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Oś 

priorytet

owa  

Działa

nie 

Poddziała

nie 

Zapis w SZOOP  

z 4 listopada 2015 r. 

Zapis w SZOOP  

z 16 grudnia 2015 r. 

3 3.1 - 

W polu nr 10: „Typy projektów”, w 

pkt 2 znajduje się zapis: „Budowa lub 

modernizacja jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej oraz cieplnej 

(mikroinstalacji), wykorzystujących w 

pierwszej kolejności energię 

słoneczną i geotermalną, ale także 

biogaz, w budynkach publicznych 

oraz mieszkaniowych (w tym 

związanych z działaniami z zakresu 

mikrokogeneracji i 

mikrotrigeneracji)”  

  

W polu nr 10: „Typy projektów”, w 

pkt 2 znajduje się zapis: „Budowa 

lub modernizacja jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej 

oraz cieplnej (mikroinstalacji) z 

OZE, wykorzystujących w 

pierwszej kolejności energię 

słoneczną i geotermalną, ale także 

biogaz, w budynkach publicznych 

oraz mieszkaniowych (w tym 

związanych z działaniami z zakresu 

mikrokogeneracji i 

mikrotrigeneracji)”  

 

3 3.1 - 

W polu nr 10: „Typy projektów”, w pkt 

5 znajduje się zapis: „Budowa, 

przebudowa sieci 

elektroenergetycznych (niskiego i 

średniego napięcia poniżej 110 kV) w 

zakresie niezbędnym do właściwego 

funkcjonowania przyłącza, w pełni 

dedykowanych przyłączeniu nowych 

jednostek wytwórczych energii z OZE 

do Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego (KSE). 

Wsparcie dotyczące przyłączania 

OZE do KSE uwzględniać może 

przyłączenia oraz 

budowy/przebudowy sieci należących 

do operatorów systemu 

dystrybucyjnego (pozostała część 

przyłączenia, tj. instalacja należąca 

do wytwórcy, będzie mogła zostać 

wsparta w ramach typu projektu 1).” 

W polu nr 10: „Typy projektów”, w 

pkt 5 znajduje się zapis: „Budowa, 

przebudowa sieci 

elektroenergetycznych (niskiego i 

średniego napięcia poniżej 110 kV) w 

zakresie niezbędnym do właściwego 

funkcjonowania przyłącza, 

dedykowanych przyłączeniu nowych 

jednostek wytwórczych energii 

z OZE do Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego (KSE). 

Wsparcie dotyczące przyłączania 

OZE do KSE uwzględniać może 

przyłączenia oraz 

budowy/przebudowy sieci 

należących do operatorów systemu 

dystrybucyjnego (pozostała część 

przyłączenia, tj. instalacja należąca 

do wytwórcy, będzie mogła zostać 

wsparta w ramach typu projektu 

1).” 

3 3.2 - 

W polu nr 19: „Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów” jest 6 punktów 

W polu nr 19: „Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów” jest 7 

punktów, gdyż dodano pkt nr 7: 

„Instalacje OZE – w przypadku 

otrzymania wsparcia posiadacz 

instalacji, w odniesieniu do 

mechanizmu cen referencyjnych, 

zobowiązany jest postępować 

zgodnie z zasadami określonymi w 

art. 39 ustawy z dnia  

20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
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źródłach energii (Dz. U. poz. 478)” 

3 3.3 - 

W polu nr 19: „Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów” jest 13 

punktów 

W polu nr 19: „Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów” jest 

14punktów, gdyż dodano pkt nr 14: 

„Instalacje OZE – w przypadku 

otrzymania wsparcia posiadacz 

instalacji, w odniesieniu do 

mechanizmu cen referencyjnych, 

zobowiązany jest postępować 

zgodnie z zasadami określonymi w 

art. 39 ustawy z dnia  

20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. poz. 478)” 

3 3.5 3.5.1 

W polu nr 19: „Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów” jest 13 

punktów 

W polu nr 19: „Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów” jest 

14punktów, gdyż dodano pkt nr 14: 

„Instalacje OZE – w przypadku 

otrzymania wsparcia posiadacz 

instalacji, w odniesieniu do 

mechanizmu cen referencyjnych, 

zobowiązany jest postępować 

zgodnie z zasadami określonymi w 

art. 39 ustawy z dnia  

20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (Dz. U. poz. 478)” 

4 4.1 4.1.1 

W polu nr 19: „Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów (jeśli dotyczy)” 

w pkt 2 widnieje zapis: 

„Współfinansowane będą projekty 

niemające negatywnego wpływu na 

stan lub potencjał jednolitych części 

wód, które znajdują się na listach nr 1 

będących załącznikami do 

Masterplanów dla dorzeczy Odry i 

Wisły 

W polu nr 19: „Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów (jeśli 

dotyczy)” w pkt 2 widnieje zapis: 

„Współfinansowane będą projekty 

niemające negatywnego wpływu na 

stan lub potencjał jednolitych części 

wód, które znajdują się na listach nr 1 

będących załącznikami do 

Masterplanów dla dorzeczy Odry i 

Wisły lub gdy brak negatywnego 

oddziaływania na jednolite części 

wód został wykazany w 

standardowej procedurze OOŚ” 

 

7 7.1 - 

W polu nr 28: „Minimalna 

i maksymalna wartość projektu (PLN)” 

widnieje zapis: „Typ projektu 2 – od 10 

tys. do 100 tys. PLN”  

 

W polu nr 28: „Minimalna 

i maksymalna wartość projektu 

(PLN)” widnieje zapis: 

„Maksymalna wartość grantu w 

ramach projektu grantowego – 100 

tys. PLN” 

 

8 8.2 8.2.1 W polu nr 20: „Warunki i planowany W polu nr 20: „Warunki i planowany 
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8 8.2 8.2.2 zakres stosowania  

cross-financingu (%)” widnieje zapis: 

„Wartość wydatków w ramach cross-

financingu nie może stanowić więcej 

niż 10% finansowania unijnego 

projektu”  

 

zakres stosowania  

cross-financingu (%)” widnieje zapis: 

„Wartość wydatków w ramach cross-

financingu nie może stanowić więcej 

niż 10% całkowitych wydatków 

kwalifikowanych projektu” 

 

8 8.3 - 

8 8.4 8.4.1 

8 8.4 8.4.2 

8 8.4 8.4.3 

8 8.5 8.5.1 

8 8.5 8.5.2 

8 8.6 8.6.1 

8 8.6 8.6.2 

9 9.1 9.1.1 

9 9.1 9.1.2 

9 9.2 9.2.1 

9 9.2 9.2.2 

9 9.3 9.3.1 

9 9.3 9.3.2 

9 9.4 9.4.1 

9 9.4 9.4.2 

10 10.1 10.1.1 

10 10.1 10.1.2 

10 10.1 10.1.3 

10 10.2 10.2.1 

10 10.2 10.2.2 

10 10.2 10.2.3 

9 9.1 9.1.1 W polu nr 12: „Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy wsparcia” pkt 3 

brzmi: „otoczenie osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (w takim zakresie w jakim 

jest to niezbędne dla wsparcia osób 

wykluczonych społecznie), w tym 

osoby pełniące obowiązki opiekun 

osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym  

W polu nr 12: „Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy wsparcia” pkt 3 

brzmi: „otoczenie osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym   

(w takim zakresie w jakim jest to 

niezbędne dla wsparcia osób 

wykluczonych społecznie), w tym 

osoby pełniące obowiązki 

opiekuńcze” 

9 9.2 9.2.1 

9 9.2 9.2.2 
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9 9.3 9.3.2 - 

W polu nr 26: „Maksymalny % 

poziom dofinansowania całkowitego 

wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + 

ewentualne współfinansowanie z 

budżetu państwa lub innych źródeł 

przyznawane beneficjentowi przez 

właściwą instytucję)” dodano zapis: 

„90% - w przypadku projektów 

dotyczących świadczenia 

spersonalizowanych i 

zintegrowanych usług społecznych 

w celu zwiększenia ich dostępności 

oraz usług nad osobami zależnymi 

oraz poprawa dostępu do usług 

opiekuńczych w wymiarze 

jakościowym i ilościowym” 

 

11 11.1 - 

W polu nr 8: „Lista wskaźników 

rezultatu bezpośredniego” są  3 

wskaźniki 

W polu nr 8: „Lista wskaźników 

rezultatu bezpośredniego” są  4 

wskaźniki, gdyż dodano wskaźnik: 

„Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, u których wzrosła 

aktywność społeczna” 

11 11.1 - 

- 

W polu nr 12: „Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy wsparcia”, w 

pierwszej oraz drugiej kropce 

dodano typ projektu nr 7 (projekty 

grantowe) 

11 11.1 - W polu nr 19: „Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów”, w pkt 2 

widnieje zapis: „W przypadku 4, 5 i 6 

typu projektów oraz pozostałych 

projektów własnych LGD, 

realizowanych w typach operacji 1-3,  

koszty pośrednie nie mają 

zastosowania” 

 

W polu nr 19: „Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów”, w pkt 2 

widnieje zapis: „W przypadku 4, 5 i 6 

typu projektów oraz pozostałych 

projektów własnych LGD (w tym 

projektów grantowych), 

realizowanych w typach operacji 1-3 

i 7 koszty pośrednie nie mają 

zastosowania” 

11 11.1 - W polu nr 19: „Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów” widnieje 5 

punktów 

W polu nr 19: „Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów” widnieje 7 

punktów, gdyż dodano pkt 4: „W 

przypadku projektów grantowych 

zapewniona zostanie preferencja 

dla grantobiorców spoza sektora 

finansów publicznych” oraz pkt 5: 

„Maksymalna wartość grantu w 

ramach projektu grantowego 

wynosi  50 tys. zł (w przypadku 
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grantu zakładającego wyłącznie 

wzrost aktywności społecznej)  lub 

150 tys. zł (w przypadku grantu 

zakładającego efektywność 

zatrudnieniową)” 

11 11.1 - W polu nr 20: „Warunki i planowany 

zakres stosowania  

cross-financingu (%)” widnieje zapis: 

„Wartość wydatków w ramach cross-

financingu nie może stanowić więcej 

niż 10% finansowania unijnego 

projektu”  

 

W polu nr 20: „Warunki i planowany 

zakres stosowania cross-financingu 

(%)” widnieje zapis: „Wartość 

wydatków w ramach cross-

financingu nie może stanowić więcej 

niż 10% całkowitych wydatków 

kwalifikowanych projektu” 

1 1.2 1.2.1 W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik trzeci ma następujące 

brzmienie: „na podstawie art. 28 

rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc 

dla MŚP na wspieranie 

innowacyjności”, a myślnik czwarty 

brzmi następująco: „na podstawie art. 

29 rozporządzenia KE nr 651/2014 

Pomoc na innowacje procesowe i 

organizacyjne” 

W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, 

unijna lub krajowa podstawa 

prawna)”, myślnik trzeci ma 

następujące brzmienie: „na podstawie 

art. 28 rozporządzenia KE nr 

651/2014 Pomoc dla MŚP na 

wspieranie innowacyjności oraz 

zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy na 

wspieranie innowacyjności oraz 

innowacje procesowe i 

organizacyjne w ramach 

regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

(Dz. U. poz. 2010),”, a myślnik 

czwarty brzmi następująco: „na 

podstawie art. 29 rozporządzenia KE 

nr 651/2014 Pomoc na innowacje 

procesowe i organizacyjne oraz 

zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy na 

wspieranie innowacyjności oraz 

innowacje procesowe i 

organizacyjne w ramach 

regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

(Dz. U. poz. 2010),” 

1 1.3 1.3.1 

1 1.4 1.4.2 W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis (rodzaj 

i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 
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myślnik trzeci ma następujące 

brzmienie: „na podstawie art. 28 

rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc 

dla MŚP na wspieranie 

innowacyjności” 

myślnik trzeci ma następujące 

brzmienie: „na podstawie art. 28 

rozporządzenia KE nr 651/2014 

Pomoc dla MŚP na wspieranie 

innowacyjności oraz zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury  i Rozwoju z dnia  

2 grudnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na wspieranie 

innowacyjności oraz innowacje 

procesowe i organizacyjne w 

ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

(Dz. U. poz. 2010),” 

1 1.6 1.6.2 W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik drugi ma następujące 

brzmienie: „na podstawie art. 29 

rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc 

na innowacje procesowe i 

organizacyjne” 

W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis (rodzaj 

i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik drugi ma następujące 

brzmienie: „na podstawie art. 29 

rozporządzenia KE nr 651/2014 

Pomoc na innowacje procesowe i 

organizacyjne oraz zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia  

2 grudnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na wspieranie 

innowacyjności oraz innowacje 

procesowe i organizacyjne w 

ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

(Dz. U. poz. 2010),” 

2 2.1 - W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie: „na podstawie art. 53 

rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc 

na kulturę i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego”  

W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis (rodzaj 

i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie: „na podstawie art. 53 

rozporządzenia KE nr 651/2014 

Pomoc na kulturę i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego oraz 

zgodnie z zasadami 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia  

28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

pomocy inwestycyjnej na kulturę 

i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego w ramach 

regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

2 2.2 - 
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(Dz. U. poz. 1364)” 

3 3.1 - W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie: „na podstawie art. 41 

rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc 

inwestycyjna na propagowanie energii 

ze źródeł odnawialnych”, a myślnik 

drugi brzmi następująco: „na 

podstawie art. 48 rozporządzenia KE nr 

651/2014 Pomoc inwestycyjna na 

infrastrukturę energetyczną” 

W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis (rodzaj 

i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie: „na podstawie art. 41 

rozporządzenia KE nr 651/2014 

Pomoc inwestycyjna na 

propagowanie energii ze źródeł 

odnawialnych oraz zgodnie z 

przepisami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 3 września 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje w 

układy wysokosprawnej 

kogeneracji oraz na propagowanie 

energii ze źródeł odnawialnych w 

ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020 

(Dz. U. poz. 1420),”, a myślnik drugi 

brzmi następująco: „na podstawie art. 

48 rozporządzenia KE nr 651/2014 

Pomoc inwestycyjna na 

infrastrukturę energetyczną oraz 

zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia  

5 listopada 2015 r.  w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej 

na infrastrukturę energetyczną w 

ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020 

(Dz. U. poz. 2011),” 

3 3.2 - W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie:  ” na podstawie art. 38 

rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc 

inwestycyjna na środki wspierające 

efektywność energetyczną”, myślnik 

drugi brzmi następująco: „na 

podstawie art. 39 rozporządzenia KE nr 

651/2014 Pomoc inwestycyjna na 

projekty wspierające efektywność 

energetyczną w budynkach”, a myślnik 

trzeci ma następujące brzmienie: „na 

podstawie art. 41 rozporządzenia KE nr 

651/2014 Pomoc inwestycyjna na 

propagowanie energii ze źródeł 

odnawialnych” 

W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis (rodzaj 

i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie:  ” na podstawie art. 38 

rozporządzenia KE nr 651/2014 

Pomoc inwestycyjna na środki 

wspierające efektywność 

energetyczną oraz zgodnie z 

przepisami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 28 sierpnia 2015 r. w 

sprawie udzielania pomocy na 

inwestycje wspierające efektywność 

energetyczną w ramach 

regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020 

(Dz. U. poz. 1363),”, myślnik drugi 

brzmi następująco: „na podstawie art. 

39 rozporządzenia KE nr 651/2014 

Pomoc inwestycyjna na projekty 
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wspierające efektywność 

energetyczną w budynkach oraz 

zgodnie  z przepisami 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 

sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje 

wspierające efektywność 

energetyczną w ramach 

regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020 

(Dz. U. poz. 1363),”, a myślnik trzeci 

brzmi tak: „na podstawie art. 41 

rozporządzenia KE nr 651/2014 

Pomoc inwestycyjna na 

propagowanie energii ze źródeł 

odnawialnych oraz zgodnie z 

przepisami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 3 września 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje  

w układy wysokosprawnej 

kogeneracji oraz na propagowanie 

energii ze źródeł odnawialnych  

w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 

2014–2020 (Dz. U. poz. 1420),” 

3 3.3 - W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie:  ” na podstawie art. 38 

rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc 

inwestycyjna na środki wspierające 

efektywność energetyczną”, myślnik 

drugi brzmi następująco: „na 

podstawie art. 39 rozporządzenia KE nr 

651/2014 Pomoc inwestycyjna na 

projekty wspierające efektywność 

energetyczną w budynkach”, 

W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis (rodzaj 

i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie:  ” na podstawie art. 38 

rozporządzenia KE nr 651/2014 

Pomoc inwestycyjna na środki 

wspierające efektywność 

energetyczną oraz zgodnie z 

przepisami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 28 sierpnia 2015 r. w 

sprawie udzielania pomocy na 

inwestycje wspierające efektywność 

energetyczną w ramach 

regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020 

(Dz. U. poz. 1363),”, myślnik drugi 

brzmi następująco: „na podstawie art. 

39 rozporządzenia KE nr 651/2014 

Pomoc inwestycyjna na projekty 

wspierające efektywność 

energetyczną w budynkach oraz 

zgodnie  z przepisami 

3 3.5 3.5.1 
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rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  i Rozwoju z dnia 

28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje 

wspierające efektywność 

energetyczną w ramach 

regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020 

(Dz. U. poz. 1363),” 

3 3.4 - W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie:  ” na podstawie art. 56 

rozporządzenia KE nr 651/2014, 

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę 

lokalną 

W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis (rodzaj 

i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie:  ” na podstawie art. 56 

rozporządzenia KE nr 651/2014, 

Pomoc inwestycyjna na 

infrastrukturę lokalną oraz zgodnie z 

przepisami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

w sprawie udzielania pomocy 

inwestycyjnej na infrastrukturę 

lokalną w ramach regionalnych 

programów operacyjnych na lata 

2014–2020 (Dz. U. poz. 1208),” 

3 3.5 3.5.2 

4 4.2 - W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik drugi ma następujące 

brzmienie:  ”zgodnie z zasadami 

określonymi w zatwierdzonych przez 

Ministra Rozwoju Regionalnego 

Wytycznych w zakresie reguł 

dofinansowania z programów 

operacyjnych podmiotów realizujących 

obowiązek świadczenia usług w 

ogólnym interesie gospodarczym w 

ramach zadań własnych samorządu 

gminy w gospodarce odpadami 

komunalnymi (wsparcie stanowi 

rekompensatę  

z tytułu realizacji zadań publicznych)” 

W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis (rodzaj 

i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik drugi ma następujące 

brzmienie:  ”zgodnie z zasadami 

określonymi w Wytycznych 

Ministra Rozwoju Regionalnego z 

22 września 2015 r. w zakresie reguł 

dofinansowania z programów 

operacyjnych podmiotów 

realizujących obowiązek świadczenia 

usług w ogólnym interesie 

gospodarczym w ramach zadań 

własnych samorządu gminy 

w gospodarce odpadami 

komunalnymi (wsparcie stanowi 

rekompensatę  z tytułu realizacji 

zadań publicznych)” 

5 5.2 - W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie:  ” rekompensata za 

W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, 

unijna lub krajowa podstawa 

prawna)”, myślnik pierwszy ma 

następujące brzmienie:  ” 
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świadczenie usług w ogólnym interesie 

gospodarczym” 

rekompensata za świadczenie usług 

w ogólnym interesie gospodarczym, 

zgodnie z zasadami określonymi w 

Wytycznych Ministra Rozwoju 

Regionalnego z 19 października 

2015 r. w zakresie dofinansowania 

z programów operacyjnych 

podmiotów realizujących 

obowiązek świadczenia usług 

publicznych w transporcie 

zbiorowym” 

5 5.3 - W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie:  ” zgodnie z zasadami 

określonymi w Wytycznych Ministra 

Rozwoju Regionalnego z dnia 11 maja 

2011 r. w zakresie dofinansowania z 

programów operacyjnych podmiotów 

realizujących obowiązek świadczenia 

usług publicznych w transporcie 

zbiorowym.” 

W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, 

unijna lub krajowa podstawa 

prawna)”, myślnik pierwszy ma 

następujące brzmienie:  ” zgodnie z 

zasadami określonymi w 

Wytycznych Ministra Rozwoju 

Regionalnego z dnia 19 

października 2015 r. w zakresie 

dofinansowania z programów 

operacyjnych podmiotów 

realizujących obowiązek świadczenia 

usług publicznych w transporcie 

zbiorowym.” 

6 6.1 6.1.1 W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie:  ” na podstawie art. 56 

rozporządzenia KE 651/2014 Pomoc 

inwestycyjna na infrastrukturę 

lokalną” 

W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, 

unijna lub krajowa podstawa 

prawna)”, myślnik pierwszy ma 

następujące brzmienie:  ” na 

podstawie art. 56 rozporządzenia KE 

651/2014 Pomoc inwestycyjna na 

infrastrukturę lokalną oraz zgodnie 

z zasadami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na 

infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

(Dz. U. poz. 1208),” 

6 6.2 - W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie:  ” na podstawie art. 56 

rozporządzenia KE 651/2014 Pomoc 

inwestycyjna na infrastrukturę 

W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis (rodzaj 

i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie:  ” na podstawie art. 56 

rozporządzenia KE 651/2014 Pomoc 

inwestycyjna na infrastrukturę 

6 6.4 6.4.1 
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lokalną” drugi myślnik: „na podstawie 

art. 53 rozporządzenia KE nr 651/2014 

Pomoc na kulturę i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego”, a trzeci 

myślnik: „na podstawie art. 39 

rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc 

inwestycyjna na projekty wspierające 

efektywność energetyczną w 

budynkach” 

lokalną oraz zgodnie z zasadami 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 

sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na 

infrastrukturę lokalną w ramach 

regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

(Dz. U. poz. 1208),” 

 drugi myślnik: „na podstawie art. 53 

rozporządzenia KE nr 651/2014 

Pomoc na kulturę i zachowanie 

dziedzictwa kulturowego oraz 

zgodnie z zasadami 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 

sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy 

inwestycyjnej na kulturę 

i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego w ramach 

regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

(Dz. U. poz. 1364),”, a trzeci 

myślnik: „na podstawie art. 39 

rozporządzenia KE nr 651/2014 

Pomoc inwestycyjna na projekty 

wspierające efektywność 

energetyczną w budynkach oraz 

zgodnie z zasadami 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 

sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy na inwestycje 

wspierające efektywność 

energetyczną w ramach 

regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

(Dz. U. poz. 1363).” 

6 6.3 6.3.1 W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie:  ” na podstawie art. 56 

rozporządzenia KE 651/2014 Pomoc 

inwestycyjna na infrastrukturę 

lokalną”  

W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis (rodzaj 

i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

myślnik pierwszy ma następujące 

brzmienie:  ” na podstawie art. 56 

rozporządzenia KE 651/2014 Pomoc 

inwestycyjna na infrastrukturę 

lokalną oraz zgodnie z zasadami 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 

sierpnia 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej na 

infrastrukturę lokalną w ramach 

6 6.3 6.3.2 

6 6.4 6.4.2 

6 6.4 6.4.3 
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regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

(Dz. U. poz. 1208),” 

7 7.1 - W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis 

(rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, ostatni 

myślnik ma następujące brzmienie:  ” 

na podstawie art. 56 rozporządzenia 

KE nr 651/2014 Pomoc na 

infrastrukturę lokalną” 

W polu nr 24: „Pomoc publiczna 

i pomoc de minimis (rodzaj 

i przeznaczenie pomocy, unijna 

lub krajowa podstawa prawna)”, 

ostatni myślnik ma następujące 

brzmienie:  ” na podstawie art. 56 

rozporządzenia KE nr 651/2014 

Pomoc na infrastrukturę lokalną oraz 

zgodnie  z przepisami 

rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury  i Rozwoju z dnia 5 

sierpnia 2015 r.  w sprawie 

udzielania pomocy inwestycyjnej 

na infrastrukturę lokalną w 

ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020 

(Dz. U. poz. 1208).” 

 


