WYKAZ ZMIAN SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH RPO WD 2014-2020
Wersja IX –maj 2016

Część I SZOOP: Ogólny opis RPO WD oraz głównych zasad jego realizacji
Propozycje zmian do części dotyczącej procedury odwoławczej w ramach EFRR (strony od 21 do 28).
Wprowadzone zmiany mają charakter redakcyjny.
Część II SZOOP: Szczegółowy opis poszczególnych osi priorytetowych oraz poszczególnych działań
Karty Działań 1.1 – 9.4 Zmiana określenia „przepisy prawa wspólnotowego” na „przepisy prawa
unijnego”, zgodnie z uwagą IK UP.
Karta działania 1.1
Pkt 5 Typy projektów: aktualizacja nazwy ministerstwa właściwego do spraw rozwoju regionalnego
Karta działania 1.2
Pkt 18 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu
zaliczek: poprawiono zgodnie z zaleceniami MR - 100% przyznanej kwoty dofinansowania
w przypadku realizacji projektu przez Województwo Dolnośląskie umożliwiono jedynie w typie
projektu „Bon na innowacje”
Karta działania 1.3
Pkt 5 Typy projektów: w schemacie 1.3.C dodanie programowej preferencji (ogólnej dla działania 1.3)
dla projektów wnoszących większy niż wymagany minimalny wkład własny.
Pkt 11 Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/poddziałaniami w ramach RPO WD
lub z innymi PO (jeśli dotyczy): dodanie zapisów o powiązaniu interwencji w schemacie 1.3.1 ze
schematem 6.3.C RPO WD.
Karta działania 1.5
Pkt 10 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR): w poddziałaniu nr 1.5.1,
poprawiono kwotę na 157 735 842 – zmiana techniczna.
Pkt 18 Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków i planowany zakres systemu
zaliczek: poprawiono zgodnie z zaleceniami MR – usunięto możliwość zaliczki 100% przyznanej kwoty
dofinansowania w przypadku realizacji projektu przez Województwo Dolnośląskie – brak takiego
beneficjenta w tym Działaniu.
Pkt 25 Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe (EUR) (jeśli dotyczy), doprecyzowano kwotę na
IF - 85 087 324 EUR (przy kursie przyjętym do analizy ex ante 1 EUR = 3,55 PLN) na cały obszar
Województwa Dolnośląskiego.
Karta działania 3.3
Pkt 5 Typy projektów, typ 3.3. C - zmieniono zapis dot. podwyższonych parametrów charakterystyki
energetycznej w wyniku prac z członkami KM nad kryteriami do tego działania –
było:
„Przez podwyższone parametry charakterystyki energetycznej należy rozumieć ograniczenie
zapotrzebowanie budynków na energię użytkową wyłącznie do celów ogrzewania do poziomu
maksymalnie 40 kWh/(m2rok) oznaczone, jako Qh,nd obliczone zgodnie z zasadami określonymi w
normie PN EN 13790 : 2009 metodą miesięczną lub godzinową przy wykorzystaniu danych
pogodowych opublikowanych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
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oraz przy wykorzystaniu norm odnośnych znajdujących się w spisie Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego”
jest:
„Przez podwyższone parametry charakterystyki energetycznej należy rozumieć spełnienie co najmniej
wymagań dla budynków użyteczności publicznej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. (od
1 stycznia 2019 r. dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością),
określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – ze zm.”.
Zmieniono zapisy dot. audytów energetycznych –
Było: „obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje takich projektów będzie
przeprowadzenie audytów energetycznych i/lub audytów efektywności energetycznej”
Jest: „obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje takich projektów będzie
przeprowadzenie audytów energetycznych z uwzględnieniem różnic w sposobie użytkowania
budynków i w ich właściwościach (uzupełnionych w razie potrzeby o wyliczenia zgodne z metodologią
do sporządzania audytów efektywności energetycznej)”
Zmieniono zapisy dot. preferencji dla typu 3.3 C –
Było: „za osiągnięcie wartości zapotrzebowania budynków na energię użytkową wyłącznie do celów
ogrzewania na poziomie maksymalnie 15 kWh/(m2rok).
Jest: „zmniejszenie zapotrzebowania na energię w stosunku do wymagań dla budynków użyteczności
publicznej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r. (od 1 stycznia 2019 r. dla budynków
zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością), określonych w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie – ze zm.”
Pkt 19 Pomoc publiczna i pomoc de minimis
Dodano podstawę prawną z art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł
odnawialnych.
Karta działania 3.4
Pkt 5 Typy projektów
Zmieniono zapisy dot. audytów energetycznych –
Było: „obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje takich projektów będzie
przeprowadzenie audytów energetycznych i/lub audytów efektywności energetycznej”
Jest: „obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje takich projektów będzie
przeprowadzenie audytów energetycznych z uwzględnieniem różnic w sposobie użytkowania
budynków i w ich właściwościach (uzupełnionych w razie potrzeby o wyliczenia zgodne z metodologią
do sporządzania audytów efektywności energetycznej)”
Doprecyzowano zapisy dot. typu 3.4.A c Było: „inwestycje związane z systemami zarządzania ruchem i energią”
Jest: „inwestycje (budowa, rozbudowa)
(infrastruktura, oprogramowanie)”

związane z systemami zarządzania ruchem i energią

Pkt 19 Pomoc publiczna i pomoc de minimis
Dodano podstawę prawną z art. 41 Pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł
odnawialnych.
Karta działania 4.4
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Doprecyzowanie demarkacji w typie projektów F – odnośnie wsparcia dla ośrodków edu-eko, iż
w ramach RPO wsparcie udzielane jest dla ośrodków innych niż podległe parkom narodowym
(ośrodki edukacji podległe parkom narodowym – dofinansowane z poziomu krajowego –
w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko).
Karta działania 6.1
Doprecyzowanie zapisów dotyczących limitu 30 miejsc wyłącznie dla placówek całodobowego pobytu
i opieki.
Karta działania 6.3
Pkt 5 Typy projektów - 6.3.A i 6.3.B - doprecyzowanie typu projektów, poprzez dodanie preferencji
dla obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków (wcześniejsza preferencja dot. wyłącznie
Rejestru Zabytków prowadzonych przez Woj. Konserwatora Zabytków.
Pkt 5 Typy projektów – 6.3.A – dodanie przypisu, co należy rozumieć pod pojęciem „rozbudowy”.
W wytycznych programowych dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji,
dodanie przypisu co należy rozumieć przez „dokument równorzędny”, mianowicie lokalne, miejskie
lub gminne programy rewitalizacji.
Pkt. 7 - Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia – zgodnie z uwagą IK UP – dodanie grupy
odbiorców: „Mieszkańcy obszarów poddanych rewitalizacji”.
Pkt. 11 - Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami w ramach PO lub
z innymi PO (jeśli dotyczy) – dodanie Działań RPO WD, w ramach których możliwe jest uzyskanie
preferencji za realizację projektu rewitalizacyjnego: 1.3, 3.3, 3.4, 4.3, 5.2, 6.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.4.
Karta działań: 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.4
Pkt 11 Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami w ramach PO lub z
innymi PO (jeśli dotyczy) – zgodnie z uwagą IK UP – wskazano powiązanie z działaniem 6.3. Rewitalizacja
zdegradowanych obszarów.

Część IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji
A.1 Planowane wsparcie rewitalizacji w ramach RPO WD:
A.1.1 Krótki opis zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego:
Dla Działań RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji za realizację projektu
rewitalizacyjnego wskazano Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną.
A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty rewitalizacyjne
W Tabeli wykazano Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną i odpowiednie dane.
Część V. Wykaz dokumentów służących realizacji RPO WD
Pkt. 1.3. Wytyczne programowe - w wytycznych programowych dotyczących zasad przygotowania
lokalnych programów rewitalizacji, dodanie przypisu co należy rozumieć przez „dokument
równorzędny”, mianowicie lokalne, miejskie lub gminne programy rewitalizacji.
VI. Słownik terminologiczny i spis skrótów
Dodano definicje:
„Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (ustawa
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z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)”.
„Obiekt budowlany - budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami
zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony
z użyciem wyrobów budowlanych (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)”.

Załącznik nr 3 do SZOOP – Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Dokonano aktualizacji załącznika zgodnie z uchwałą nr 34 Komitetu Monitorującego RPO WD podjętą
10 maja 2016 r.
Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020:
Dodano listę projektów do poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF
(Podstawa: Opinia Zarządu Województwa z dn. 04.05.2016 nt. Strategii ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie możliwości
finansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

Zaktualizowano kwotę wkładu UE i przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu
w Poddziałaniu 5.2.1 System transportu kolejowego – konkursy horyzontalne
(Podstawa: Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zobowiązania do przygotowania do realizacji projektu
pozakonkursowego Województwa Dolnośląskiego pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole - Trzebnica II Etap" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z autopoprawką)

Załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014-2020:
Część: Szczegółowe zapisy dot. poszczególnych Działań – wydatki niekwalifikowalne
- w Schemacie 1.2.B, usunięto powtarzający się zapis :Wydatki związane z działaniami informacyjnopromocyjnymi projektu
- w Schemacie 1.5, wsparcie dotacyjne, do zapisu:
 Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub nabycie
nieruchomości w celu prowadzenia działalności związanej z wynajmem
dodano zapis:
(nie dotyczy usług hotelarskich w rozumieniu art. 36 ustawy o usługach turystycznych).
– w ramach Działania 3.3 usunięto zapis „wydatki na wynagrodzenia będące efektem tworzenia
nowych miejsc pracy”.
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