanie właściciela, możliwości techniczne). 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

dostarczenia najpóźniej na etapie oceny formalnej projektów.  

na: 

W zakresie przedsięwzięć dot. sektora mieszkaniowego 
warunkiem wstępnym przyjęcia projektu do dofinansowania jest 
oszacowanie przez Beneficjenta potrzeb w zakresie wymiany 
źródeł ciepła na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji, a w 
przypadku lokali i budynków stanowiących zasób gminy 
inwentaryzacji. Oszacowanie potrzeb w zakresie wymiany źródeł 
ciepła należy przeprowadzić przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie projektu. Na podstawie przeprowadzonego 

oszacowania Wnioskodawca ustala wartość projektu i 

wymagane wskaźniki. Pozyskane dane powinny stanowić 
rzetelną podstawę do realizacji działań zmierzających do 
ograniczenia niskiej emisji.  

Obowiązujący wzór formularza ankiety/ inwentaryzacji w zakresie 
potrzeb wymiany źródeł ciepła  w ramach działania 5.5 Ochrona 
powietrza (dla budynków mieszkalnych) 2 stanowi Załącznik nr 7a 
do SZOOP EFRR.  
Ponadto ww. Ankieta stanowi obligatoryjny załącznik  
do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania  
5.5 Ochrona powietrza, a Wnioskodawca jest zobowiązany do jej 

                                                           
2 Minimalny zakres ankiety obejmować będzie: 

- charakterystykę budynku mieszkalnego, w tym m.in. rok budowy, informację czy przeprowadzono jego termomodernizację; 
- stosowane obecnie źródło ciepła i średnioroczne zużycie, w tym m.in. rok produkcji, klasa i moc obecnego kotła/pieca; 
- dane dotyczące możliwości podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej lub gazowej na danym obszarze; 
- informację nt. możliwości wykorzystania niskoemisyjnego źródła ciepła (zainteresowanie właściciela, możliwości techniczne). 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

dostarczenia najpóźniej na etapie oceny formalnej projektów. 

10. 

Karta działania 5.5 Ochrona 
powietrza 

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

6e 

Zmiana brzmienia limitu z: 

Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę 
energetyczną budynków/lokali mieszkalnych, w których 
planowana jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła lub ich 
likwidacja celem podłączenia do sieci ciepłowniczej/gazowej, nie 

później niż do zakończenia oceny formalnej projektów. 

na: 

Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzić ocenę 
energetyczną budynków/lokali mieszkalnych, oraz dostarczyć 
audyt energetyczny*/świadectwo charakterystyki energetycznej 
budynku** w przypadku budynków użyteczności publicznej, 
w których planowana jest wymiana indywidualnych źródeł ciepła 
lub ich likwidacja celem podłączenia do sieci 
ciepłowniczej/gazowej, nie później niż do zakończenia oceny 

formalnej projektów. 

Wraz z przypisami: 

*  Audyt energetyczny musi zawierać wariantowość dotyczącą 
sposobu wymiany/likwidacji źródła ciepła. W celu 
udokumentowania oszczędności energii  konieczne jest 
sporządzenie również świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynku ex post (w przypadku dostarczenia  audytu 
energetycznego ex post warunek również uznaje się za 
spełniony). 

Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

**  Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ex ante 
musi zawierać zalecenia dotyczące optymalnej pod względem 
kosztów lub opłacalnej ekonomicznie poprawy  charakterystyki 
energetycznej budynku, lub wskazanie że nie ma potrzeby 
poprawy w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami 
w zakresie charakterystyki energetycznej. W celu 
udokumentowania oszczędności energii  konieczne jest 
sporządzenie również świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynku ex post. 

11. 

Karta działania 5.5 Ochrona 
powietrza 

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

6e 

Dodanie limitu: 

W zakresie przedsięwzięć dot. budynków użyteczności publicznej 
po wykonaniu audytu energetycznego /certyfikatu 
charakterystyki energetycznej budynków użyteczności publicznej 
należy uzupełnić Załącznik nr 7b do SZOOP (EFRR) celem 
określenia wymaganych efektów rzeczowych i ekologicznych. 

Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 

12. 

Karta działania 5.5 Ochrona 
powietrza 

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

6e 

Zmiana brzmienia limitu z: 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zapewnienie 
minimalnego poziomu efektywności energetycznej budynku 
zgodnie ze Standardem minimum zakresu przeprowadzenia oceny 
energetycznej budynku w ramach działania 5.5 Ochrona 
powietrza, stanowiącym Załącznik nr 8 do SZOOP EFRR. 

na: 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zapewnienie 
minimalnego poziomu efektywności energetycznej budynku 
zgodnie ze Standardem minimum w ramach działania 5.5 

Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Ochrona powietrza, stanowiącym Załącznik nr 8a (dla sektora 
mieszkaniowego) oraz Załącznik 8b (dla budynków użyteczności 
publicznej) do SZOOP EFRR. 

13. 

Karta działania 5.5 Ochrona 
powietrza 

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

6e 

Zmiana brzmienia limitu z: 

Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami 
i przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wymieniane źródła 
ciepła powinny: 

- być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie 
dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu 
awaryjnego ani elementów umożliwiających jego 
zamontowanie; 

- spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie 
wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz. U. Poz. 1690 
z późn. zm.) (jeśli dotyczy); 

- spełniać wymogi emisyjne 5 klasy zgodnie z normą PN EN 
303-5:2012, potwierdzone certyfikatem (jeśli dotyczy); 

- charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. 
minimalnym poziomem efektywności energetycznej 
i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone 
w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE 
z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady 
ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią (jeśli dotyczy). Wymóg 
dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania 

Doprecyzowanie zapisów 
 w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 



 

10 

 

Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

w instrukcji użytkowania urządzenia. 

na: 

Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami 
i przepisami w zakresie ochrony środowiska. Wymieniane źródła 
ciepła powinny: 

- być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie 
dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu 
awaryjnego ani elementów umożliwiających jego 
zamontowanie; 

- charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. 
minimalnym poziomem efektywności energetycznej 
i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone 
w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE 
z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady 
ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów związanych z energią (jeśli dotyczy). Wymóg 
dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania 
w instrukcji użytkowania urządzenia. 

14. 

Karta działania 5.5 Ochrona 
powietrza 

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

6e 

Zmiana brzmienia limitu z: 

Zakłada się, że w ramach montażu finansowego max. 34% 
kosztów inwestycji stanowi dofinansowanie UE, pozostałe koszty 
stanowią wkład własny pochodzący z budżetu beneficjenta 
(gminy). W ramach wniesionego przez gminę wkładu możliwy jest 
udział finansowy grupy docelowej, tj. ostatecznego odbiorcy 

Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

wsparcia. Zaleca się równy wkład powyższych podmiotów 
w mechanizm finansowania. Jednocześnie beneficjent udzielając 
wsparcie, może odstąpić od partycypacji środków mając na 
względzie sytuację finansową odbiorcy wsparcia i tym samym, 
pokryć w ramach inwestycji całość wkładu własnego.  

na: 

Zakłada się, że w ramach montażu finansowego w przypadku 
projektów dot. budynków jednorodzinnych oraz budynków 
wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty max. 34% 
kosztów inwestycji stanowi dofinansowanie UE, pozostałe koszty 
stanowią wkład własny pochodzący z budżetu beneficjenta 
(gminy). W ramach wniesionego przez gminę wkładu możliwy jest 
udział finansowy grupy docelowej, tj. ostatecznego odbiorcy 
wsparcia. Zaleca się równy wkład powyższych podmiotów 
w mechanizm finansowania. Jednocześnie beneficjent udzielając 
wsparcie, może odstąpić od partycypacji środków mając na 
względzie sytuację finansową odbiorcy wsparcia i tym samym, 
pokryć w ramach inwestycji całość wkładu własnego. 

15. 

Karta działania 5.5 Ochrona 
powietrza 

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

6e 

Dodanie limitu: 

Koszty niezbędnych prac termomodernizacyjnych nie mogą 
przekroczyć 20% wartości projektu (przy czym nie ma możliwości 
finansowania prac termomodernizacyjnych w budynkach, 
w których nie będzie wymieniane/ likwidowane źródło ciepła). 

Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie z 
decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 

16. Karta działania 5.5 Ochrona 6e Zmiana brzmienia limitu z: Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

powietrza 

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

Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie 
oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu. 

na: 

Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie 
oraz przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu (z wyłączeniem 
projektów dot. budynków użyteczności publicznej). 

projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 

17. 

Karta działania 5.5 Ochrona 
powietrza 

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

6e 

Zmiana brzmienia limitu z: 

Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia zlokalizowane  
na obszarach, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne 
poziomy PM10 – zgodnie z danymi zawartymi w „Programie 
ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu 
na przekroczenie poziomów dopuszczanych pyłu PM10 i poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu 
PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” przyjętym Uchwałą  
nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia  
30 stycznia 2018 r. 

na: 

Priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia zlokalizowane  
na obszarach, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne 
poziomy stężeń dla jednego lub więcej niż jednego 
zanieczyszczenia powietrza – zgodnie z danymi zawartymi w 
„Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie opolskim” 
oraz/lub w „Programie ochrony powietrza (...)” – aktualnych na 
dzień ogłoszenia konkursu. 

Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 

18. Karta działania 5.5 Ochrona 6e Zmiana brzmienia limitu z: Autokorekta IZ RPO WO 2014-
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

powietrza 

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

Wspierane projekty muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych (mierzonej jako ekwiwalent CO2) oraz pyłu 
zawieszonego PM10. 

Projekty, w których przewidziano wymianę istniejących pieców 
gazowych, uzyskają dofinansowanie tylko w przypadku, gdy 
skutkować będą redukcją emisji CO2 o co najmniej 30% w 
odniesieniu do istniejących instalacji (dotyczy typu projektu nr 1). 

na: 

Wspierane projekty muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji 
gazów cieplarnianych (mierzonej jako ekwiwalent CO2) oraz pyłu 
zawieszonego PM10. 

Projekty, w których przewidziano wymianę istniejących pieców 
gazowych, uzyskają dofinansowanie tylko w przypadku,  
gdy skutkować będą redukcją emisji CO2 o co najmniej 30%  
w odniesieniu do istniejących instalacji. 

 

2020. 

19. 

Karta działania 5.5 Ochrona 
powietrza 

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

6e 

Zmiana brzmienia limitu z: 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zobowiązanie przez 
Wnioskodawcę odbiorców końcowych do: 

a. poddania się ocenie energetycznej budynku wykonanej 
przed realizacją projektu zgodnie z metodyką zawartą 
w Standardzie minimum zakresu przeprowadzania oceny 
energetycznej budynku w ramach działania 5.5 Ochrona 

Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

powietrza; 

b. wykonania modernizacji energetycznej budynku 
w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny 
energetycznej – w sytuacji, gdy tego rodzaju konieczność 
wynika z ww. oceny; 

c. obowiązku likwidacji starego kotła oraz użytkowania 
wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania.  

Spełnienie powyższych warunków Wnioskodawca potwierdza 
poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego obligatoryjny 
załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. 

na: 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest: 

− w przypadku budynków nienależących do Wnioskodawcy 
zobowiązanie przez Wnioskodawcę odbiorców końcowych 
do: 

a. poddania się ocenie energetycznej budynku wykonanej 
przed realizacją projektu zgodnie z metodyką zawartą 
w zał. 8a - Standardzie minimum zakresu przeprowadzania 
oceny energetycznej budynku mieszkalnego w ramach 
działania 5.5 Ochrona powietrza, a w przypadku 
budynków użyteczności publicznej wykonania przed 
realizacją projektu audytu energetycznego/ świadectwa 
charakterystyki energetycznej budynku; 

b. wykonania modernizacji energetycznej budynku 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny 
energetycznej (zgodnie z zasadami zał. 8a - Standard 
minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej 
budynku mieszkalnego w ramach działania 5.5 Ochrona 
powietrza), a w przypadku budynków użyteczności 
publicznej w zakresie wynikającym z audytu 
energetycznego / świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku (zgodnie z zasadami zał. 8b - 
Standard minimum dla budynku użyteczności publicznej 
w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza) – w sytuacji, 
gdy tego rodzaju konieczność wynika z ww. oceny; 

c. obowiązku likwidacji starego kotła oraz użytkowania 
wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania3.  

− w przypadku budynków należących do Wnioskodawcy 
zobowiązanie do: 

a. wykonania oceny energetycznej budynku przed realizacją 
projektu zgodnie z metodyką zawartą w zał. 8a 
Standardzie minimum zakresu przeprowadzania oceny 
energetycznej budynku mieszkalnego w ramach działania 
5.5 Ochrona powietrza, a w przypadku budynków 
użyteczności publicznej wykonania przed realizacją 
projektu audytu energetycznego / świadectwa 
charakterystyki energetycznej budynku; 

                                                           
3 W przypadku budynków użyteczności publicznej w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wnioskodawcy IZ RPO WO 2014-2020 może podjąć decyzję o odroczeniu terminu likwidacji kotła 
przy jednoczesnym zobowiązaniu odbiorcy końcowego do użytkowania głównie dofinansowanego systemu ogrzewania. 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

b. wykonania modernizacji energetycznej budynku 
w zakresie wynikającym z przeprowadzonej oceny 
energetycznej (zgodnie z zasadami zał. 8a - Standard 
minimum zakresu przeprowadzenia oceny energetycznej 
budynku mieszkalnego w ramach działania 5.5 Ochrona 
powietrza), a w przypadku budynków użyteczności 
publicznej w zakresie wynikającym z audytu 
energetycznego / świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku (zgodnie z zasadami zał. 8b - 
Standard minimum dla budynku użyteczności publicznej 
w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza) – w sytuacji, 
gdy tego rodzaju konieczność wynika z ww. oceny; 

c. likwidacji starego kotła oraz użytkowania wyłącznie 
dofinansowanego systemu ogrzewania*. 

Spełnienie powyższych warunków Wnioskodawca potwierdza 
poprzez złożenie oświadczeń, stanowiących obligatoryjny 
załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wraz z przypisem: 

*W przypadku budynków użyteczności publicznej w 
uzasadnionych przypadkach na wniosek Wnioskodawcy IZ RPO 
WO 2014-2020 może podjąć decyzję o odroczeniu terminu 
likwidacji kotła przy jednoczesnym zobowiązaniu odbiorcy 
końcowego do użytkowania głównie dofinansowanego systemu 
ogrzewania. 

20. Karta działania 5.5 Ochrona 6e Dodanie limitu: Autokorekta IZ RPO WO 2014-
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

powietrza 

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

Ze wsparcia wykluczone są budynki instytucji opiekuńczo-
pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na 
lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z 
Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczące 
opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami 
psychicznymi oraz nad dziećmi pozbawionymi opieki 
rodzicielskiej. 

2020. 

21. 

Karta działania 5.5 Ochrona 
powietrza 

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

6e 

Zmiana z: 

34% 

na:  

− projekty dot. budynków jednorodzinnych oraz 
wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty: 
34%  

− projekty dot. budynków użyteczności publicznej oraz 
zasobów mieszkaniowych stanowiących zasób gminy: 
63%  

- projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 
sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje 
wspierające efektywność energetyczną w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. 
U. poz. 1363). 

Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 

22. Karta działania 5.5 Ochrona 6e Zmiana z: Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

powietrza 

Pkt. 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)  

34% 

na: 

− projekty dot. budynków jednorodzinnych oraz 
wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty: 
34%  

− projekty dot. budynków użyteczności publicznej oraz 
zasobów mieszkaniowych stanowiących zasób gminy: 

63% 

- projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 
sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje 
wspierające efektywność energetyczną w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
(Dz. U. poz. 1363). 

projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 

23. 

Karta działania 5.5 Ochrona 
powietrza 

Pkt. 26. Minimalny wkład własny 
beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

6e 

Zmiana z: 

66% 

na: 

− projekty dot. budynków jednorodzinnych oraz 
wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty: 

66% 

Jako wkład własny Beneficjenta wliczany jest również wkład 
wniesiony przez ostatecznych odbiorców wsparcia. 

− projekty dot. budynków użyteczności publicznej oraz 
zasobów mieszkaniowych stanowiących zasób gminy: 

37%  

Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

- projekty objęte pomocą publiczną – odpowiednio zależny od 
wysokości maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (pkt 24). 

24. 

Karta poddziałania 10.1.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia w 
zakresie profilaktyki zdrowotnej 
mieszkańców regionu 

Pkt. 9 Lista wskaźników produktu 

9a 

Usunięcie informacji o całkowitych kosztach publicznych z nazw  
wskaźników: 

• Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej  

• Wartość zakupionego sprzętu medycznego  

• Wartość zakupionych leków związanych z testowaniem 
i leczeniem COVID-19  

Doprecyzowanie nazw 
wskaźników. 

 

25. 

Karta poddziałania 10.1.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia w 
zakresie profilaktyki zdrowotnej 
mieszkańców regionu 

Pkt. 9 Lista wskaźników produktu 

9a 

Dodanie kodów wskaźników do nazw wskaźników komisyjnych: 

• Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej 

• Wartość zakupionego sprzętu medycznego 

• Wartość zakupionych leków związanych z testowaniem i 
leczeniem COVID-19 

• Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej 

• Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia 
COVID-19 

• Dodatkowa przestrzeń łóżkowa stworzona dla pacjentów 
chorych na COVID-19 

Uwzględnienie uwagi MFiPR 

26. 

Karta poddziałania 10.1.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia w 
zakresie profilaktyki zdrowotnej 
mieszkańców regionu 

Pkt. 9 Lista wskaźników produktu 

9a 

Usunięcie wskaźników: 

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

• Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji 

Brak tego rodzaju wsparcia 
w realizowanych projektach. 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 dla sektora 
ochrony zdrowia (całkowity koszt publiczny)  

• Zdolność przeprowadzania testów oraz diagnozowania 
COVID-19 

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

• Liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią 
COVID-19 

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

27. 

Załącznik nr 2 – Tabela 
wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 
2014-2020 
Poddziałanie 2.1.1: Nowe 
produkty i usługi 

3c 

Dodanie wskaźników wraz z wartościami docelowymi: 

• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

• Wartość  bezzwrotnego wsparcia (dotacje) dla MŚP 
finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 
20) 

• Wartość wsparcia innego niż bezzwrotne (instrumenty 
finansowe) dla MŚP finansującego kapitał obrotowy w 
związku z COVID-19  (CV 21) 

• Liczba MŚP objętych wsparciem bezzwrotnym (dotacje) 
finansującym kapitał obrotowy w związku z COVID-19 (CV 22) 

• Liczba MŚP objętych wsparciem innym niż bezzwrotnym 
(instrumenty finansowe) finansującym kapitał obrotowy w 
związku z COVID-19 (CV 23) 

Uwzględnienie rekomendacji KE 
i MFiPR oraz założeń projektów. 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

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

• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z 
pandemią COVID-19 

28. 

Załącznik nr 2 – Tabela 
wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 
2014-2020 

Działanie 2.3: Wzmocnienie 
otoczenia biznesu 

3a 

Dodanie wskaźników wraz z wartościami docelowymi: 

• Liczba MŚP otrzymujących wsparcie niefinansowe w związku 
z COVID-19 (CV 24) 

• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 
w związku z pandemią COVID-19. 

Uwzględnienie rekomendacji KE 
i MFiPR oraz założeń projektów. 

29. 

Załącznik nr 2 – Tabela 
wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 
2014-2020 

Działanie 4.2: System wczesnego 
reagowania i ratownictwa 

5b 

Zmiana wartości docelowych wskaźników: 

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

z: 1 na: 165 

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

z: 2 599 861 na: 600 000  

oraz jednostki miary z: PLN na: Euro 

Zmiana założeń projektu. 

 

Uwzględnienie rekomendacji 
MFiPR. 

30. 

Załącznik nr 2 – Tabela 
wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań RPO WO 
2014-2020 

9a 

Dodanie wskaźników oraz wartości docelowych: 

• Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej (CV 1) 

• Wartość zakupionego sprzętu medycznego (CV 2) 

• Wartość zakupionych leków związanych z testowaniem 

Uwzględnienie rekomendacji KE 
i MFiPR oraz założeń projektów. 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

Poddziałanie 10.1.1: 
Infrastruktura ochrony zdrowia w 
zakresie profilaktyki zdrowotnej 
mieszkańców regionu 

i leczeniem COVID-19 (CV 3) 

• Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej (CV 6) 

• Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia 
COVID-19 (CV 7) 

• Dodatkowa przestrzeń łóżkowa stworzona dla pacjentów 
chorych na COVID-19 (CV 8) 

• Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku 
z pandemią COVID-19 

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

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

31. 

Załącznik nr 3 - kryteria wyboru 
projektów dla poszczególnych osi 
priorytetowych, działań i 
poddziałań RPO WO 2014-2020 
zakres: Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego 

6e 
Aktualizacja kryteriów wyboru projektów dla działania 5.5 
Ochrona powietrza. 

Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr4). 
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Lp. 

 
Lokalizacja w dokumencie 

PI 

(jeśli 

dotyczy) 

Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie 

32. 

Załącznik nr 7 - Ankieta w zakresie 
potrzeb wymiany źródeł ciepła w 
ramach działania 5.5 Ochrona 
powietrza 

6e 

Wyodrębnienie załącznika 7a Formularz ankiety/ inwentaryzacji 
w zakresie potrzeb wymiany źródeł ciepła  w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza (dla budynków mieszkalnych) oraz załącznika 
7b Formularz oceny w zakresie potrzeb wymiany źródeł ciepła dla 
budynków użyteczności publicznej w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza. 

Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 

33. 

Załącznik nr 8 - Standard minimum 
zakresu przeprowadzenia oceny 
energetycznej budynku w ramach 
działania 5.5 Ochrona powietrza 

6e 

Wyodrębnienie załącznika 8a Standard minimum zakresu 
przeprowadzenia oceny energetycznej budynku mieszkalnego 
w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza oraz załącznika 8b 
Standard minimum dla budynku użyteczności publicznej 
w ramach działania 5.5 Ochrona powietrza. 

Doprecyzowanie zapisów 
w związku z rozszerzeniem typów 
projektów w ramach działania 5.5 
Ochrona powietrza – zgodnie 
z decyzją KE dot. zmian RPO WO 
2014-2020 (wersja nr 4). 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Opracowanie:  
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO   
Opole, 29 lipca 2020 r. 


