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Rejestr zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
Lp. Rozdział/podrozdział, 

nr Osi Priorytetowej, 
Nr Działanie 
pkt w tabeli, 
nr str. 

Dotychczasowy zapis Nowy zapis Uzasadnienie 

1.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 1 
tabeli, s. 157 
 

Czyste powietrze63 

63 Informacje nt. poddziałania 4.6.2 
„Czyste powietrze – instrumenty 
finansowe” zostaną uzupełnione na 
późniejszym etapie w oparciu o wyniki 
badania „Ocena ex-ante zastosowania 
instrumentów finansowych w ramach 
priorytetu inwestycyjnego 6e RPO WSL 
2014-2020”. 

Czyste powietrze Usunąć przypis z uwagi na odstąpienie 
od planowanego poddziałania w formie 
instrumentów finansowych. 

2.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 6 
tabeli, s. 157 

1. Jednostki samorządu terytorialnego Jednostki samorządu terytorialnego Usunięcie liczebnika, gdyż w tym 
poddziałaniu jest tylko jeden rodzaj 
beneficjenta. 

3.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 14 
tabeli, ppkt 2, s. 158 

Podział alokacji poddziałania 
(obowiązuje do czasu rozstrzygnięcia 
konkursu): [...] 

Podział alokacji poddziałania 
(obowiązuje do czasu rozstrzygnięcia 
konkursu)65: [...] 
 
65 alokacja w PLN, uwzględniająca 

obowiązujący kurs EUR oraz kwoty, o które 
już zawnioskowano, zostanie podana w 
Regulaminie konkursu i w ogłoszeniu o 
naborze 

dodano przypis, zmiana porządkowa  
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4.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 14 
tabeli, ppkt 3, s. 158 

Wnioskodawca złożył wniosek65 do 
programu STOP SMOG na realizację 
przedsięwzięć niskoemisyjnych, 
dotyczący również budynków 
zakwalifikowanych do projektu w 
poddziałaniu 4.6.1 

W przypadku projektów realizowanych 

w powiązaniu z Programem Stop Smog -

Wnioskodawca  złożył wniosek66 do 

programu STOP SMOG na realizację 

przedsięwzięć niskoemisyjnych, 

dotyczący również budynków 

zakwalifikowanych do projektu w 

poddziałaniu 4.6.1. Dookreślenie tego 

warunku,  m.in. w zakresie procentu 

budynków, zostanie zamieszczone w 

Regulaminie naboru. 

Proponowany zapis jest konsekwencją 
zmiany powiązania poddziałania z 
Programem Stop Smog z obligatoryjnego 
na dobrowolne 

5.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 14 
tabeli, ppkt 4, druga 
kropka, s. 159 

 wymianę źródła ciepła na 
spełniające standardy 
niskoemisyjne, zasilane gazem, 
węglem kamiennym, energią 
elektryczną, biomasą lub 
innymi odnawialnymi źródłami 
energii. Wymiana źródeł ciepła 
możliwa jest jedynie w 
przypadku, gdy nie ma 
możliwości podłączenia do 
ciepła sieciowego lub gdy 
podłączenie nie jest 
uzasadnione ekonomicznie. 

 wymianę źródła ciepła na 
spełniające standardy 
niskoemisyjne (por. Pkt 29 Opis 
działania i dodatkowe wyjaśnienia), 
zasilane gazem, węglem kamiennym, 
energią elektryczną, biomasą lub 
innymi odnawialnymi źródłami 
energii. Wymiana źródeł ciepła 
możliwa jest jedynie w przypadku, 
gdy nie ma możliwości podłączenia 
do ciepła sieciowego lub gdy 
podłączenie nie jest uzasadnione 
ekonomicznie.  

Doprecyzowanie, gdzie znajduje się 
definicja standardów niskoemisyjnych. 

6.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 14 
tabeli, ppkt 6, s. 159 

Wsparcie dedykowane jest 
mieszkańcom dotkniętym „ubóstwem 
energetycznym” (por. pkt 29 Opis 
działania i dodatkowe wyjaśnienia w 

W przypadku projektów, w których 

wsparcie dedykowane jest mieszkańcom 

zagrożonym „ubóstwem 

energetycznym” zastosowanie ma 

Proponowany zapis jest konsekwencją 
zmiany powiązania poddziałania z 
Programem Stop Smog z obligatoryjnego 
na dobrowolne a w konsekwencji 
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zakresie warunków odbiorcy 
ostatecznego przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego ppkt 2. i 3. ) 

definicja ubóstwa energetycznego 

zawarta w pkt 29. Opis działania i 

dodatkowe wyjaśnienia. Dookreślenie 

tego warunku,  m.in. w zakresie 

procentu budynków, wskazane zostanie 

w Regulaminie konkursu. 

adresowania projektów osobom ubogim 
energetycznie jako możliwości a nie 
obowiązku. 

7.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 14 
tabeli, ppkt 7, s. 159 

Wnioskodawca zobowiązuje się, że 
będzie zawierał umowę o realizację 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego 
wyłącznie z osobą, która spełni łącznie 
warunki odbiorcy ostatecznego 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego (por. 
pkt 29 Opis działania i dodatkowe 
wyjaśnienia) 

brak zapisu Zapis usunięto, ponieważ zniesiono 
obowiązek adresowania projektu 
mieszkańcom ubogim energetycznie na 
rzecz takiej możliwości. 

8.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 14 
tabeli, ppkt 7/8, s. 
159 

Projekt może być realizowany tylko w 
formule „ekologicznej gminy” z 
zastrzeżeniem, że prawo własności do 
urządzeń i instalacji objętych 
projektem, na podstawie zawieranej z 
mieszkańcem umowy o realizacji 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego, 
będzie należało do mieszkańca – 
odbiorcy ostatecznego . 

Projekt może być realizowany 
w formule „ekologicznej gminy” 

Usunięto sformułowanie „tylko”, 
ponieważ proponuje się dopuścić 
również formułę projektu grantowego; 
usunięto jako zbędne zapisy dot. 
własności urządzeń będących 
przedmiotem projektu. 

9.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 14 
tabeli, ppkt 7/8, s. 
160 

brak zapisu 
Projekt może być realizowany w formule 

„projektu grantowego”. 

Konsekwencja dopuszczenia możliwości 
realizacji także projektów grantowych. 

10.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 14 
tabeli, ppkt 9, s. 160 

brak zapisu 
9. Dla projektów realizowanych w 

formule grantowej zastosowanie 

Konsekwencja dopuszczenia możliwości 
realizacji także projektów grantowych. 
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mają dodatkowo poniższe 

zasady:  

a. Beneficjentem projektu 
grantowego mogą być jednostki 
samorządu terytorialnego 
Beneficjent projektu grantowego 
udziela granty podmiotom 
prywatnym (np. osobom 
fizycznym), w formule dotacji 
celowej z jednoczesnym 
uwzględnieniem kwoty wkładu 
własnego zgodnie z art. 35 
Ustawy wdrożeniowej (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 818).  

b. Grantobiorca (ostateczny 
odbiorca) to podmiot prywatny 
(np. osoba fizyczna), inny niż 
beneficjent projektu grantowego, 
któremu udzielona zostaje 
dotacja zgodnie z podpisaną 
umową o powierzenie grantu. 
Grantobiorcy są wybierani w 
drodze otwartego naboru 
ogłoszonego przez beneficjenta 
projektu grantowego w ramach 
realizacji projektu grantowego w 
siedzibie Beneficjenta oraz w 
Biuletynie Informacji Publicznej 
(przez co najmniej 30 dni).  
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c. W przypadku projektu 
grantowego brak możliwości 
realizacji projektów partnerskich 
w rozumieniu art. 33 ustawy 
wdrożeniowej.  

d. Dofinansowanie może być 
udzielone na przedsięwzięcia, 
które nie zostały zakończone 
(faktury przedstawione do 
rozliczenia przez grantobiorcę są 
wystawione po podpisaniu 
umowy pomiędzy grantobiorcą i 
beneficjentem projektu 
grantowego).  

e. Opis sposobu aplikowania o 
granty przez grantobiorców, 
zasady udzielania grantów, 
rozliczeń i kontroli grantów są 
określane przez beneficjenta 
projektu grantowego, 
weryfikowane i zatwierdzane na 
etapie oceny wniosku 
o dofinansowanie przez IOK. 

f. Szczegółowe zasady 
kwalifikowalności wydatków na 
projekty realizowane w formule 
grantowej opisano w Zasadach w 
zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach EFRR RPO 
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WSL 2014-2020 – formuła 
grantowa. 

g. Beneficjent projektu grantowego 
ma obowiązek po podpisaniu 
umów z grantobiorcami złożyć do 
IZ RPO WSL zestawienie 
podpisanych umów/aneksów o 
powierzenie grantu. 

h. Data rozpoczęcia rzeczowego 
projektu powinna nastąpić w 
terminie 6 miesięcy od 
podpisania umowy o 
dofinansowanie. 

i. Beneficjent nie może zawrzeć 
umowy o powierzenie grantu z 
podmiotem wykluczonym z 
możliwości otrzymania 
dofinansowania na zasadach 
określonych w ustawie o 
finansach publicznych. 

j. Beneficjent powinien zawrzeć w 
umowie o powierzenie grantu 
zapisy dające beneficjentowi 
kompetencje do rozwiązania 
umowy bez wypowiedzenia w 
przypadku uzyskania informacji o 
tym, że grantobiorca jest 
podmiotem wykluczonym z 
możliwości otrzymania 
dofinansowania. 
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k. Wartość poszczególnego grantu 
udzielanego grantobiorcy nie 
może być równa lub wyższa od 
200 000 EURO. 

l. Beneficjent projektu grantowego 
zobowiązany jest do 
przetwarzania danych 
osobowych grantobiorców 
zgodnie przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego o 
ochronie danych osobowych, w 
szczególności z przepisami RODO. 

11.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 20 
tabeli, s. 163 

85% 95% dla projektów realizowanych w 

powiązaniu z programem Stop Smog 

bądź poziom wynikający z luki w 

finansowaniu, rekompensaty, pomocy 

de minimis lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej. 

90% dla projektów dedykowanych 
mieszkańcom zagrożonym ubóstwem 
energetycznym bądź poziom wynikający 
z luki w finansowaniu, rekompensaty, 
pomocy de minimis lub zgodnie 
z zasadami udzielania pomocy 
publicznej. 

 

W pozostałych przypadkach 85% , bądź 
poziom wynikający z luki w 

Zmiana wynika z wprowadzenia 
bonusów w poziomie dofinansowania za 
powiązanie projektu z Programem Stop 
Smog oraz za adresowanie wsparcia w 
projekcie dla osób zagrożonych 
ubóstwem energetycznym. 
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finansowaniu, rekompensaty, pomocy 
de minimis lub zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy publicznej. 

12.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 21 
tabeli, s. 163 

95%, w tym 10% z budżetu państwa w 
przypadku projektów spełniających 
łącznie kryteria:  
• są projektami rewitalizacyjnymi,  
• nie są objęte pomocą publiczną, w 
tym rekompensatą  
• nie są objęte pomocą de minimis  
• nie są projektami generującymi 
dochód w rozumieniu art. 61 
rozporządzenia nr 1303/2013  
W pozostałych przypadkach 85%, bądź 
poziom wynikający z luki w 
finansowaniu, rekompensaty, pomocy 
de minimis lub zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy publicznej. 

95% dla projektów realizowanych w 

powiązaniu z programem Stop Smog 

bądź poziom wynikający z luki w 

finansowaniu, rekompensaty, pomocy 

de minimis lub zgodnie z zasadami 

udzielania pomocy publicznej. 

90% dla projektów dedykowanych 
mieszkańcom zagrożonym ubóstwem 
energetycznym bądź poziom wynikający 
z luki w finansowaniu, rekompensaty, 
pomocy de minimis lub zgodnie 
z zasadami udzielania pomocy 
publicznej. 

 

W pozostałych przypadkach 85% , bądź 
poziom wynikający z luki w 
finansowaniu, rekompensaty, pomocy 
de minimis lub zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy publicznej. 

jw. ponadto w poddziałaniu tym nie 
przewiduje się już możliwości 
współfinansowania z budżetu państwa. 

13.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 22 
tabeli, s. 163 

5% w przypadku projektów 
otrzymujących współfinansowanie z 
budżetu państwa  
 
15% w przypadku projektów nie 
otrzymujących współfinansowania z 
budżetu państwa W pozostałych 

5% w przypadku projektów 
realizowanych w powiązaniu z 
programem Stop Smog 

 

10% w przypadku projektów  

jw. 
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przypadkach poziom wynikający z luki w 
finansowaniu, rekompensaty, pomocy 
de minimis lub zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy publicznej. 

dedykowanych mieszkańcom 
zagrożonym ubóstwem energetycznym 

 

W pozostałych przypadkach 15% lub 
poziom wynikający z luki w 
finansowaniu, rekompensaty, pomocy 
de minimis lub zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy publicznej. 

14.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 29 
tabeli, s. 164 

Ustawa o WTiR – Ustawa o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów, 
Dz.U.2018.966 t. j. z dnia 22 maja 2018 
r. z późń. zm. Ewentualne rozbieżności 
w zapisach SZOOP, Regulaminu naboru 
a ustawą, wynikające z jej nowelizacji 
należy rozstrzygać na korzyść zapisów 
ustawy. 

Ustawa o WTiR – Ustawa z dnia 21 
listopada 2008 o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów, Dz. U. z 
2020 r. poz. 22, 284, 412 oraz Ustawa z 
dnia 28 października 2020 r. o zmianie 
ustawy o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz niektórych innych 
ustaw, Dz. U. z 2020 r. poz. 2127. 
Ewentualne rozbieżności w zapisach 
SZOOP, Regulaminu naboru a ustawą, 
wynikające z jej nowelizacji należy 
rozstrzygać na korzyść zapisów ustawy. 

Zmiana techniczna. 

15.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 29 
tabeli, s. 164 

Przedsięwzięcie niskoemisyjne – tu: 
przedsięwzięcia, których przedmiotem 
jest przygotowanie i realizacja 
ulepszenia, w wyniku którego następuje 
wymiana urządzeń lub systemów 
grzewczych ogrzewających budynki 
mieszkalne, jednorodzinne lub 
urządzeń lub systemów 
podgrzewających wodę użytkową w 

Przedsięwzięcie niskoemisyjne – tu: 
przedsięwzięcia, których przedmiotem 
jest przygotowanie i realizacja 
ulepszenia, w wyniku którego następuje 
wymiana urządzeń lub systemów 
grzewczych ogrzewających budynki 
mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń 
lub systemów podgrzewających wodę 
użytkową w tych budynkach, które nie 

Zmiany porządkowe, doprecyzowujące. 
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tych budynkach, które nie spełniają 
standardów niskoemisyjnych (tj. źródła 
ciepła na paliwa stałe klasy 3 według 
normy PN-EN 303-5:2012 oraz 
bezklasowych), np.:  
 1) wymiana na źródła spełniające 
standardy niskoemisyjne (zasilane 
gazem, węglem kamiennym, energią 
elektryczną, biomasą lub innymi 
odnawialnymi źródłami energii); 
urządzenia na paliwa stałe musza być 
wyposażone w automatyczny podajnik i 
nie mogą posiadać rusztu awaryjnego 
ani elementów umożliwiających jego 
zamontowanie; dla urządzeń 
podlegających wymianie konieczny jest 
dowód na ich 
zezłomowanie/likwidację/utylizację 
(protokół wg wzoru dołączonego do 
umowy o realizację przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego, por. instrukcja 
wypełniania wniosku)  
2) przyłączenie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego odpowiednio do sieci 
ciepłowniczej lub gazowej (włączenie 
do sieci); dla urządzeń podlegających 
likwidacji konieczny jest dowód na ich 
zezłomowanie/likwidację/utylizację 
(protokół wg wzoru dołączonego do 
umowy o realizację przedsięwzięcia 

spełniają standardów niskoemisyjnych 
(tj. wymiana źródeł ciepła na paliwa 
stałe klasy 3 według normy PN-EN 303-
5:2012 oraz urządzeń bezklasowych), w 
wyniku którego następuje:  

1) wymiana na źródła spełniające 
standardy niskoemisyjne (zasilane 
gazem, węglem kamiennym, energią 
elektryczną,  biomasą lub innymi 
odnawialnymi źródłami energii); 
urządzenia na paliwa stałe musza być 
wyposażone w automatyczny 
podajnik i nie mogą posiadać rusztu 
awaryjnego ani elementów 
umożliwiających jego zamontowanie; 
dla urządzeń podlegających 
wymianie konieczny jest dowód na 
ich 
zezłomowanie/likwidację/utylizację 
(protokół wg wzoru dołączonego do 
umowy o realizację przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego, por. instrukcja 
wypełniania wniosku); wymiana 
źródeł ciepła możliwa jest jedynie w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
podłączenia do ciepła sieciowego 

lub 
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niskoemisyjnego, por. instrukcja 
wypełniania wniosku). Wymiana źródeł 
ciepła możliwa jest jedynie w 
przypadku, gdy nie ma możliwości 
podłączenia do ciepła sieciowego. 

2) przyłączenie budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego odpowiednio do 
sieci ciepłowniczej lub gazowej 
(włączenie do sieci); dla urządzeń 
podlegających likwidacji konieczny 
jest dowód na ich 
zezłomowanie/likwidację/utylizację 
(protokół wg wzoru dołączonego do 
umowy o realizację przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego, por. instrukcja 
wypełniania wniosku). 

 
W przypadku projektów polegających 
na podłączeniu do sieci gazowej 
możliwa jest również wymiana 
urządzenia grzewczego, jeśli jest 
niezbędna. 

 

16.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 29 
tabeli, s. 165 

Warunki odbiorcy ostatecznego 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego - 
umowę o realizację przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego wnioskodawca może 
zawrzeć wyłącznie z osobą, która 
łącznie spełnia następujące warunki 
wskazane w art. 11d ust.1 ustawy o 
WTiR, tj.:  
1) jest właścicielem lub 
współwłaścicielem albo jest 
posiadaczem samoistnym lub 
współposiadaczem samoistnym całości 

ubóstwo energetyczne – tu: (na 
podstawie zapisów ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów, art. 11 
d, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4) za mieszkańca 
zagrożonego ubóstwem energetycznym 
uważa się osobę, która: 

1) jest właścicielem lub 
współwłaścicielem albo 
posiadaczem samoistnym lub 
współposiadaczem samoistnym 
całości lub części budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego lub 

Zmiany uwzględniające zapisy 
nowelizowanej ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów, 
doprecyzowanie, że chodzi o definicję 
ubóstwa energetycznego; 
doprecyzowanie obowiązków gminy dot. 
weryfikacji warunków, które musi 
spełniać mieszkaniec zagrożony 
ubóstwem energetycznym. 



 

 

13 

lub części budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub lokalu, o którym 
mowa w ust. 6 art. 11d ustawy o WTiR 
[odnosi się do budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, w którym zostały 
wydzielone dwa lokale mieszkalne; 
przyp. własny], w którym jest 
realizowane przedsięwzięcie 
niskoemisyjne, przy czym udział tej 
osoby lub zakres jej współposiadania 
nie może być mniejszy niż połowa; w 
przypadku gdy umowa jest zawierana z 
więcej niż jednym współwłaścicielem 
lub współposiadaczem samoistnym 
suma ich udziałów we współwłasności 
lub zakres ich współposiadania 
samoistnego nie może być mniejsza niż 
połowa,  
2) w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających miesiąc zawarcia 
umowy o realizację przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego, średni miesięczny 
dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego, w 
rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 180 oraz z 2018 r. 
poz. 756, 1540 i 2529), nie przekracza 
175% kwoty najniższej emerytury w 
gospodarstwie jednoosobowym [tj. 

lokalu, o którym mowa w art. 11d, 
ust. 6 ustawy o WTiR, w którym jest 
realizowane przedsięwzięcie 
niskoemisyjne, przy czym udział tej 
osoby lub zakres jej współposiadania 
nie może być mniejszy niż połowa; w 
przypadku gdy umowa jest 
zawierana z więcej niż jednym 
współwłaścicielem lub 
współposiadaczem samoistnym 
suma ich udziałów we 
współwłasności lub zakres ich 
współposiadania samoistnego nie 
może być mniejsza niż połowa, 

2) jest członkiem gospodarstwa 
domowego, w którym przeciętny 
miesięczny dochód, w rozumieniu 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2020 r. poz. 111), na jednego członka 
gospodarstwa domowego nie 
przekracza 175% kwoty najniższej 
emerytury w gospodarstwie 
jednoosobowym i 125% tej kwoty w 
gospodarstwie wieloosobowym, 
oraz złożyła oświadczenie, w którym 
określiła liczbę osób w 
gospodarstwie domowym, 

3) posiada łącznie środki własne oraz 
zasoby majątkowe, o których mowa 
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1925 zł] i 125% tej kwoty w 
gospodarstwie wieloosobowym [tj. 
1375 zł] 66 i osoba ta złoży 
oświadczenie, w którym określi liczbę 
osób w gospodarstwie domowym oraz 
dochód przypadający na jednego 
członka tego gospodarstwa,  
3) posiada środki własne oraz zasoby 
majątkowe, o których mowa w ustawie 
z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych, nieprzekraczające 
kwoty 424 000 zł, z uwzględnieniem 
wartości budynku, o którym mowa w 
pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w ust. 
6 art. 11d ustawy o WTiR, i osoba ta 
złoży oświadczenie zawierające 
informacje o tych środkach i zasobach 
majątkowych, zgodnie ze wzorem 
określonym w przepisach wydanych na 
podstawie ust. 12 ustawy o WTiR,  
4) faktycznie zamieszkuje w budynku, o 
którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o 
którym mowa w ust. 6 art. 11d ustawy 
o WTiR,  
5) wyrazi zgodę na udostępnienie 
budynku, o którym mowa w pkt 1, lub 
lokalu, o którym mowa w ust. 6 art. 11d 
ustawy o WTiR, lub nieruchomości, na 
której znajduje się ten budynek lub 

w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2133), 
nieprzekraczające kwoty, o której 
mowa w art. 11c ust. 5 pkt 5 ustawy 
o WTiR, z wyłączeniem: 

a) wartości budynku, o którym 
mowa w pkt 1, lub lokalu, o 
którym mowa w art. 11d, 
ust. 6 ustawy o WTiR, 

b) nieruchomości gruntowych 
związanych odpowiednio z 
tym budynkiem lub tym 
lokalem, 

4) złożyła oświadczenie zawierające 
informacje o środkach i zasobach 
majątkowych, o których mowa w pkt 
3, zgodnie ze wzorem określonym w 
przepisach wydanych na podstawie 
art. 11d, ust. 12 pkt 2 ustawy o WTiR, 

5) faktycznie zamieszkuje w budynku, 
o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, 
o którym mowa w art. 11d, ust. 6 
ustawy o WTiR 

6) wyrazi zgodę na udostępnienie 
budynku, o którym mowa w pkt 1, 
lub lokalu, o którym mowa w art. 
11d, ust. 6, lub nieruchomości, na 
której znajduje się ten budynek lub 
lokal, lub ich części, w celu 
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lokal, lub ich części, w celu realizacji 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego,  
6) wyrazi zgodę na udostępnienie 
budynku, o którym mowa w pkt 1, lub 
lokalu, o którym mowa w ust. 6 art. 11d 
ustawy o WTiR, lub nieruchomości, na 
której znajduje się ten budynek lub 
lokal, lub ich części, na potrzeby 
instalacji mikroinstalacji w rozumieniu 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2389 i 2245 oraz z 2019 r. 
poz. 42) lub urządzeń służących 
doprowadzaniu lub odprowadzaniu 
energii elektrycznej z tej mikroinstalacji,  
7) wyrazi zgodę na udostępnienie 
budynku, o którym mowa w pkt 1, lub 
lokalu, o którym mowa w ust. 6 art. 11d 
ustawy o WTiR, lub nieruchomości, na 
której znajduje się ten budynek lub 
lokal, w celu przeprowadzenia 
weryfikacji, o której mowa w art. 11e 
ust. 2 ustawy o WTiR,  
8) złoży oświadczenie w formie aktu 
notarialnego o poddaniu się egzekucji 
wprost z tego aktu w przypadku 
powstania obowiązku zwrotu kosztów 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego,  
9) wyrazi zgodę na wniesienie wkładu 
własnego w wysokości oraz w sposób 

realizacji przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego 

7) wyrazi zgodę na udostępnienie 
budynku, o którym mowa w pkt 1, 
lub lokalu, o którym mowa w art. 
11d, ust. 6, lub nieruchomości, na 
której znajduje się ten budynek lub 
lokal, w celu przeprowadzenia 
weryfikacji, o której mowa w art. 
11e ust. 2, 

8) złoży oświadczenie w formie aktu 
notarialnego o poddaniu się 
egzekucji wprost z tego aktu lub 
podpisze weksel własny in blanco z 
zastrzeżeniem „bez protestu” wraz 
z deklaracją wekslową, w 
przypadku powstania obowiązku 
zwrotu kosztów przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego, 

9) wyrazi zgodę na wniesienie wkładu 
własnego w wysokości oraz w 
sposób określony w uchwale, o 
której mowa w art. 11d, ust. 9, o ile 
została wydana, jednak nie 
większej niż 10% kosztu realizacji 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego, 

10) spełnia dodatkowe warunki 
określone przez radę gminy w 
uchwale, o której mowa w art. 11d, 
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określony w uchwale, o której mowa w 
ust. 9 art. 11d ustawy o WTiR, o ile 
zostanie ona wydana, jednak nie 
większej niż 10% kosztu realizacji 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego.  
 
Gmina jest zobowiązana, zgodnie z art. 
11d ust. 7 ustawy o WTiR, do weryfikacji 
oświadczeń o których mowa w pkt 2 i 3 
oraz do weryfikacji spełnienia warunku, 
o którym mowa w pkt 4. 

ust. 8, oraz w uchwale, o której 
mowa wart. 11d, ust. 9, o ile 
została wydana 

Do sposobu wyliczania i weryfikowania 
przeciętnego miesięcznego dochodu 
oraz pozostałych warunków 
świadczących o zagrożeniu ubóstwem 
energetycznym należy stosować 
odpowiednie zapisy ustawy o WTiR, w 
szczególności art. 11d.  

 

Ocenę spełnienia warunków 
przeprowadza wnioskodawca, w trakcie 
kwalifikowania mieszkańców budynku 
do objęcia projektem w ramach 
poddziałania 4.6.1, w sposób 
dookreślony w regulaminie naboru 
mieszkańców (lub w regulaminie 
przeprowadzania przedsięwzięć 
niskoemisyjnych). Wnioskodawca jest 
zobowiązany do udokumentowania i 
przechowywania w okresie trwałości 
projektu dokumentów z 
przeprowadzonej weryfikacji. 

17.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 29 
tabeli, s. 166 

Porozumienie - porozumienie 
zawierane przez ministra właściwego 
do spraw gospodarki z gminą, 

Porozumienie - porozumienie 
zawierane przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Zmiany uwzględniające zapisy 
nowelizowanej ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz 
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dotyczące współfinansowania 
przedsięwzięć niskoemisyjnych ze 
środków Funduszu Termomodernizacji i 
Remontów, na podstawie art. 11c ust. 1 
i ust. 4 ustawy o WTiR; zawarcie 
porozumienia jest warunkiem 
podpisania umowy o dofinansowanie 
projektu z RPO WSL. 

Wodnej, w imieniu i na rzecz ministra 
właściwego do spraw klimatu z gminą, 
dotyczące współfinansowania 
przedsięwzięć niskoemisyjnych ze 
środków Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów, na podstawie art. 11c ust. 
1 i ust. 4 ustawy o WTiR; zawarcie 
porozumienia przed podpisaniem 
umowy o dofinansowanie projektu z 
RPO WSL jest warunkiem uzyskania 
zwiększonego dofinansowania w 
przypadku projektów realizowanych 
w powiązaniu z Programem Stop 
Smog. 

przyznanie dodatkowego 
dofinansowania za powiązanie projektu 
z Programem Stop Smog. 

18.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 29 
tabeli, s. 166 

Standardy niskoemisyjne - wymagania, 
jakie spełniają urządzenia lub systemy 
grzewcze ogrzewające budynki 
mieszkalne jednorodzinne lub 
urządzenia lub systemy podgrzewające 
wodę użytkową w tych budynkach, 
wynikające z:  
a) rozporządzenia Komisji (UE) 
2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w 
sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 
(Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 76, 
z późn. zm.)  

Standardy niskoemisyjne - wymagania, 
jakie spełniają urządzenia lub systemy 
grzewcze ogrzewające budynki 
mieszkalne jednorodzinne lub 
urządzenia lub systemy podgrzewające 
wodę użytkową w tych budynkach, w 
tym: 

a) w przypadku kotłów na paliwo stałe 
lub miejscowych ogrzewaczy 
pomieszczeń, wynikające z przepisów: 

 – rozporządzenia Komisji (UE) 
2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w 
sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do 

Zmiany uwzględniające zapisy 
nowelizowanej ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów. 
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b) rozporządzenia Komisji (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w 
sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 
193 z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.),  
c) przepisów odrębnych, w tym aktów 
prawa miejscowego (w tym również 
uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 7 
kwietnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń w 
zakresie eksploatacji instalacji, w 
których następuje spalanie paliw). 

wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 
na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 
21.07.2015, str. 1, z późn. zm.),  

– rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 
r. uzupełniającego dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 
efektywności energetycznej dla kotłów 
na paliwo stałe i zestawów 
zawierających kocioł na paliwo stałe, 
ogrzewacze dodatkowe, regulatory 
temperatury i urządzenia słoneczne (Dz. 
Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 43, z 
późn. zm.),  

– rozporządzenia Komisji (UE) 
2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w 
sprawie wykonania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 
(Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 76, z 
późn. zm.), 

 – rozporządzenia Komisji (UE) 
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w 
sprawie wykonania dyrektywy 



 

 

19 

Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do 
wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 
z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.), 

– rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z 
dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego 
ramy etykietowania energetycznego i 
uchylającego dyrektywę 2010/30/UE 
(Dz. Urz. UE L 198 z 28.07.2017, str. 1, z 
późn. zm.), 

 – wydanych na podstawie art. 169 ust. 1 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1219, 1378, 1565 i następne),  

– odrębnych, w tym aktów prawa 
miejscowego; 

 

b) w przypadku pomp ciepła, systemów 
wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła oraz urządzeń wykorzystujących: 
paliwo gazowe lub olejowe, w tym 
kotłów gazowych i olejowych 
kondensacyjnych, odnawialne źródła 
energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 
lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 
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energii, ciepło z sieci ciepłowniczej, 
energię elektryczną, wynikające z 
przepisów dotyczących efektywności 
energetycznej, w tym przepisów:  

– rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. 
uzupełniającego dyrektywę 2010/30/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w 
odniesieniu do etykiet efektywności 
energetycznej dla klimatyzatorów (Dz. 
Urz. UE L 178 z 06.07.2011, str. 1, z późn. 
zm.), 

 – rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 
r. uzupełniającego dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 
efektywności energetycznej dla 
ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy 
wielofunkcyjnych, zestawów 
zawierających ogrzewacz pomieszczeń, 
regulator temperatury i urządzenie 
słoneczne oraz zestawów zawierających 
ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator 
temperatury i urządzenie słoneczne (Dz. 
Urz. UE L 239 z 06.09.2013, str. 1, z późn. 
zm.),  
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– rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 
r. uzupełniającego dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/30/UE w odniesieniu do etykiet 
efektywności energetycznej dla 
podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej 
wody użytkowej i zestawów 
zawierających podgrzewacz wody i 
urządzenie słoneczne (Dz. Urz. UE L 239 
z 06.09.2013, str. 83, z późn. zm.),  

– rozporządzenia delegowanego Komisji 
(UE) nr 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. 
uzupełniającego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w 
odniesieniu do etykiet efektywności 
energetycznej systemów 
wentylacyjnych przeznaczonych do 
budynków mieszkalnych (Dz. Urz. UE 
L337 z 25.11.2014, str. 27, z późn. zm.), 

 – rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z 
dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego 
ramy etykietowania energetycznego i 
uchylającego dyrektywę 2010/30/UE. 

19.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 29 
tabeli, s. 167 

Minimalny standard efektywności 
energetycznej budynku – za budynki 
spełniające minimalny standard 

Minimalny standard efektywności 
energetycznej budynku – za budynki 
spełniające minimalny standard 

Zmiany redakcyjne, techniczne. 
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efektywności energetycznej uznaje się 
spełnienie przez budynek warunku 
wskazanego w pkt I lub II. Ocenę 
spełnienia warunku przeprowadza 
wnioskodawca, w trakcie 
kwalifikowania budynku do objęcia 
projektem w ramach poddziałania 
4.6.1, w sposób dookreślony w 
regulaminie naboru mieszkańców (lub 
w regulaminie przeprowadzania 
przedsięwzięć niskoemisyjnych); 
wnioskodawca jest zobowiązany do 
udokumentowania i przechowywania w 
okresie trwałości projektu 
dokumentów z przeprowadzonej 
oceny. 
 
 I. budynek, w którym wykonano, w 
okresie do 10 lat od roku złożenia 
wniosku o dofinansowanie w ramach 
poddziałania 4.6.1, przynajmniej niżej 
wymienione prace/przedsięwzięcia 
termomodernizacyjne w odniesieniu do 
pomieszczeń mieszkalnych budynku:  
1) docieplenie stropów, podłóg na 
gruncie, fundamentów, stropodachów 
lub dachów  
2) modernizacja lub wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej w przegrodach 
zewnętrznych budynków;  

efektywności energetycznej uznaje się 
spełnienie przez budynek warunku 
wskazanego w pkt I lub II.  

I. budynek, w którym wykonano, 
w okresie do 10 lat przed rokiem 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie w ramach 
poddziałania 4.6.1, przynajmniej 
niżej wymienione 
prace/przedsięwzięcia 
termomodernizacyjne w 
odniesieniu do pomieszczeń 
mieszkalnych budynku: 

1) docieplenie stropów, podłóg na 
gruncie, fundamentów, stropodachów 
lub dachów; 

2) modernizacja lub wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej w przegrodach 
zewnętrznych budynków; 

II. budynek dla którego pierwszy 

wpis do dziennika budowy 

został dokonany nie wcześniej 

niż 12 lat przed rokiem złożenia 

wniosku o dofinansowanie 

w ramach poddziałania 4.6.1 
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II. budynek dla którego pierwszy wpis 
do dziennika budowy został dokonany 
nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem 
złożenia wniosku o dofinansowanie w 
ramach poddziałania 4.6.1 

Ocenę spełnienia warunku 
przeprowadza wnioskodawca, w trakcie 
kwalifikowania budynku do objęcia 
projektem w ramach poddziałania 4.6.1, 
w sposób dookreślony w regulaminie 
naboru mieszkańców (lub w regulaminie 
przeprowadzania przedsięwzięć 
niskoemisyjnych). Wnioskodawca jest 
zobowiązany do udokumentowania i 
przechowywania w okresie trwałości 
projektu dokumentów z 
przeprowadzonej oceny. 

20.  II.4.6 Czyste 
powietrze, s. 168, 
pkt 29 tabeli 

Brak zapisu Projekty mogą być realizowane tylko w 
formule „ekologicznej gminy” lub 
„projektu grantowego” 

Wprowadzenie zapisu określającego 
możliwe formuły realizacji projektów w 
działaniu. 

21.  II.4.6 Czyste 
powietrze, pkt 29 
tabeli, s. 168 

brak zapisu Projekt grantowy - projekt, którego 
beneficjent udziela grantów na realizację 
zadań służących osiągnięciu celu tego 
projektu przez grantobiorców, zgodnie z 
art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej, 
szczegóły w dokumencie: Zasady 
kwalifikowania wydatków z EFRR w 
ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 

Zmiana wynikająca z umożliwienia 
realizacji projektów w formule 
grantowej. 

22.  Rozdział II 
Podrozdział II.5 
Oś Priorytetowa V 
Działanie 5.3 
Pkt 10 

Działanie 5.3 52 003 750 
Poddziałanie 5.3.1  42 574 391 
Poddziałanie 5.3.2  5 000 000 
Poddziałanie 5.3.3 4 429 359 

Działanie 5.3 52 003 750 
Poddziałanie 5.3.1  42 904 391 
Poddziałanie 5.3.2  4 770 000 
Poddziałanie 5.3.3 4 329 359 

Zmian związana z przesunięciem 
środków wewnątrz Działania 



 

 

24 

s. 188 
 

23.  Rozdział II 
Podrozdział II.5 
Oś Priorytetowa V 
Działanie 5.4 
Pkt 10 
s. 197 
 

Działanie 5.4 34 983 095 
Poddziałanie 5.4.1 2 230 595 
Poddziałanie 5.4.2 637 500 
Poddziałanie 5.4.3 32 115 000 

Działanie 5.4 34 983 095 
Poddziałanie 5.4.1 2 125 595 
Poddziałanie 5.4.2 637 500 
Poddziałanie 5.4.3 32 220 000 

Korekta kwot przypisanych do podziałań. 

24.  Rozdział II 
Podrozdział II.9 
Oś Priorytetowa IX 
Działanie 9.1 
Pkt 10 
Str. 188 

Poddziałanie 9.1.1              11 044 915 
Poddziałanie 9.1.2                5 632 930 
Poddziałanie 9.1.3                6 950 000 
Poddziałanie 9.1.4                1 200 000 
Poddziałanie 9.1.5              59 183 154 
Poddziałanie 9.1.6              33 643 259 

Poddziałanie 9.1.1              10 844 915 
Poddziałanie 9.1.2                5 547 930 
Poddziałanie 9.1.3                6 760 000 
Poddziałanie 9.1.4                1 175 000 
Poddziałanie 9.1.5              59 963 154 
Poddziałanie 9.1.6              33 363 259 

Celem efektywnego wykorzystania 
powstałych oszczędności w ramach 
Działania 9.1 środki zostają przeniesione 
na Poddziałanie w którym istnieje 
możliwość kontraktowania. 

25.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt 20. Maksymalny 

% poziom 

dofinansowania UE 

wydatków 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu 

85% 85% 

95% w przypadku projektów 

spełniających łącznie kryteria: 

1) są projektami rewitalizacyjnymi, 

2) nie są objęte pomocą publiczną, w 

tym rekompensatą 

3) nie są objęte pomocą de minimis 

4) nie są projektami  generującymi 

dochód w rozumieniu art. 61 

rozporządzenia nr 1303/2013 

 

Wprowadzenie możliwości 
zastosowania zwiększonego 
dofinansowania ze środków UE dla 
projektów rewitalizacyjnych. Dotychczas 
takie projekty mogły uzyskać dodatkowe 
dofinansowanie tylko ze środków BP. 
Dodano również przypis wskazujący, że 
kwestię tą należy rozstrzygać w 
regulaminie naboru. 
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s. 338 

26.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

Pkt. 21. Maksymalny 

% poziom 

dofinansowania 

całkowitego 

wydatków 

kwalifikowalnych na 

poziomie projektu s. 

338 

95%, w tym 10% z budżetu państwa  

w przypadku projektów spełniających 

łącznie kryteria: 

1) są projektami 

rewitalizacyjnymi, 

2) nie są objęte pomocą 

publiczną, w tym 

rekompensatą 

3) nie są objęte pomocą de 

minimis 

4) nie są 

projektami  generującymi 

dochód w rozumieniu art. 61 

rozporządzenia nr 1303/2013 

W pozostałych przypadkach 85%, bądź 
poziom wynikający z luki w 
finansowaniu, rekompensaty, pomocy 
de minimis lub zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy publicznej. 

95% ze środków UE  

bądź 

95%, w tym 10% z budżetu państwa  

w przypadku projektów spełniających 

łącznie kryteria: 

1) są projektami rewitalizacyjnymi, 

2) nie są objęte pomocą publiczną, w 

tym rekompensatą 

3) nie są objęte pomocą de minimis 

4) nie są projektami  generującymi 

dochód w rozumieniu art. 61 

rozporządzenia nr 1303/2013 

W pozostałych przypadkach 85%, bądź 
poziom wynikający z luki w 
finansowaniu, rekompensaty, pomocy 
de minimis lub zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy publicznej. 

Wprowadzenie możliwości 
zastosowania zwiększonego 
dofinansowania ze środków UE dla 
projektów rewitalizacyjnych. 

27.  II.10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa 

socjalnego, 

wspomaganego i 

chronionego oraz 

infrastruktury usług 

społecznych 

5%  

15% (w przypadku projektów nie 
otrzymujących współfinansowania z 
budżetu państwa) 

W pozostałych przypadkach poziom 
wynikający z luki w finansowaniu, 
rekompensaty, pomocy de minimis lub 

5%  

15% (w przypadku projektów nie 
otrzymujących współfinansowania z 
budżetu państwa bądź projektów nie 
spełniających łącznie kryteriów: 

1) są projektami rewitalizacyjnymi, 

Wprowadzenie możliwości 
zastosowania zwiększonego 
dofinansowania ze środków UE dla 
projektów rewitalizacyjnych. 
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Pkt. 22. Minimalny 
wkład własny 
beneficjenta jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych s. 
339 

zgodnie z zasadami udzielania pomocy 
publicznej. 

2) nie są objęte pomocą publiczną, w 

tym rekompensatą 

3) nie są objęte pomocą de minimis 

4) nie są projektami  generującymi 

dochód w rozumieniu art. 61 

rozporządzenia nr 1303/2013) 

W pozostałych przypadkach poziom 
wynikający z luki w finansowaniu, 
rekompensaty, pomocy de minimis lub 
zgodnie z zasadami udzielania pomocy 
publicznej. 

28.  II.10.3 Rewitalizacja 
obszarów 
zdegradowanych Pkt. 
20. Maksymalny 
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu.  
s. 349 

85% 85% 

95% w przypadku projektów 

spełniających łącznie kryteria: 

1) są projektami rewitalizacyjnymi, 

2) nie są objęte pomocą publiczną, w 

tym rekompensatą 

3) nie są objęte pomocą de minimis 

4) nie są projektami  generującymi 

dochód w rozumieniu art. 61 

rozporządzenia nr 1303/2013 

Wprowadzenie możliwości 
zastosowania zwiększonego 
dofinansowania ze środków UE dla 
projektów rewitalizacyjnych. Dotychczas 
takie projekty mogły uzyskać dodatkowe 
dofinansowanie tylko ze środków BP. 
Dodano również przypis wskazujący, że 
kwestię tą należy rozstrzygać w 
regulaminie naboru. 

29.  II.10.3 Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych Pkt. 

21. Maksymalny % 

poziom 

dofinansowania 

95%, w tym 10% z budżetu państwa  

w przypadku projektów spełniających 

łącznie kryteria: 

1) są projektami rewitalizacyjnymi, 

2) nie są objęte pomocą publiczną, w 

tym rekompensatą 

95% ze środków UE  

bądź 

95%, w tym 10% z budżetu państwa  

w przypadku projektów spełniających 

łącznie kryteria: 

Wprowadzenie możliwości 
zastosowania zwiększonego 
dofinansowania ze środków UE dla 
projektów rewitalizacyjnych.  
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całkowitego 

wydatków  

s. 349 

 

3) nie są objęte pomocą de minimis 

4) nie są projektami  generującymi 

dochód w rozumieniu art. 61 

rozporządzenia nr 1303/2013 

W pozostałych przypadkach 85%, bądź 
poziom wynikający z luki w 
finansowaniu, rekompensaty, pomocy 
de minimis lub zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy publicznej. 

1) są projektami rewitalizacyjnymi, 

2) nie są objęte pomocą publiczną, w 

tym rekompensatą 

3) nie są objęte pomocą de minimis 

4) nie są projektami  generującymi 

dochód w rozumieniu art. 61 

rozporządzenia nr 1303/2013 

W pozostałych przypadkach 85%, bądź 
poziom wynikający z luki w 
finansowaniu, rekompensaty, pomocy 
de minimis lub zgodnie z zasadami 
udzielania pomocy publicznej. 

30.  II. 10.3 Rewitalizacja 

obszarów 

zdegradowanych 

Pkt. 22. Minimalny 
wkład własny 
beneficjenta jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych s. 
350 

5%  

15% (w przypadku projektów nie 
otrzymujących współfinansowania z 
budżetu państwa) 

W pozostałych przypadkach poziom 
wynikający z luki w finansowaniu, 
rekompensaty, pomocy de minimis lub 
zgodnie z zasadami udzielania pomocy 
publicznej. 

5%  

15% (w przypadku projektów nie 
otrzymujących współfinansowania z 
budżetu państwa bądź projektów nie 
spełniających łącznie kryteriów: 

1) są projektami rewitalizacyjnymi, 

2) nie są objęte pomocą publiczną, w 

tym rekompensatą 

3) nie są objęte pomocą de minimis 

4) nie są projektami  generującymi 

dochód w rozumieniu art. 61 

rozporządzenia nr 1303/2013) 

W pozostałych przypadkach poziom 
wynikający z luki w finansowaniu, 
rekompensaty, pomocy de minimis lub 

Wprowadzenie możliwości 
zastosowania zwiększonego 
dofinansowania ze środków UE dla 
projektów rewitalizacyjnych. 
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zgodnie z zasadami udzielania pomocy 
publicznej. 

31.  Rozdział II 
Podrozdział II.11 
Oś Priorytetowa XI 
Działanie 11.1 
Pkt 10 
Str. 367 

Poddziałanie 11.1.1              5 869 392 
Poddziałanie 11.1.2              3 304 374 
Poddziałanie 11.1.3            24 137 904 
 

Poddziałanie 11.1.1              5 349 392 
Poddziałanie 11.1.2              3 184 374 
Poddziałanie 11.1.3            24 777 904 

 

Celem efektywnego wykorzystania 
powstałych oszczędności w ramach 
Działania 11.1 środki zostają 
przeniesione na Poddziałanie w którym 
istnieje możliwość kontraktowania. 

32.  Rozdział II 
Podrozdział II.11 
Oś Priorytetowa XI 
Działanie 11.2 
Pkt 10 
Str. 374 

Poddziałanie 11.2.1            15 491 662   
Poddziałanie 11.2.2            10 223 606 
Poddziałanie 11.2.3            27 778 382 
 

Poddziałanie 11.2.1            15 231 662   
Poddziałanie 11.2.2              9 873 606 
Poddziałanie 11.2.3            28 388 382 
 

Celem efektywnego wykorzystania 
powstałych oszczędności w ramach 
Działania 11.2 środki zostają 
przeniesione na Poddziałanie w którym 
istnieje możliwość kontraktowania. 

33.  Tabela finansowa,  
Oś priorytetowa III  
Poddziałanie 3.1.1 
Str. 422 

Poddziałanie 3.1.1– alokacja BP:  
50 000,00     

Poddziałanie 3.1.1 – alokacja BP:  
91 500,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

34.  Tabela finansowa,  
Oś priorytetowa IV  
Poddziałanie 4.3.1 
Str. 423 

Poddziałanie 4.3.1– alokacja BP:  
1 231 542,00     

Poddziałanie 4.3.1 – alokacja BP:  
1 577 852,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

35.  Tabela finansowa,  
Oś priorytetowa IV  
Poddziałanie 4.3.2 
RIT Zachodni 
Str. 423 

Poddziałanie 4.3.1 RIT Zachodni  
– alokacja BP:  
452 450,00     

Poddziałanie 4.3.1 RIT Zachodni 
– alokacja BP:  
521 710,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 
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36.  Tabela finansowa,  
Oś priorytetowa IV  
Poddziałanie 4.3.3 
Str. 423 

Poddziałanie 4.3.3 – alokacja BP:  
400 000,00     

Poddziałanie 4.3.3 – alokacja BP:  
506 000,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

37.  Tabela finansowa,  
Oś priorytetowa IV  
Poddziałanie 4.3.4 
Str. 423 

Poddziałanie 4.3.4 – alokacja BP:  
700 000,00     

Poddziałanie 4.3.4 – alokacja BP:  
803 500,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

38.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IV 
Poddziałanie 4.5.1 A 
Str. 423 

Poddziałanie 4.5.1 A - alokacja UE:  
321 113 079,00     

Poddziałanie 4.5.1 A - alokacja UE:  
324 113 079,00     

Przesunięcie alokacji z 4.5.1 B na 4.5.1 A 

39.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IV 
Poddziałanie 4.5.1 B 
Str. 423 

Poddziałanie 4.5.1 B - alokacja UE:  
31 433 064,00     

Poddziałanie 4.5.1 B - alokacja UE:  
28 433 064,00     

Przesunięcie alokacji z 4.5.1 B na 4.5.1 A 

40.  Tabela finansowa,  
Oś priorytetowa IV  
Działanie 4.6 
Str. 423 

Działanie 4.6 – alokacja BP:  
57 243,00     

Działanie 4.6 – alokacja BP:  
0,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 
środków BP  

41.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa V 
Poddziałanie 5.3.1 
Str. 424 

Poddziałanie 5.3.1 - alokacja UE:  
42 574 391,00     

Poddziałanie 5.3.1 - alokacja UE:  
42 904 391,00     

Przesunięcie alokacji z 5.3.2 i 5.3.3 na 
5.3.1 

42.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa V 
Poddziałanie 5.3.2 
Str. 424 

Poddziałanie 5.3.2 - alokacja UE:  
5 000 000,00     

Poddziałanie 5.3.2 - alokacja UE:  
4 770 000,00     

Przesunięcie alokacji z 5.3.2 na 5.3.1 
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43.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa V 
Poddziałanie 5.3.3 
Str. 424 

Poddziałanie 5.3.3 - alokacja UE:  
4 429 359,00         

Poddziałanie 5.3.3 - alokacja UE:  
4 329 359,00        

Przesunięcie alokacji z 5.3.3 na 5.3.1 

44.  Tabela finansowa,  
Oś priorytetowa V  
Poddziałanie 5.4.3 
Str. 424 

Poddziałanie 5.4.3 – alokacja BP:  
1 600 000,00     

Poddziałanie 5.4.3 – alokacja BP:  
1 784 000,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 
środków BP z puli EFS na Działania 
wspierające projekty rewitalizacyjne 
EFR 

45.  Tabela finansowa,  
Oś priorytetowa VI  
Działanie 6.1 
Drogi lokalne 
Str. 424 

Działanie 6.1 drogi lokalne – alokacja 
BP:  
5 235 800,00     

Działanie 6.1 drogi lokalne – alokacja 
BP:  
4 104 526,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 
środków BP na Działania wspierające 
projekty rewitalizacyjne 

46.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.1 
Str. 425 

Poddziałanie 9.1.1 - alokacja UE:  
11 044 915,00     

Poddziałanie 9.1.1 - alokacja UE:  
10 844 915,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 

47.  Tabela finansowa,  
Oś priorytetowa IX  
Poddziałanie 9.1.1  
Str. 425 

Poddziałanie 9.1.1 – alokacja BP:  
1 299 402,00     

Poddziałanie 9.1.1 – alokacja BP:  
915 872,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 
środków BP z puli EFS na Działania 
wspierające projekty rewitalizacyjne 
EFR 

48.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.2 
RIT Południowy 
Str. 425 

Poddziałanie 9.1.2 RIT Południowy - 
alokacja UE:  
1 241 841,00     

Poddziałanie 9.1.2 RIT Południowy - 
alokacja UE:  
1 231 841,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 

49.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.2 
RIT Południowy 

Poddziałanie 9.1.2 RIT Południowy - 
alokacja BP:  
146 099,00     

Poddziałanie 9.1.2 RIT Południowy - 
alokacja BP: 
144 923,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 
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Str. 425 wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

50.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.2 
RIT Północny 
Str. 425 

Poddziałanie 9.1.2 RIT Północny - 
alokacja UE:  
2 487 456,00     

Poddziałanie 9.1.2 RIT Północny - 
alokacja UE:  
2 452 456,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 
pełnego wykorzystania alokacji 

51.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.2 
RIT Północny 
Str. 425 

Poddziałanie 9.1.2 RIT Północny - 
alokacja BP: 
292 642,00     

Poddziałanie 9.1.2 RIT Północny - 
alokacja BP: 
288 524,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

52.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.2 
RIT Zachodni 
Str. 425 

Poddziałanie 9.1.2 RIT Zachodni - 
alokacja UE:  
1 903 633,00     

Poddziałanie 9.1.2 RIT Zachodni - 
alokacja UE:  
1 863 633,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 

53.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.2 
RIT Zachodni 
Str. 425 

Poddziałanie 9.1.2 RIT Zachodni - 
alokacja BP: 
223 956,00     

Poddziałanie 9.1.2 RIT Zachodni - 
alokacja BP: 
219 250,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

54.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.3 
Str. 425 

Poddziałanie 9.1.3 - alokacja UE:  
6 950 000,00     

Poddziałanie 9.1.3 - alokacja UE:  
6 760 000,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 

55.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.3 

Poddziałanie 9.1.3 - alokacja BP:  
817 647,00     

Poddziałanie 9.1.3 - alokacja BP:  
655 294,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 
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Str. 425 wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

56.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.4 
Str. 425 

Poddziałanie 9.1.4 - alokacja UE:  
1 200 000,00     

Poddziałanie 9.1.4 - alokacja UE:  
1 175 000,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 

57.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.4 
Str. 425 

Poddziałanie 9.1.4 - alokacja BP: 
141 176,00     

Poddziałanie 9.1.4 - alokacja BP:  
138 235,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

58.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.5 
Str. 425 

Poddziałanie 9.1.5 - alokacja UE:  
59 183 154,00     

Poddziałanie 9.1.5 - alokacja UE:  
59 963 154,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 

59.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.5 
Str. 425 

Poddziałanie 9.1.5 - alokacja BP: 
6 962 724,00     

Poddziałanie 9.1.5 - alokacja BP:  
7 054 488,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

60.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.1.6 
Str. 425 

Poddziałanie 9.1.6 - alokacja UE:  
33 643 259,00     

Poddziałanie 9.1.6 - alokacja UE:  
33 363 259,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 

61.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa IX 
Poddziałanie 9.3.1 
Str. 426 

Poddziałanie 9.3.1 - alokacja BP: 
4 713 720,00     

Poddziałanie 9.3.1 - alokacja BP:  
4 488 163,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 
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62.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa X 
Poddziałanie 10.2.2 
RIT Północny 
Str. 426 

Poddziałanie 10.2.2 RIT Północny - 
alokacja BP: 
84 564,00     

Poddziałanie 10.2.2 RIT Północny - 
alokacja BP:  
199 564,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

63.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa X 
Poddziałanie 10.2.4 
Str. 426 

Poddziałanie 10.2.4 - alokacja BP: 
70 000,00     

Poddziałanie 10.2.4 - alokacja BP:  
138 564,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

64.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa X 
Poddziałanie 10.3.1 
Str. 426 

Poddziałanie 10.3.1 - alokacja BP: 
3 502 009,00     

Poddziałanie 10.3.1 - alokacja BP:  
4 195 009,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

65.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa X 
Poddziałanie 10.3.2 
RIT Południowy 
Str. 426 

Poddziałanie 10.3.2 RIT Południowy - 
alokacja BP: 
497 647,00     

Poddziałanie 10.3.2 RIT Południowy - 
alokacja BP:  
547 647,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

66.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa X 
Poddziałanie 10.3.3 
Str. 426 

Poddziałanie 10.3.3 - alokacja BP: 
1 060 000,00     

Poddziałanie 10.3.3 - alokacja BP:  
1 164 000,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

67.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.1 
Str. 426 

Poddziałanie 11.1.1 - alokacja UE:  
5 869 392,00     

Poddziałanie 11.1.1 - alokacja UE:  
5 349 392,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 
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68.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.2 
RIT Południowy 
Str. 426 

Poddziałanie 11.1.2 RIT Południowy - 
alokacja UE:  
1 959 950,00     

Poddziałanie 11.1.2 RIT Południowy - 
alokacja UE:  
1 889 950,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 

69.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.2 
RIT Zachodni 
Str. 426 

Poddziałanie 11.1.2 RIT Zachodni - 
alokacja UE:  
1 181 953,00     

Poddziałanie 11.1.2 RIT Zachodni - 
alokacja UE:  
1 131 953,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 

70.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.1.3 
Str. 426 

Poddziałanie 11.1.3 - alokacja UE:  
24 137 904,00     

Poddziałanie 11.1.3 - alokacja UE:  
24 777 904,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 

71.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.1 
Str. 426 

Poddziałanie 11.2.1 - alokacja UE:  
15 491 662,00     

Poddziałanie 11.2.1 - alokacja UE:  
15 231 662,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 

72.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.1 
Str. 426 

Poddziałanie 11.2.1 - alokacja BP:  
1 822 548,00     

Poddziałanie 11.2.1 - alokacja BP:  
1 791 960,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

73.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.2 
RIT Południowy 
Str. 427 

Poddziałanie 11.2.2 RIT Południowy - 
alokacja UE:  
2 872 420,00     

Poddziałanie 11.2.2 RIT Południowy - 
alokacja UE:  
2 812 420,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 

74.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 

Poddziałanie 11.2.2 RIT Południowy - 
alokacja BP:  

Poddziałanie 11.2.2 RIT Południowy - 
alokacja BP:  

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 
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Poddziałanie 11.2.2 
RIT Południowy 
Str. 427 

337 932,00     330 873,00     wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

75.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.2 
RIT Północny 
Str. 427 

Poddziałanie 11.2.2 RIT Północny - 
alokacja UE:  
4 371 788,00     

Poddziałanie 11.2.2 RIT Północny - 
alokacja UE:  
4 181 788,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 

76.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.2 
RIT Północny 
Str. 427 

Poddziałanie 11.2.2 RIT Północny - 
alokacja BP:  
514 328,00     

Poddziałanie 11.2.2 RIT Północny - 
alokacja BP:  
491 975,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

77.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.2 
RIT Zachodni 
Str. 427 

Poddziałanie 11.2.2 RIT Zachodni - 
alokacja UE:  
2 979 398,00     

Poddziałanie 11.2.2 RIT Zachodni - 
alokacja UE:  
2 879 398,00     

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 

78.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.2 
RIT Zachodni 
Str. 427 

Poddziałanie 11.2.2 RIT Zachodni - 
alokacja BP:  
350 517,00     

Poddziałanie 11.2.2 RIT Zachodni - 
alokacja BP:  
338 753,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 

wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

79.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.3 
Str. 427 

Poddziałanie 11.2.3 - alokacja UE:  
27 778 382,00     

Poddziałanie 11.2.3 - alokacja UE:  
28 388 382,00    

Przesunięcie wolnych środków celem 

pełnego wykorzystania alokacji 

80.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XI 
Poddziałanie 11.2.3 

Poddziałanie 11.2.3 - alokacja BP:  
3 268 045,00     

Poddziałanie 11.2.3 - alokacja BP:  
3 339 809,00     

Przesunięcie niewykorzystanych 

środków BP z puli EFS na Działania 
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Str. 427 wspierające projekty rewitalizacyjne 

EFR 

81.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XII 
Poddziałanie 12.1.2 
RIT Południowy 
Str. 427 

Poddziałanie 12.1.2 RIT Południowy - 
alokacja UE:  
5 903 300,00     

Poddziałanie 12.1.2 RIT Południowy - 
alokacja UE:  
5 926 300,00     

Przesunięcie alokacji z 12.1.2 RIT 
Zachodni na 12.1.2 RIT Południowy 

82.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XII 
Poddziałanie 12.1.2 
RIT Zachodni 
Str. 427 

Poddziałanie 12.1.2 RIT Zachodni - 
alokacja UE:  
3 903 300,00     

Poddziałanie 12.1.2 RIT Zachodni - 
alokacja UE:  
3 880 300,00     

Przesunięcie alokacji z 12.1.2 RIT 
Zachodni na 12.1.2 RIT Południowy 

83.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XII 
Poddziałanie 12.2.2 
RIT Południowy 
Str. 427 

Poddziałanie 12.2.2 RIT Południowy - 
alokacja UE:  
4 738 100,00     

Poddziałanie 12.2.2 RIT Południowy - 
alokacja UE:  
4 774 600,00     

Przesunięcie alokacji z 12.2.2 RIT 
Zachodni na 12.2.2 RIT Południowy 

84.  Tabela finansowa, 
Oś priorytetowa XII 
Poddziałanie 12.2.2 
RIT Zachodni 
Str. 427 

Poddziałanie 12.2.2 RIT Zachodni - 
alokacja UE:  
4 668 100,00     

Poddziałanie 12.2.2 RIT Zachodni - 
alokacja UE:  
4 631 600,00     

Przesunięcie alokacji z 12.2.2 RIT 
Zachodni na 12.2.2 RIT Południowy 

85.  Rozdział IV 
Podrozdział A.1.2 
Str 439-440 

9.1.1              11 044 915 
9.1.2                5 632 930 
9.1.3                6 950 000 
9.2.1              19 240 457 
9.2.2                6 106 630 
9.2.3              13 500 000 
9.3.1                    250 000 

9.1.1              10 844 915 
9.1.2                5 547 930 
9.1.3                6 760 000 
9.2.1              20 788 457 
9.2.2                5 776 630 
9.2.3              13 450 000 
9.3.1                   215 000 

Konieczność dostosowania do wcześniej 
przedstawionych zmian zapisów w 
SzOOP jak również zmian 
przedstawionych w tabeli finansowej 
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86.  Rozdział IV 
Podrozdział A.1.3 
Str 443 

9.1.3 – Miasto Bytom          6 185 500 
9.2.3 – Miasto Bytom        12 650 750 
9.3.1 – Miasto Bytom             250 000 

9.1.3 – Miasto Bytom          5 995 500 
9.2.3 – Miasto Bytom        12 600 750 

9.3.1 – Miasto Bytom             215 000 

Konieczność dostosowania do wcześniej 
przedstawionych zmian zapisów w 
SzOOP jak również zmian 
przedstawionych w tabeli finansowej 

87.  Rozdział IV 
Podrozdział A.2.1 
Str 446 

9.1.1 alokacja UE - 
11 044 915/finansowanie ogółem – 
12 994 018 
 
9.2.1 alokacja UE – 19 240 457 
/finansowanie ogółem – 22 635 832 
 
11.1.1 alokacja UE – 5 869 392 
/finansowanie ogółem – 6 905 168 
 
11.2.1 alokacja UE – 15 491 662 
/finansowanie ogółem – 18 225 485 

9.1.1 alokacja UE – 10 844 
915/finansowanie ogółem – 12 758 724 
 
9.2.1 alokacja UE – 20 788 457 
/finansowanie ogółem – 24 457 009 
 
11.1.1 alokacja UE – 5 349 392 
/finansowanie ogółem – 6 293 403 
 
11.2.1 alokacja UE – 15 231 
662/finansowanie ogółem – 17 919 603 

 

Konieczność dostosowania do wcześniej 
przedstawionych zmian zapisów w 
SzOOP jak również zmian 
przedstawionych w tabeli finansowej 

88.  Rozdział IV 
Podrozdział B.2.2 
Str 453 

9.1.2 alokacja UE – 5 632 930/wkład 
publiczny – 927 778/wkład prywatny – 
66 271/finansowanie ogółem – 
6 626 979 
 
9.2.2 alokacja UE – 6 106 630/wkład 
publiczny – 926 772/wkład prywatny – 
150 870/finansowanie ogółem – 
7 184 272 
 
11.1.2 alokacja UE – 3 304 374/wkład 
publiczny – 524 814/wkład prywatny – 
58 312/finansowanie ogółem – 
3 887 500 

9.1.2 alokacja UE – 5 547 930/wkład 
publiczny – 913 779 /wkład prywatny – 
65 269 /finansowanie ogółem – 6 526 
978 
 
9.2.2 alokacja UE – 5 776 630/wkład 
publiczny – 876 690 /wkład prywatny – 
142 717 /finansowanie ogółem – 6 796 
037 
 
11.1.2 alokacja UE – 3 184 374/wkład 
publiczny – 505 755 /wkład prywatny – 
56 195 /finansowanie ogółem – 3 746 
324 

Konieczność dostosowania do wcześniej 
przedstawionych zmian zapisów w 
SzOOP jak również zmian 
przedstawionych w tabeli finansowej 
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11.2.2 alokacja UE – 10 223 606/wkład 
publiczny – 1 774 099/wkład prywatny 
– 30 070/finansowanie ogółem – 
12 027 775 

 
11.2.2 alokacja UE – 9 873 606/wkład 
publiczny – 1 713 364 /wkład prywatny – 
29 040 /finansowanie ogółem – 11 616 
010 
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Rejestr zmian do Załącznika nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 

Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego 

Lp. Numer działania lub 
poddziałania, 
tytuł lub zakres 
projektu, 
nr str. 

Aktualny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie 

1.  Lp. 74. 
Działanie 7.2  
(2021,2022) 
Str. 51 

Brak zapisu Tabela dla projektów 
pozakonkursowych PUP 

Wprowadzenie zapisu wynika z 
planowanych do realizacji projektów 
pozakonkursowych PUP w ramach 
Działania 7.2 RPO WSL. 

2.  Przypis nr 8 
Str. 51 

Brak zapisu Tryb pozakonkursowy zostanie 
zastosowany  do 100% podmiotów z 
grupy podmiotów zidentyfikowanych w 
załączniku, jako uprawnione do 
aplikowania, a więc wszystkie 31 PUP  z 
woj. śląskiego  zostaną wezwane do 
złożenia projektów w ramach naboru. 

Przypis wynika z wprowadzenia tabeli w 
punkcie nr 74. 

 


