WYKAZ ZMIAN SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH RPO WD 2014-2020
Wersja 8. – kwiecień 2016

Część II SZOOP: Szczegółowy opis poszczególnych osi priorytetowych oraz poszczególnych działań
Karta działania 1.1
Pkt 4. Lista wskaźników produktu:
- dostosowanie nazw wskaźników do WLWK
Karta działania 1.2
Pkt 4. Lista wskaźnika produktu:
- usunięcie wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) O/K/M (CI 8)
[EPC]-dostosowanie do WLWK
- dostosowanie nazw wskaźników do WLWK
Karta działania 1.3
Pkt 3. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego:
- dodanie wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] –
programowy – jako agregatu wskaźnika Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe
(CI 4) [przedsiębiorstwa] – programowy
- dostosowanie nazw wskaźników do WLWK
Pkt 4. Lista wskaźników produktu:
- dostosowanie nazw wskaźników do WLWK
Karta działania 1.4
Pkt 4. Lista wskaźników produktu:
- dostosowanie nazw wskaźników do WLWK
Karta działania 1.5
Pkt 4. Lista wskaźników produktu:
- dostosowanie nazw wskaźników do WLWK
Karta działania 3.4
Pkt 3 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – dodanie wskaźnika „Redukcja emisji gazów
cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony równoważnika
CO2/rok] – programowy” będącego wskaźnikiem rezultatu.
Pkt 4 Lista wskaźników produktu – usunięcie wskaźnika „Redukcja emisji gazów cieplarnianych:
szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) [tony równoważnika CO2/rok] –
programowy” będącego wskaźnikiem rezultatu.
Pkt Typy projektów – dodanie zapisu dopuszczającego stacje ładowania pojazdów elektrycznych jako
element uzupełniający w projekcie – w postaci zapisu „stacje ładowania pojazdów elektrycznych,
wspólny bilet (przy czym stacje ładowania pojazdów elektrycznych, wspólny bilet nie mogą stanowić
samodzielnego elementu projektu lecz jedynie uzupełniający, poniżej 50% wartości projektu).
Karta działania 3.5
Pkt 3 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – dodanie wskaźnika „Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji [MWt]”.
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Pkt 4 Lista wskaźników produktu – usunięcie wskaźnika „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii
cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji [MWt]” będącego wskaźnikiem rezultatu.
Karta działania 4.1
Pkt 4 Lista wskaźników produktu – usunięcie wskaźników:
1. Pojemność wybudowanych składowisk odpadów niebezpiecznych [m3]
2. Dodatkowa pojemność przebudowanych składowisk odpadów niebezpiecznych [m3]
Ww. wskaźnik nie są stricte związane z typami projektu i nie były dotychczas ujęte w zał. dot.
wskaźników.
Karty działań 4.1-4.5
Pkt 3. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego:
-dostosowanie nazwy wskaźnika do WLWK
Karta Działania 6.1
Pkt 4 [Lista wskaźników produktu]:
- dostosowanie nazwy wskaźnika do WLWK.
Pkt 5 [Typy projektów]:
- doprecyzowanie w zakresie typu projektu D w związku z uzyskanymi wyjaśnieniami MR w kwestii
interpretacji zapisów (dot. mieszkań o charakterze wspomaganym) ujętych w „Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na
lata 2014-2020”.
Karta działania 6.2
Pkt. 19-22- doprecyzowanie kwestii związanych z pomocą publiczną
Karta działania 6.3
Pkt. 20 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
- zmiana maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie
projektu w Poddziałaniu 6.3.3 Typ projektów 6.3.A – 85%, typ projektów 6.3.B -60%, typ projektów
6.3.C -85%.
Celem proponowanej zmiany jest obniżenie maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu dla typu projektów 6.3.B do poziomu 60%, co pozwoli na
zrealizowanie większej ilości projektów rewitalizacyjnych i efektywniejsze wykorzystanie kwoty
alokacji- (zgodnie z pisemną prośbą ZIT AJ).
Pkt 5 [Typy projektów]:
- doprecyzowanie brzmienia zapisu w zakresie braku możliwości wsparcia mieszkalnictwa
wspomaganego (w związku z uzyskanymi wyjaśnieniami MR w kwestii interpretacji zapisów (dot.
mieszkań o charakterze wspomaganym) ujętych w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”).
Pkt. 21 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)
- zmiana maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na
poziomie projektu w Poddziałaniu 6.3.3. Typ projektów 6.3.A - 85%, typ projektów 6.3.B - 60%, typ
projektów 6.3.C - 85%.
Celem proponowanej zmiany jest obniżenie maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego
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wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w typie 6.3.B do 60%, co pozwoli na zrealizowanie
większej ilości projektów rewitalizacyjnych i efektywniejsze wykorzystanie kwoty alokacji (zgodnie z
pisemną prośbą ZIT AJ).
Pkt. 22 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych
- zmiana minimalnego wkładu własnego beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych dla
Poddziałania 6.3.3, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną dla typów projektów 6.3.A
-15%. Dla typów projektów 6.3.B- 40%, dla typów projektów 6.3.C -15%;
Korekty techniczne w pkt.20,21,22 dla Poddziałania 6.3.4
Karta działania 8.2 F
Pkt. 7 Grupa docelowa ostateczni odbiorcy/wsparcia – dodano zapis: osoby o niskich kwalifikacjach.
Karta działania 9.1. B
Pkt. 5 karty: Typy projektów:
- typ operacji B: Dodano szczegółowe typy operacji. Dotychczasowy zapis wskazywał na obszar
interwencji Działania 9.1.B, tj. na aktywizację społeczno-zawodową z elementami specjalistycznego
poradnictwa na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem. W celu uniknięcia działań niewpisujących
się w ten typ operacji, IZ RPO WD, we współpracy z IP RPO WD, po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych, w tym konsultacji z resortem Ministra Sprawiedliwości, wprowadziło zamknięty katalog
typów operacji możliwy do realizacji w ramach projektu.
- typ 9.1.B. Wsparcie dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla
Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych
Ośrodkach Socjoterapii – zmiana zapisu zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Rozwoju:
 było : n) kursy i szkolenia zawodowe, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej
wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz
umiejętności pożądane na rynku pracy;
 po zmianie: n) kursy i szkolenia zawodowe

Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
RPO WD 2014-2020:
Działanie 1.1:
- dostosowanie nazw wskaźników do WLWK
Działanie 1.2:
- usunięcie wskaźnika produktu: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8)
O/K/M (CI 8) [EPC]
- dostosowanie nazw wskaźników do WLWK
Działanie 1.3:
- dostosowanie nazw wskaźników do WLWK
- lista wskaźników rezultatu bezpośredniego: dodanie wskaźnika Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa] – programowy – jako agregatu wskaźnika Liczba
przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI 4) [przedsiębiorstwa] – programowy
Działanie 3.2
Dostosowanie wskaźników do listy wskaźników ujętych w karcie działania:
- dodanie wskaźnika produktu „Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły
efektywność energetyczną [szt.]”,
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- usunięcie wskaźnika produktu „Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji [MWt]” będącego wskaźnikiem rezultatu.
Działanie 3.4
Wskaźnik „Redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych (CI 34) [tony równoważnika CO2/rok] – programowy” będący wskaźnikiem rezultatu
został przeniesiony z listy wskaźników produktu na listę wskaźników rezultatu bezpośredniego.
Działania 4.1-4.5
- dostosowanie nazwy wskaźnika do WLWK
Działanie 6.1
- dostosowanie nazwy wskaźnika do WLWK.

Załącznik nr 3 do SZOOP – Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie z uchwałą nr 31 Komitetu Monitorującego RPO WD podjętą
7 kwietnia 2016 r.
Załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020
- w tabeli dotyczącej wydatków niekwalifikowanych doprecyzowano brzmienie zapisu w zakresie
wydatków związanych z realizacją projektu – usług w zakresie audytu.
- działanie 6.2 - doprecyzowanie wydatków niekwalifikowanych związanych z zakupem sprzętu
medycznego
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