Nowa wersja dokumentu (wersja 1.10) z dnia 23 listopada 2017 r. zawiera następujące zmiany:
SEKTOR ENERGETYKA
Uaktualniono i doprecyzowano zapisy w ramach podziałania 1.1.1 uwzględniające bieżący stan prac
związany z wdrożeniem mechanizmu finansowego oraz zmian w koncepcji wspierania odnawialnych
źródeł energii.
Dokonano korekty w zakresie maksymalnego poziomu dofinansowania w poddziałaniu 1.3.1.
SEKTOR ŚRODOWISKA
Rozszerzono zakres działania 2.1.5 (wody opadowe w miastach) o miasta o gęstości zaludnienia
powyżej 1200 osób/km2. Doprecyzowano kwestię wysokości dofinansowania w zależności od
uregulowania przez beneficjenta kwestii opłat za wody opadowe w mieście.
Doprecyzowano katalog potencjalnych beneficjentów, zakres projektów pozakonkursowych
i wskaźniki działania 2.1, usunięto zapisy umożliwiające finansowanie samodzielnych zbiorników
magazynujących wodę na okres suszy i uzupełniono definicję wskaźnika dot. ilości retencjonowanej
wody.
Dopuszczono również możliwość wyodrębnienia alokacji dedykowanej małym i średnim miastom w
typach projektów 2.1.4, 2.1.5 i działaniu 2.5.
SEKTOR TRANSPORTU
Wprowadzono zróżnicowanie minimalnej wartości projektów (w tym wydatków kwalifikowalnych w
projekcie) dla transportu intermodalnego, w zależności od ich zakresu rzeczowego; ujednolicono dla
PKP SA oraz PKP PLK SA maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków
kwalifikowalnych na poziomie projektu niezależnie od jego położenia względem sieci TEN-T oraz jego
typu (kolej TEN-T, kolej poza TEN-T, kolej miejska), a także doprecyzowano kwestie kwalifikowalności
zadań związanych z organizacją transportu miejskiego.
SEKTOR ZDROWIA
W działaniu 9.2 wprowadzono możliwość zastosowania pozakonkursowego trybu wyboru projektów,
pod warunkiem dokonania uprzedniej analizy zasadności i efektywności projektów przez Komitet
Sterujący (KS) do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.
ZAŁĄCZNIK NR 2 - TABELA WSKAŹNIKÓW REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO I PRODUKTU DLA DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ
Dodanie przypisu doprecyzowującego zakres zastosowania wskaźnika dla dz. 2.1.
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SZOOP POIIŚ 2014-20 PN. WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH (WPZ)
Uzupełniono Wykaz o 51 nowo zidentyfikowane projekty oraz usunięto 4 projekty, ponadto
zaktualizowano dane dla projektów.
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SZOOP PO IIŚ 2014-2020 PN. SYSTEM OCENY I WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH PO IIŚ
2014-2020
Wprowadzono modyfikacje odnośnie maksymalnego czasu trwania naborów, oceny projektów
i podpisania umowy o dofinansowanie i bardziej elastyczne rozwiązania w procedurze oceny
kryteriów formalnych. W sektorze zdrowia wprowadzono zapisy pozwalające na usprawnienie
procesu identyfikacji projektów pozakonkursowych.
Wydłużono termin przedkładania kwartalnego sprawozdania z przygotowania projektów
zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym oraz nieznacznie zmodyfikowano wzór kwartalnej
tabeli monitoringowej.

