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L.p. OP  
Działanie
/Poddział

anie 
Zmiany SzOOP Uzasadnienie 

1 3 3.5.2 

Pkt 19 Limity i ograniczenia – przywrócono zapis odnoszący się do 
premiowania projektów wynikających z GPR/LPR 
 
Pkt 26 i 27, Rozdział III Indykatywny Plan Finansowy, Sekcja A.1 – 
dodano zapisy umożliwiające zwiększenie dofinansowania projektów 
środkami pochodzącymi z budżetu państwa oraz określono alokację 
pochodzącą  
z budżetu państwa. 

Zamiar szerszego wsparcie projektów realizowanych 
na obszarach rewitalizacji, zgodnie z zapisami SZOOP. 

2 6 6.1.2 

Pkt 10 Typy projektów – w ramach typu projektu nr 1 (infrastruktura 
mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych) dopuszczono 
możliwość zakupu wyposażenia. 
 
Nowe brzmienie: 
 

1. Przebudowa, remont, wyposażenie zdegradowanych budynków w 
celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione 
(możliwa interwencja poza części wspólne budynków). 

Dla pełnej adaptacji budynków na potrzeby mieszkań 
socjalnych, wspomaganych i chronionych niezbędny 
jest również zakup wyposażenia. W związku z ty 
zasadnym jest uzupełnienie typu projektu nr 1 także o 
możliwość zakupu wyposażenia. 

3 7 7.1 
Pkt 8 i 9 Lista wskaźników – usunięcie dopisku „RLKS” z nazw 
wskaźników 

Dostosowanie nazw wskaźników do nazw 
wynikających z WLWK. 

4 10 
10.1.3 
oraz 

10.2.3 

Pkt 12. Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia. Dodanie nowej 
grupy osób i podmiotu: 

 uczniowie szkół specjalnych przysposabiających do pracy (jeżeli 
cel interwencji odpowiada zakresowi określonemu w typach 
projektu) 

 szkoły specjalne przysposabiające do pracy (jeżeli cel interwencji 
odpowiada zakresowi określonemu w typach projektu) 
 

W celu szerszego wsparcia osób i podmiotów, dodano 
do grupy docelowej uczniów szkół specjalnych, którzy 
w toku kształcenia nabywają pewnych umiejętności 
zawodowych w celu przysposobienia ich do pracy. 
Jednakże wsparcie tej grupy osób zostało ograniczone 
do możliwości  realizacji celu interwencji i określonych 
w danym poddziałaniu typów projektów. Za 
niezbędne uznano również adekwatnie wsparcie szkół 
specjalnych przyspasabiających do pracy, tak aby 
wsparcie było jak najbardziej pełne.   
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6  
Załącznik 

nr 2 
Dz. 7.1 Wskaźniki rezultatu bezpośredniego - usunięcie dopisku „RLKS” z 
nazw wskaźników 

Dostosowanie nazw wskaźników do nazw 
wynikających z WLWK. 

7  
Załącznik 

nr 2 
Dz. 3.3 i Pdz. 3.5.2 Wskaźniki rezultatu bezpośredniego – aktualizacja 
wartości docelowych. 

 

8  
Załącznik 

nr 2 
Dz. 4.1.2 i Dz. 4.2 Wskaźniki produktu – aktualizacja wartości 
docelowych. 

Wartości docelowe zgodnie z RPO WK-P 

9  
4.3 i 4.6.2 
Załącznik 

nr 2 

Dz. 4.3 i 4.6.1 Usunięcie wskaźnika  Liczba nowych użytkowników sieci 
kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się 
do sieci w wyniku realizacji projektu 

Brak możliwości monitorowania wskaźnika w 
odniesieniu do projektów złożonych przed jego 
wprowadzeniem na listę wskaźników. W dz. 4.3 i 4.6.1 
monitorowany jest wskaźnik Liczba dodatkowych 
osób  korzystających z ulepszonego oczyszczania 
ścieków (CI19) 

10 1 1.2.1 
Pkt. 10 Typy projektów – w ramach typu 3 zamieniono zapis „jednostki 
naukowe” na „ośrodki badawcze” 

Przyjęto szersze podejście dotyczące możliwości 
zakupu usług od ośrodków badawczych. 

11 1 1.4.2 
Pkt. 10 Typy projektów – typ 2 uzupełniono zapis o dopisanie „…lub 
zaawansowanych usług” 

Zapis ma na celu doprecyzowanie, że w ramach typu 2 
możliwe jest wsparcie  infrastrukturalne i 
szkoleniowo- doradcze IOB w celu świadczenia 
zarówno usług specjalistycznych, jak i 
zaawansowanych. Jest to zgodne z przyjętą definicją 
usługi specjalistycznej, która posiada cechy usługi 
zaawansowanej oraz ma na celu wprowadzenie na 
rynek nowego lub istotnie ulepszonego produktu. 

12 1 1.5.2 

Pkt. 12 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia – uzupełniono o 
następującą grupę wsparcia: „jednostki samorządu terytorialnego i 
pozostali interesariusze, czyli podmioty zainteresowane kreowaniem 
strategii rozwoju i realizacją działań na rzecz przyciągnięcia inwestycji 
zagranicznych do regionu  (np. NGO, IOBy, uczelnie, centra badawczo-
rozwojowe, przedsiębiorstwa) - dotyczy  wyłącznie typu projektu nr 2 
(COIE).” 

Dodanie zapisu wyłącznie dla typu projektu 
pozakonkursowego (typ projektu nr 2), gdzie 
wnioskodawcą będzie COIE. Zmiana jest podyktowana 
rozszerzeniem grupy docelowej  
i jednocześnie zwiększeniem możliwości 
sprowadzenia inwestycji zagranicznych do regionu. 
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13 1 1.5.2 

Pkt. 25 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu – dodano rozróżnienie poziomu 
dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną dla 
poszczególnych typów projektów: 

Typ projektu 1, 3-7 – 85% 

Typ projektu 2 –  95%  

Zwiększono poziom dofinansowania dla projektu 
pozakonkursowego. Jednocześnie parytet na PI/ Osi 
pozostaje niezmienny, tj. 85%/15%. 

14 

1 1.5.2 Pkt. 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 rozróżnienie 
poziomu dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną dla 
poszczególnych typów projektów: 

Typ projektu 1, 3-7 – 85% 

Typ projektu 2 –  95% 

Zwiększono poziom dofinansowania dla projektu 
pozakonkursowego. Jednocześnie parytet na PI/Osi  
pozostaje niezmienny, tj. 85%/15%. 

15 1 1.5.2 

Pkt. 27 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych -  dodano rozróżnienie poziomu wkładu własnego dla 
projektów objętych pomocą publiczną dla poszczególnych typów 
projektów: 

Typ projektu 1, 3-7 – 15% 

Typ projektu 2 –  5% 

Zmniejszono poziom minimalnego wkładu własnego 
dla typu projektu nr 2 (projekt pozakonkursowy). 
Jednocześnie parytet na PI/Osi pozostaje niezmienny, 
tj. 85%/15%. 

16  
VI 

Słownicz
ek 

Zmieniono definicję „ośrodka badawczego”. Definicja otrzymuje 
brzmienie: 
„Organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę” oznacza 
podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja zajmująca 
się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny 
lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i 
rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego (ustanowionego na 
mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, 
którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań 
podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich 
działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy.” 

Zmiana definicji wynika z ujednolicenia z definicją 
ośrodka badawczego zawartą w Rozporządzeniu 
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG. 
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17  
VI 

Słownicz
ek 

Wprowadzono nowe definicje:  
Usługa specjalistyczna „Usługa, która posiada cechy usługi zaawansowanej 
oraz ma na celu wprowadzenie  
na rynek nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), 
wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody 
marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przejętych przez 
przedsiębiorstwo zasadach  działania, w organizacji miejsc pracy lub w 
stosunku z otoczeniem. 
 
Usługa zaawansowana „Prorozwojowa usługa doradcza mająca na celu 
zwiększenie konkurencyjności  
i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa (poziom operacyjny i 
strategiczny)” 

Uzupełnienie słowniczka o definicje usług 
zaawansowanych i specjalistycznych 

18 6 6.1.1 

Pkt 26 i 27 – dodano zapisy umożliwiające zwiększenie dofinansowania 
środkami z budżetu państwa 
 

 

W związku z zaangażowaniem środków z budżetu 
państwa na dofinansowanie wkładu krajowego 
projektów innych niż rewitalizacyjne, realizowanych w 
ramach poddziałania 6.1.1, zasadnym jest 
wprowadzenie odpowiednich zmian w SZOOP, w pkt 
26 oraz 27. 

19 1 1.2.1 
Pkt 19 ust. 6 – dookreślono wymóg posiadania agendy badawczej dla 
typów projektów polegających na prowadzeniu prac badawczo-
rozwojowych 

Zapis doprecyzowuje, że podstawą oceny projektu 
polegającego na prowadzeniu prac badawczo-
rozwojowych jest posiadana przez przedsiębiorstwo 
agenda badawcza. 


