
 
1 Kryteria formalne administracyjne standardowe w ramach osi priorytetowych II-VI RPO 

WP 2014-2020 – projekty konkursowe: w definicji kryterium nr 5 Prawidłowość 
załączników do wniosku / kompletność poprawek wniosku i załączników usunięcia 
wymaga ostatni  „pusty” punktor (str. 19). 

 
2. Kryteria formalne dopuszczające standardowe w ramach osi priorytetowych II-VI RPO 

WP 2014-2020 – projekty pozakonkursowe: poprawienia wymaga liczba porządkowa w 
kryterium Obecność na liście projektów zidentyfikowanych (powinno być 6.) str. 17. 

   
3. Kryteria merytoryczne dopuszczające standardowe w ramach osi II-VI (str.84-85) 

 

Jest Zmiana 

1 kryterium:  
Zasada zapobiegania dyskryminacji i 
równość szans kobiet i mężczyzn 
 

2 kryteria:  
- Zasada zapobiegania dyskryminacji,  
- Równość szans kobiet i mężczyzn. 

 
 

4. Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, 

typ projektu 2 (str. 356) uspójnienia z SZOOP wymaga typ projektu: 

 

„2. Budowa / rozbudowa / przebudowa dróg lokalnych (tj. dróg zaliczanych do kategorii 

dróg powiatowych lub gminnych) stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z:  

 siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, 

centrami lub platformami logistycznymi, wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  

 przejściami granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub 

platformami logistycznymi zlokalizowanymi poza siecią TEN-T, wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą,  

 istniejącymi lub nowymi terenami inwestycyjnymi (w ramach projektów 

komplementarnych CT7 do projektów głównych związanych z terenami inwestycyjnymi 

realizowanymi w ramach CT3), wraz z infrastrukturą towarzyszącą.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Kryteria merytoryczne jakościowe w ramach osi VI Spójność przestrzenna i społeczna, 

Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu – typ projektu 1 (str. 374-

375) 

 
 

Jest Zmiana 

Kryterium 8. Komplementarność z innymi 
działaniami. 
Jeśli wnioskodawca/partner realizował na 
obszarze województwa podkarpackiego w 
okresie 2007-2013 oraz w okresie 2014-2020 
ze środków Unii Europejskiej, i/lub innych 
źródeł: 

 do dwóch projektów z zakresu 
infrastruktury uzdrowiskowej – 
otrzymuje 2 punkty,  

 od trzech do czterech projektów – 4 
punkty,  

 powyżej pięciu projektów – 5 
punktów.  

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Kryterium 8. Komplementarność z innymi 
działaniami. 
Jeśli wnioskodawca/partner realizował na 
obszarze województwa podkarpackiego w 
okresie 2007-2013 oraz w okresie 2014-2020 
ze środków Unii Europejskiej, i/lub innych 
źródeł: 

 do dwóch projektów z zakresu 
infrastruktury uzdrowiskowej – 
otrzymuje 2 punkty,  

 od trzech do czterech projektów – 4 
punkty,  

 pięć i powyżej pięciu projektów – 5 
punktów.  

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

 
 

6. Kryteria merytoryczne jakościowe w ramach osi VI Spójność przestrzenna i społeczna, 

Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu – typ projektu 2 (str. 379) 

 

Jest Zmiana 

Kryterium 5. Komplementarność z innymi 
działaniami. 
Jeśli wnioskodawca/partner realizował na 
obszarze województwa podkarpackiego w 
okresie 2007-2013 oraz w okresie 2014-2020 
ze środków Unii Europejskiej, i/lub innych 
źródeł: 

 do dwóch projektów z zakresu 
turystyki i kultury – otrzymuje 5 
punkty, 

 od trzech do czterech projektów – 10 
punkty, 

 powyżej pięciu projektów – 15 
punktów. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Kryterium 5. Komplementarność z innymi 
działaniami. 
Jeśli wnioskodawca/partner realizował na 
obszarze województwa podkarpackiego w 
okresie 2007-2013 oraz w okresie 2014-2020 
ze środków Unii Europejskiej, i/lub innych 
źródeł: 

 do dwóch projektów z zakresu 
turystyki i kultury – otrzymuje 5 
punktów, 

 od trzech do czterech projektów – 10 
punktów, 

 pięć i powyżej pięciu projektów – 
15 punktów. 

Punkty nie podlegają sumowaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 


