WYKAZ ZMIAN
WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH RPO WD 2014-2020
Z DN. 14 WRZEŚNIA 2015 R.
1. Część I Ogólny opis RPO WD oraz głównych zasad jego realizacji, cz. 3. Opis systemu wyboru
projektów: usunięcie części zapisu dotyczącego procesu weryfikacji wyniku oceny projektu/
procesu postępowania odwoławczego – uzasadnienie: zachowanie spójności pomiędzy EFS
i EFRR w zakresie rozwiązań systemowych, przyjętych w ramach procedury odwoławczej.
2. Karta działania 1.2: uszczegółowienie charakteru innowacji do innowacji procesowych
i produktowych w zdaniu:
Było: Bezpośrednim beneficjentem pomocy będą przedsiębiorstwa, które wybierają wsparcie
oferowane w danych instytucjach (popytowy charakter wsparcia), wsparcie to powinno
przyczyniać się do wspierania procesów innowacji w przedsiębiorstwach i efektywniejszego
wykorzystania potencjału rozwojowego firm.
Jest: Bezpośrednim beneficjentem pomocy będą przedsiębiorstwa, które wybierają wsparcie
oferowane w danych instytucjach (popytowy charakter wsparcia), wsparcie to powinno
przyczyniać się do wspierania procesów innowacji (procesowych lub produktowych)
w przedsiębiorstwach i efektywniejszego wykorzystania potencjału rozwojowego firm.
3. Karta działania 1.3: rozszerzenie katalogu podstaw prawnych udzielania pomocy publicznej
o art. 56 GBER.
4. Karta działania 1.5: usunięcie wskaźnika Inwestycje produkcyjne: Wzrost zatrudnienia we
wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) – programowy z listy wskaźników produktu – wskaźnik
pozostaje we wskaźnikach rezultatu bezpośredniego.
5. Karta działania 2.1: usunięcie zapisów dot. katalogu rekomendacji – uzasadnienie: brak
przedmiotowego dokumentu zatwierdzonego przez ministra właściwego ds. informatyzacji.
Usunięto: Warunkiem wsparcia w projektach dotyczących e-administracji będzie wpisywanie się
przedsięwzięć w katalog rekomendacji cyfrowego urzędu, opracowany przez ministra
właściwego ds. informatyzacji. Wybór projektów w ramach działania będzie opierać się na ocenie
potrzeb w świetle ww. katalogu. Ww. opis będzie uzupełniany w miarę postępu prac nad
katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego urzędu.
Dodano zapis: Wybór projektów do dofinansowania będzie następował, zgodnie z
rekomendacjami Zespołu ds. koordynacji powołanego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w
ramach PO Cyfrowa Polska.
6. Karta działania 3.4: uzupełnienie jednostek miary w pkt. 3 Lista wskaźników rezultatu
bezpośredniego.
7. Karta działania 3.4: zmiana wskaźnika agregującego na wskaźnik produktu „Liczba jednostek
wytwarzania energii elektrycznej z OZE” na „Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania
energii elektrycznej z OZE” oraz „Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE” na „Liczba
wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE” – karta działania pkt. 4 Lista
wskaźników produktu oraz załącznik nr 2 „Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i
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produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020”.
8. Karta działania 3.4: uzupełnienie numeracji typów projektów.
9. Karta działania 3.4: doprecyzowanie zasad dotyczących limitów na inwestycje o uzupełniającym
charakterze (drogi, oświetlenie).
10. Karta działania 3.5: aktualizacja podstawy prawnej udzielania pomocy publicznej.
11. Karta działania 4.3: dostosowanie typów beneficjentów, zgodnie z podziałem interwencji
pomiędzy RPO a POIiŚ (wykreślenie instytucji państwowych i współprowadzonych przez MKiDN,
przeredagowanie zapisu odnośnie szkół i uczelni).
12. Karta działania 4.4: w typach beneficjentów – wykreślenie przy organizacjach pozarządowych
zawężającego stwierdzenia „turystyczne”. Pozwoli to na aplikowanie szerszemu gronu
organizacji pozarządowych.
13. Karta działania 5.1: uzupełnienie numeracji typów projektów.
14. Karta działania
bezpośredniego.

5.1:

uzupełnienie

informacji

o

niestosowaniu

wskaźnika

rezultatu

15. Karta działania 5.1: korekta tytułu dokumentu ex-ante: „Plan wypełnienia warunkowości ex-ante
w zakresie inwestycji transportowych w ramach funduszy EFRR 2014-2020 dla Województwa
Dolnośląskiego”, który stanowił będzie integralną część „Regionalnej Polityki Transportowej
Województwa Dolnośląskiego”
16. Karta działania 5.2: uzupełnienie numeracji typów projektów.
17. Karta działania 8.1: uzupełniono w nazwach wskaźników rezultatu bezpośredniego „(C)”
18. Karta działania 8.2: uzupełniono w nazwach wskaźników rezultatu bezpośredniego „(C)”
19. Karta działania 10.3: pkt 11 Zmieniono treść pola Mechanizmy powiązania interwencji z innymi
działaniami/ poddziałaniami. Zaznaczono demarkację pomiędzy Działaniem 8.6 a 10.3.
20. Karta działania 10.3: pkt 19 Zmieniono treść pola Pomoc publiczna i pomoc de minimis.
Uzasadnienie: Dookreślenie wynika z przyjętych rozwiązań w regionie. Zaznaczono także
demarkację pomiędzy Działaniem 8.6 a 10.3.
21. Część III Indykatywny plan finansowy – usunięto Podziałanie 1.5.2 dla ZIT Aglomeracji
Jeleniogórskiej, zmieniono numerację dla ZIT AW na Podziałanie 1.5.2, zaktualizowano kwoty z
uwzględnieniem KT.
22. Część IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji: wykreślono w pkt. A.1.1 Krótki opis
zakresu i zasad funkcjonowania instrumentu terytorialnego działania 9.3 (dostosowanie do karty
działania i tabeli z alokacji).
23. Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
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RPO WD 2014-2020 – korekta wartości wskaźnika Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne w projekty w zakresie badań i rozwoju (który stanowi podwskaźnik wskaźnika (CI)
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub
badań i rozwoju, przy czym odnosi się wyłącznie do projektów w zakresie B+R; wskaźnik ten
wybierany jest łącznie z przedmiotowym „common indicator”) – przeliczenie EUR na PLN.
Wcześniej wpisano kwotę 602 817 jako PLN (zgodnie z WLWK), tymczasem w programie (a
niezgodnie z WLWK) ta kwota podana jest w EUR.
24. Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
RPO WD 2014-2020: Dostosowanie jednostki miary przy wskaźniku rezultatu bezpośredniego w
działaniu 4.3 Zrównoważona turystyka: Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych
wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiące
atrakcje turystyczne (CI 9) – programowy – było: osoby/rok, jest: odwiedziny/rok.
25. Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
RPO WD 2014-2020 – wskaźniki rezultatu bezpośredniego dla CT 8: uzupełniono w nazwach
wskaźników rezultatu bezpośredniego „(C)” (Działanie 8.1 oraz Działanie 8.2)
26. Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
RPO WD 2014-2020 – wskaźniki produktu dla CT 8: dla poniższych wskaźników zmieniono
wartości docelowe:
 Liczba osób pracujących objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na własny
rachunek) (C)
 Liczba osób pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) w wieku 50 lat i więcej
objętych wsparciem w programie
 Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie
27. Załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
RPO WD 2014-2020 – wskaźniki produktu dla CT 10:
 W nazwie wskaźnika Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie (10.2)
dodano słowo liczba;
 W nazwie wskaźnika Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy (10.4) dodano słowo liczba;
 We wskaźniku Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone
w programie (10.2) dopisano wartość pośrednią (jest to wskaźnik do ram wykonania, a w
poprzedniej wersji dokumentu brakowało wartości pośredniej);
 We wskaźniku Liczba nauczycieli objętych wsparcie w programie (10.1 i 10.2) zmieniono
wartość docelową oraz pośrednią, zgodnie z metodologią wyliczania do RPO WD 2014-2020.
28. 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 12/15 KM RPO
WD z dnia 2 października 2015 r.
29. Załącznik nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu
pozakonkursowego RPO WD 2014-2020: wykreślono informację ogólną we wstępie wskazującą
konkretne nazwy działań z osi 8 i 11, w ramach których zidentyfikowano projekty
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pozakonkursowe – uzasadnienie: zapis nieaktualny.
30. Załącznik nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu
pozakonkursowego RPO WD 2014-2020: zmodyfikowano kartę projektu pozakonkursowego dla
Działania 8.1 w polu Przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu z
grudzień 2015 zmieniono na marzec 2016 – uzasadnienie: istnieje konieczność wydłużenia
okresu realizacji projektu.
31. Załącznik nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu
pozakonkursowego RPO WD 2014-2020: zmodyfikowano kartę projektu pozakonkursowego dla
działania 8.2 w polu Przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu: z
listopad 2015 na listopad 2017 – uzasadnienie: zmiana jest konsekwencją popełnienia omyłki
pisarskiej, polegającej na błędnym wpisaniu daty końcowej. Projekt w dniu identyfikacji miał
zakończyć się w listopadzie 2017 r.
32. Załącznik nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu
pozakonkursowego RPO WD 2014-2020: uzupełnienie wykazu o projekty pozakonkursowe ZIT
WROF, ZIT AJ, ZIT AW w ramach działań 5.1 i 5.2.
33. Załącznik nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu
pozakonkursowego RPO WD 2014-2020: aktualizacja i uzupełnienie listy projektów
pozakonkursowych w ramach działania 11.1.
34. Załącznik nr 6 Wykaz wydatków niekwalifikowalnych: skorygowano błędy merytoryczne
i gramatyczne w części ogólnej.
35. Załącznik nr 6 Wykaz wydatków niekwalifikowalnych: działanie 3.4: doprecyzowano zasady
dotyczących limitów na inwestycje o uzupełniającym charakterze (drogi, oświetlenie).
36. Załącznik nr 6 Wykaz wydatków niekwalifikowalnych Działanie 1.2, Schemat 1.2D, uzupełniono
wykaz wydatków o zapisy zawarte w karcie działania: Ze wsparcia wyłączone są wydatki na
infrastrukturę administracyjną (np. o charakterze biurowym).
37. Słownik pojęć: Dopisanie definicji „Obszar chroniony – obszar objęty formą ochrony przyrody,
zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody” – w celu dookreślenia pojęcia.
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