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WYKAZ ZMIAN SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH RPO WD 2014-2020  

ZATWIERDZONYCH PRZEZ ZWD 28 GRUDNIA 2015 R. 

 

I. Ogólny opis RPO WD oraz głównych zasad jego realizacji, 3. Opis systemu wyboru projektów 

(s. 13 (EFRR) i s. 16 (EFS)): 

 przywrócenie zapisu dotyczącego procedury składania i oceny wniosków w trybie 

konkursowym (s.13): Wezwanie do poprawienia oczywistej omyłki lub uzupełnienia braku 

formalnego, o ile zostaną one stwierdzone, może następować również na każdym kolejnym 

etapie oceny, dotyczącego poprawiania omyłek we wniosku. Uzasadnienie: korekta wynika 

z sugestii Ministerstwo Rozwoju, że „wezwanie do poprawienia oczywistej omyłki lub 

uzupełnienia braków formalnych następuje na każdym etapie, o ile zostaną wykryte. 

Oczywiście zasadne jest wyróżnienie weryfikacji technicznej przed oceną. Natomiast 

w sytuacji, gdy na etapie prac KOP zostanie wykryta oczywista omyłka lub brak formalny, 

w rozumieniu tego regulaminu konkursu, to instytucja ma obowiązek uruchomić art. 43 

ustawy” 

 przywrócenie zapisu dotyczącego procedury składania i oceny wniosków w trybie 

konkursowym (s.16): Wezwanie do poprawienia oczywistej omyłki lub uzupełnienia braku 

formalnego, o ile zostaną one stwierdzone, może następować również na każdym kolejnym 

etapie oceny. Uzasadnienie: Korekta wynika z sugestii Ministerstwa Rozwoju, która odnosiła 

się do analogicznego zapisu w zakresie EFRR.  

 

Karta działania 1.1:  

pkt 5 Typy projektów: 

 korekta techniczna: zamiast „priorytetu inwestycyjnego” powinno być „działania” 

(nomenklatura zgodna z wytycznymi do SZOOP); 

 doprecyzowanie zapisów dotyczących preferencji wyboru projektów; 

pkt 24 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) (jeśli dotyczy): 

 zmiana zapisu dotyczącego maksymalnej kwoty: ograniczenie będzie dotyczyć 

wnioskowanego dofinansowania, a nie wartości wydatków kwalifikowalnych – zmiana 

sposobu obliczania wartości wsparcia korzystna dla beneficjenta (możliwość uzyskania 

wyższego dofinansowania) – uzasadnienie: samo ograniczenie kwotowe jest konieczne 

z uwagi na niską alokację na działanie (ok. 140 mln PLN) i wartość wskaźnika programowego 

dotyczącego liczby jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność 

B+R (2), brak ograniczenia może utrudnić wykonanie założonego wskaźnika 

 

Karta działania 1.5: 

Pkt. 10 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): 

 korekta techniczna, zmian kwoty w Podziałaniu 1.5.1 z 72 648 518 EUR na 157 735 518 EUR – 

kwota powiększona o wykazaną poniżej kwotę na instrumenty finansowe. 

 

Karty działania 3.1, 3.2, 3.5  

 pkt 19 Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna) – wykreślenie art. 49 rozporządzenia nr 651/2014 [GBER] jako 

podstawy udzielania wsparcia – uzasadnienie: uzyskano interpretację MIiR, zgodnie z którą 

ww. art. 49 może stanowić podstawę udzielania wsparcia tylko w przypadku badań 
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środowiska, w tym audytów energetycznych, które uwzględniono w programie jako osobny 

typ projektu – w RPO WD 2014-2020 nie przewidziano takiego rozwiązania 

 

Karta działania 3.3:  

 uzupełnienie zapisu „(...)instalację źródeł ciepła opartych o OZE” poprzez podanie przykładu 

„(np. pomp ciepła)” str. 112; 

 uzupełnienie zapisu „Modernizacja kompleksowa oznacza, że każdy projekt powinien 

zawierać co najmniej komponent termomodernizacji oraz zarządzania energią” poprzez 

dodanie wtrącenia „(chyba, że system ten już istnieje i nie ma potrzeby rozwijania go)” – 

str. 114 

 usunięto odwołanie do standardu NF 40 (str. 114, typ projektu 3.3 C) oraz w preferencjach 

do standardu NF 15 (str. 118) wprowadzając określenie poziomu zapotrzebowania na energię 

do ogrzewania dla budynków o obniżonych parametrach charakterystyki energetycznej; 

 zmiana w zapisie dotyczącym preferencji związanej z obszarem o znaczących przekroczeniach 

norm zanieczyszczenia powietrza – zamiast programu ochrony powietrza wskazano 

dokument, na podstawie którego program jest sporządzany, czyli ocenę poziomów substancji 

w powietrzu dokonywanej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska; 

 pkt 28 – uzupełnienie zapisów dot. instrumentów finansowych, zgodnie z decyzją IZ RPO WD 

wynikającą z rekomendacji zawartych w analizie ex-ante; 

 

Karta działania 3.4:  

 uzupełnienie zapisu „(...)instalację źródeł ciepła opartych o OZE” poprzez podanie przykładu 

„(np. pomp ciepła)” str. 129; 

 

Karta działania 3.5:  

 pkt 5 Typy projektów: w schemacie 3.5.A. dopisanie możliwości „odnowy” istniejących 

jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz dodanie definicji trigeneracji 

 

Karta działania 4.3: 

 pkt 5 Typy projektów: doprecyzowano zapis odnośnie procentowej wartości przedsięwzięć 
dotyczących infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi, chodniki, drogi) – było „do 15% 
wartości projektu” – zmiana na „do 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych” – 
doprecyzowanie zgodnie z zapisami zał. nr 6 do SZOOP (wydatki niekwalifikowalne); 

 pkt 19 Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa prawna) – wykreślenie art. 14 rozporządzenia nr 651/2014 [GBER] 
jako podstawy udzielania wsparcia – uzasadnienie: w projektach dot. dziedzictwa 
kulturowego zastosowanie znajdą przepisy art. 53 Pomoc na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu [GBER], gdyż są one korzystniejsze dla beneficjentów niż zapisy art. 14 
Regionalna pomoc inwestycyjna. 
 

Karta działania 6.2: 

 doprecyzowano zapisy zgodnie z otrzymanymi z Ministerstwa Zdrowia rekomendacjami dla 
instytucji zaangażowanych we wdrażanie EFSI na rzecz ochrony zdrowia w latach 2014-2020 
oraz zapisami Krajowych Ram Strategicznych - Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-
2020  
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 ujednolicono zapisy dot. wydatków niekwalifikowalnych (zgodnie z zał. nr 6 do SZOOP)  

 dokonano zmian o charakterze redakcyjnym i uporządkowującym, mając na względzie 
czytelność zapisów 
 

Karta działania 7.1:  

 pkt 19 Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna) – dodano zapis – „W przypadku wsparcia stanowiącego 

pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe 

przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 

obowiązujące w momencie udzielania wsparcia.  rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013  

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis. Odpowiednie schematy pomocy publicznej (opracowane 

przez MR) zostaną wskazane na etapie ogłoszenia o konkursie”. 

 

Karta działania 7.2: 

 pkt 19 Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna) – dodano zapis – „W przypadku wsparcia stanowiącego 

pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe 

przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 

obowiązujące w momencie udzielania wsparcia.  rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013  

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis. Odpowiednie schematy pomocy publicznej (opracowane 

przez MR) zostaną wskazane na etapie ogłoszenia o konkursie”. 

 

Karta działania 8.1:  

 pkt 7 Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia: Zmieniono zapis „osoby o niskich 

kwalifikacjach należące do I lub II grupy oddalenia od rynku pracy” na „osoby o niskich 

kwalifikacjach należące do I lub II profilu pomocy”. Ustawa o promocji zatrudnienia nie mówi 

nigdzie o "grupach oddalenia", a o profilach pomocy dla osób bezrobotnych. Termin 

"oddaleni od rynku pracy" jest natomiast potocznie używany do określenia osób, objętych 

III profilem pomocy. Reasumując, określeniem prawidłowym jest „I lub II profil pomocy”. 

 W przypadku Działań 8.2, 8.5 oraz 8.6 RPO WD uzupełniono zapisy odnośnie pkt. 19 (Pomoc 

publiczna) – uzupełniono datę Rozporządzenia MIiR w zakresie pomocy de minimis oraz 

przywołano konkretny nr Dziennika Ustaw. 

 

Karta działania 9.1 A: 

 Pkt 5 Typy projektów, rodzaj instrumentu: c) edukacyjny. Uzupełniono zapisy o możliwość 

finansowania nauki na poziomie wyższym dla osób pozostających (a nie tylko opuszczających) 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych lub innych formach pieczy zastępczej. 

Uzasadnienie: dotychczasowy zapis pozwalał na objęcie wsparciem tylko osób 

opuszczających tego typu placówki. Zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 37), „Osoba, która osiągnęła 

pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie 

zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą 

odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora 
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placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, 

jeżeli uczy się (…)” w formach wskazanych w tymże przepisie. W świetle dotychczasowych 

zapisów SZOOP uczestnik projektu, aby otrzymać dofinansowanie do nauki na poziomie 

wyższym ze środków projektu, musi opuścić placówkę, do przebywania w której ma prawo 

na mocy ww. przepisu. Równocześnie opuszczenie placówki wiązałoby się dla niego z utratą 

świadczeń związanych z przebywaniem w takiej placówce. Jest zatem duże 

prawdopodobieństwo, że uczestnicy projektu nie będą korzystali z przedmiotowej usługi 

aktywizacyjnej w ramach projektu. 

 

Karta działania 10.2.A: 

 pkt 5 Typy projektów: korekta omyłki pisarskiej w lit. k): dopisano brakujące słowo 

kompetencji:  

k) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów lub słuchaczy, m.in. poprzez naukę 

programowania, uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu 

zagrożeń. 

 

cz. III Indykatywny plan finansowy 

 korekta techniczna omyłki pisarskiej: w tabeli finansowej jest błędny numer poddziałania dla 

ZIT AW: jest 1.5.3, a powinno być 1.5.2 

 

cz. IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji 

 A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty rewitalizacyjne – w osi 4 Środowisko 

i zasoby oraz osi 5 Transport nie będzie dodatkowych środków z budżetu państwa – decyzją 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego środki BP zostały przesunięte do osi 3 Gospodarka 

niskoemisyjna - działanie 3.3 i działanie 3.4 - na ten sam cel 

 

Karta działania 10.4.B: 

 W typach projektu 10.4.B usunięto podpunkt o), który dublował zapisy podpunktu f). 

 

Słownik terminologiczny 

 usunięto odwołanie do standardu NF 40  wprowadzając określenie poziomu zapotrzebowania 

na energię do ogrzewania dla budynków o obniżonych parametrach charakterystyki 

energetycznej; 

 

Załącznik nr 1 - Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania w poszczególnych osiach 

priorytetowych RPO WD 2014-2020 (s.8) 

 korekta w kolumnie Nr CT i Nr PI – uzasadnienie: dotychczasowy zapis CT 11i nie odpowiada 

zakresowi interwencji. W SL2014 – Pomoc Techniczną przypisuje się do „PT-PT”, a nie 

do CT11, w Programie również nie jest wskazany CT11 przy Osi 11 

 

Załącznik nr 2 - Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 

RPO WD 2014-2020 

 poprawiono omyłkę pisarską dot. jednostki miary dla wskaźnika „Dodatkowa zdolność 

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji” 

 tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego dla EFS, Działanie 9.3, zmieniono wartość 
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docelową wskaźnika rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających 

kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) 

po opuszczeniu programu. Uzasadnienie: uwzględniono uwagę Ministerstwa Rozwoju, 

kierującą prośbę o ponowną analizę sposobu wyliczenia wartości docelowej.  

 tabela wskaźników produktu dla EFS, Działanie 9.3: poprawiono nazwę wskaźnika, zgodnie 

z WLWK: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 

usługami zdrowotnymi w programie. Uzasadnienie: uwzględniono uwagę Ministerstwa 

Rozwoju zgłoszoną w tym zakresie.  

 tabela wskaźników produktu dla EFS, Działanie 10.2: poprawiono: Szacowana wartość 

docelowa (2023) - Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie z 853 na 854. 

Uzasadnienie: uwzględniono uwagę Ministerstwa Rozwoju zgłoszoną w tym zakresie 

odnośnie niezgodności wartości wskaźnika w SzOOP z RPO.  

 

Załącznik nr 3 - Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 

 zaktualizowano kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 zgodnie z treścią 

uchwały nr 20/15 KM RPO WD z dnia 7 grudnia 2015 r. 

 

Załącznik nr 5 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu 

pozakonkursowego RPO WD 2014-2020: 

 uzupełniono projekty zidentyfikowane w ramach działania 5.1 

 

Załącznik nr 6 - Zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2014-2020 

 zmodyfikowano ogólne zapisy dot. kwalifikowalności wydatków, tj. dodano zapisy 

dot. projektów objętych zasadami pomocy publicznej.  

 doprecyzowano zapisy dotyczące niekwalifikowalności wydatków związanej z zasięgiem 

terytorialnym; 

 dodano zapisy dot. wydatków niekwalifikowalnych w działaniu 3.5, tj. wydatków na działania 

związane z utrzymaniem funkcjonowania źródła energii oraz zwykłą wymiana części, które 

podlegałyby wymianie w trakcie zwykłego okresu eksploatacji przedmiotowej instalacji, nie 

prowadzące do wydłużenia przewidywanego okresu jej ekonomicznego wykorzystania.  

 w działaniach 1.2, 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.5 dodano zapisy o niekwalifikowalności wydatków 

związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu 

 


