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Lp.

Lokalizacja w dokumencie
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dotyczy)

Wprowadzona zmiana

Podstawa/uzasadnienie

W punkcie 5) zmiana brzmienia z:

1.

Karta dla poddziałania 2.1.2
Wsparcie TIK
w przedsiębiorstwach RPO WO
2014-2020 Pkt. 18 Limity
i ograniczenia w realizacji
projektów (jeśli dotyczy)

2.

Karta dla poddziałania 3.2.1
Efektywność energetyczna
w budynkach publicznych RPO
WO 2014-2020 Pkt. 18 Limity
i ograniczenia w realizacji
projektów (jeśli dotyczy)

3c

4c

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. PLN, maksymalna kwota
Aktualizacja zapisów w związku
dofinansowania nie może przekroczyć 500 tys. PLN.
z planowanym konkursem w ramach
na:
poddziałania 2.1.2 RPO WO 20142020
Minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. PLN, maksymalna kwota
dofinansowania nie może przekroczyć 300 tys. PLN.
Wprowadzono dodatkowy limit w ramach poddziałania 3.2.1 RPO WO 20142020:
Aktualizacja zapisów w związku
1. Warunki szczegółowe dla subregionu północnego:
z planowanymi konkursami w ramach
poddziałania 3.2.1 RPO WO 2014a) maksymalna kwota dofinansowania na jeden podmiot realizujący projekt
2020
(Wnioskodawca/Partner) nie może przekroczyć 800 tys. PLN.
Usunięto zapisy:
3.3

3.

Załącznik nr 6

W przypadku, gdy realizacja projektu w ramach EFRR prowadzi
do powstania kosztów pośrednich, wnioskodawcy przysługuje prawo
Warunki rozliczania kosztów
do rozliczenia ww. kosztów:
pośrednich każdorazowo określone
3.3.1 według stawki ryczałtowej:
są w Regulaminie
a) według stawki ryczałtowej w wysokości do 25% bezpośrednich wydatków konkursu/pozakonkursowej
kwalifikowalnych, pod warunkiem, że stosowana stawka jest obliczana na procedurze wyboru projektu
podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i weryfikowalnej metody obliczeń, lub
b) według stawki ryczałtowej w wysokości do 15% bezpośrednich
kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem personelu
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projektu – bez konieczności udokumentowania jej wyliczenia;
3.3.2 na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (tj. z pełnym
udokumentowaniem wydatków).

4.

Załącznik nr 8 Standard minimum
zakresu przeprowadzenia oceny
energetycznej budynku w ramach
działania 5.5 Ochrona powietrza

5.

Cały dokument

6e

-

W rozdziale III Minimalny poziom efektywności energetycznej budynku usunięto
ostatni podpunkt wymienionych zakresów przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Autokorekta doprecyzowująca zapisy.
tj.
- zastosowanie niskoemisyjnych źródeł ciepła.
Aktualizacja aktów prawnych

Autokorekta IZ RPO WO 2014-2020

Opracowanie:
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO
Opole, 22 lipca 2019 r.
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