WYKAZ ZMIAN
WPROWADZONYCH DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH RPO WD 2014-2020
Z DN. 26 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

SZOOP – część główna
Rozdział I: Część 3: Opis systemu wyboru projektów, Tryb konkursowy, część: Weryfikacja techniczna
wniosków o dofinansowanie w ramach EFRR:
- wykreślono zdanie: „Wezwanie do poprawienia oczywistej omyłki lub uzupełnienia braku
formalnego, o ile zostaną one stwierdzone, może następować również na każdym kolejnym etapie
oceny”. Uzasadnienie: w związku z podjęciem decyzji o braku możliwości przekazywania wniosku do
ponownej weryfikacji technicznej na etapie oceny formalno – merytorycznej należy usunąć zapisy.
Rozdział I: Część 3: Opis systemu wyboru projektów, Tryb konkursowy, część: Ocena projektów
konkursowych w ramach EFS:
- wykreślono zdanie: „Wezwanie do poprawienia oczywistej omyłki lub uzupełnienia braku
formalnego, o ile zostaną one stwierdzone, może następować również na każdym kolejnym etapie
oceny”. Uzasadnienie: w związku z podjęciem decyzji o braku możliwości przekazywania wniosku do
ponownej weryfikacji technicznej na etapie oceny formalno – merytorycznej należy usunąć zapisy.
Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.5
 dodano art. 18 GBER jako podstawy prawnej udzielania pomocy publicznej – rozszerzenie
możliwości udzielania wsparcia
Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno-komunikacyjne
Działanie 2.1 – pkt 5 Typy projektu: dodano demarkację z innymi Działaniami/Osiami
Priorytetowymi/Programami:
„Z Działania 2.1 nie będą finansowane:
1. Projekty związane z budową infrastruktury szerokopasmowej - realizowane są z poziomu
krajowego (PO PC),
2. kompleksowe projekty dotyczące e‐integracji i rozwoju e‐ kompetencji - realizowane są z poziomu
krajowego (PO PC),
3. Projekty dot. usług i aplikacji w zakresie włączenia cyfrowego, e-dostępności, e-uczenia się i eedukacji, umiejętności cyfrowych - realizowane są z poziomu krajowego (PO PC)
4.Projekty dot. wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK
(RPO WD Działanie 3.3. i Działanie 3.5)
5. Projekty dot. wyłącznie wykorzystania inteligentnych systemów transportowych (ITS) – (RPO WD,
Działanie 3.4)
6. Projekty dot. zapewnienia odpowiednich narzędzi TIK wspomagających proces uczenia (RPO WD OP
7)
7. Projekty możliwe do realizacji w RPO WD OP 10 Edukacja”.
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Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.3 – dodano zapis „instalację źródeł ciepła opartych o OZE lub” wyraźnie wskazując
możliwość wymiany dotychczasowych źródeł ciepła także na źródła wykorzystujące OZE, zgodnie z
zapisami RPO WD 2014 – 2020: „Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w odnawialne źródła
energii oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe (...)”.
Instalacje OZE zostały uzupełnione przykładowe zastosowania instalacji wykorzystujących OZE: „(np.
na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub fotowoltaiki)”
Doprecyzowano zapis dot. możliwości wymiany oświetlenia w budynkach mieszkalnych tylko w
częściach wspólnych: „element uzupełniający projektu (którego wartość nie przekroczy 10% wartości
wydatków kwalifikowalnych) może stanowić wymiana oświetlenia (w przypadku typu 3.3.B tylko w
częściach wspólnych) i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku (np. windy, napędy
urządzeń i instalacji, pompy w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszczędne”
Działanie 3.4 – dodano zapis „instalację źródeł ciepła opartych o OZE lub” wyraźnie wskazując
możliwość wymiany dotychczasowych źródeł ciepła także na źródła wykorzystujące OZE, zgodnie z
zapisami RPO WD 2014 – 2020: „Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w odnawialne źródła
energii oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe (...)”.
Instalacje OZE zostały uzupełnione przykładowe zastosowania instalacji wykorzystujących OZE: „(np.
na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub fotowoltaiki)”
Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby
Działanie 4.3 - Usunięto wskaźnik:
Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok]
Wskaźnik rezultatu powiązany z innym wskaźnikiem rezultatu w działaniu 4.3 (programowym) – może
powodować trudności dla Wnioskodawców, do którego wskaźnika przypisać wartość lub może
spowodować dublowanie wartości – te same osoby mogłyby być liczone w obu wskaźnikach.
Działanie 4.4 - Usunięto wskaźnik:
Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] – brak wskaźnika w obowiązującej
wersji WLWK. Pismem z dnia 4 listopada 2015 r. IK UP potwierdziła decyzję o nieumieszczaniu tego
wskaźnika w WLWK.
Działanie 4.5
Typy projektów w Działaniu 4.5 – dodano demarkację z innymi Działaniami/Osiami
Priorytetowymi/Programami o treści: „za wyjątkiem projektów dot. wyłącznie tworzenia lub rozwoju
(poprawa e-dojrzałości) e-usług publicznych (A2B, A2C), zakładających rozwój elektronicznych usług
publicznych w zakresie bezpieczeństwa kryzysowego”.
Oś priorytetowa 5 Transport
Działanie 5.2 - Dodano wskaźnik: Pojemność zmodernizowanych wagonów osobowych [os.]
Zaktualizowano zapisy dot. pomocy publicznej (pkt 19), poziomu dofinansowania (pkt 20 i 21) oraz
wkładu własnego beneficjenta (pkt 22).
Oś priorytetowa 10 Edukacja
Działanie 10.3- Usunięto zapis w polu „Grupa docelowa”: „w wieku 18 lat i więcej” określający grupę
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docelową dla Działania 10.3.
Rozdział nr 3 SZOOP: Indykatywny Plan Finansowy – dokonano zmian w zakresie Osi Priorytetowych
3, 4, 5, 8 oraz 10. Zmiany polegały przede wszystkim na zmianie podziału źródeł środków
finansowych (przyporządkowanie odpowiednich kwot budżetu państwa).
Słownik terminologiczny i spis skrótów – dodano definicję dworca i przystanku komunikacyjnego,
zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Załącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań
RPO WD 2014-2020
Zmiany dotyczące wskaźnika w osi 3 Gospodarka niskoemisyjna – dodanie wskaźnika w działaniu 3.5
Wysokosprawna kogeneracja:
- długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej [km].
Zapis dodany ze względu na brak odpowiedniego wskaźnika dla typu projektu rozbudowa lub
modernizacja sieci ciepłowniczych.
Zmiany dotyczące wskaźników w osi 4 Środowisko i zasoby – dostosowanie wielkości do
oszacowanych wartości.
Usunięcie wskaźnika: Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.3:
Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem [osoby/rok]
Wskaźnik rezultatu powiązany z innym wskaźnikiem rezultatu w działaniu 4.3 (programowym) – może
powodować trudności dla wnioskodawców, do którego wskaźnika przypisać wartość lub może
spowodować dublowanie wartości – te same osoby mogłyby być liczone w obu wskaźnikach.
Usunięcie wskaźnika: Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.4:
Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych [szt.] – brak wskaźnika w obowiązującej
wersji WLWK. Pismem z dnia 4 listopada 2015 r. IK UP potwierdziła decyzję o nieumieszczaniu tego
wskaźnika w WLWK.
Dodano wskaźnik w Osi priorytetowej 5 Transport dla Działania 5.2 „Pojemność zmodernizowanych
wagonów osobowych [os.]”
Załącznik nr 5 (wcześniej: nr 4) - Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach
trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 – zmiana numeru załącznika.
Poprawiono omyłkę w dacie złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu „Budowa przystanków
kolejowych w ciągu linii kolejowej Wrocław-Jelenia Góra nr 274 i 311/ Kolei Aglomeracyjnej”, daty
uzupełniono o przewidywane miesiące złożenia wniosku.
Załącznik nr 6: Zasady kwalifikowalności wydatków w RPO WD 2014-2020
Warunek „Wkład niepieniężny stanowiący część wkładu własnego przekraczający 10% całkowitych
wydatków kwalifikowalnych” zawężono wyłącznie do schematu 1.2 B.
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