
 

 

Opis zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej 

wersji SZOOP RPO WP 2014-2020 (z dnia 7 lutego 2017 r.) obejmują m.in.: 

1) modyfikację 1 typu projektu w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami, 

2) dodanie Poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne, 

3) zmianę maksymalnego % poziomu dofinansowania całkowitego wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach Działania 5.1 Infrastruktura 

drogowa (dotyczy projektów z zakresu dróg wojewódzkich, w ramach których 

uwzględnione zostanie dofinansowanie z budżetu państwa), Działania 5.3 

Infrastruktura kolejowa (dotyczy projekty w zakresie zakupu/modernizacji taboru 

kolejowego na potrzeby wojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie 

kolejowym, w ramach których uwzględnione zostanie dofinansowanie z budżetu 

państwa) oraz Poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (dotyczy 

projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym z zakresu ochrony zdrowia, 

w ramach których uwzględnione zostanie dofinansowanie z budżetu państwa), 

4) dostosowanie zapisów w ramach osi priorytetowej VI. Spójność przestrzenna 

i społeczna (Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, Działanie 6.3 

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej oraz Działanie 6.5 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) oraz opisu Osi Priorytetowej 

VIII Integracja społeczna do zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 

z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020, 

zatwierdzonych w dniu 24 października 2016 r., 



5) modyfikację 1 typu projektu w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej oraz Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 

6) dodanie 3 typu projektu w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej oraz Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 

7) aktualizację rozdziału III. Indykatywny plan finansowy, 

8) aktualizację zapisów rozdziału IV. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji, 

9) aktualizację Załącznika nr 1 Tabela transpozycji PI na działania / poddziałania 

w poszczególnych osiach priorytetowych, 

10) aktualizację Załącznika nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego 

i produktu dla działań i poddziałań, 

11) aktualizację Załącznika nr 3a Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 

priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR, która 

uwzględnia: 

 zmianę kryteriów wyboru projektów dla Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury 

B+R jednostek naukowych (formalne kryteria dopuszczające specyficzne, 

merytoryczne kryteria dopuszczające specyficzne, merytoryczne kryteria 

jakościowe) 

 wprowadzenie kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.3.3 

Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, 

 zmianę kryteriów wyboru projektów merytorycznych jakościowych dla 

konkursu ogólnego w ramach Działania 4.2 Gospodarka odpadami, typ 1. 

Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami 

komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim: 

b) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie punktów selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, 

 dostosowanie kryteriów wyboru projektów w zakresie VI osi priorytetowej 

Spójność przestrzenna i społeczna w ramach Poddziałania 6.2.2 

Infrastruktura pomocy społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej oraz Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT do 

zaktualizowanych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 



środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014- 2020, zatwierdzonych w dniu 24 

października 2016 r. 

12)  aktualizację Załącznika nr 4 Ramowe Plany Działań w zakresie fiszek dla 

projektów konkursowych w ramach działań 8.1, 8.2, 8.3 i 8.4 w zakresie: 

 zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 8.1 Aktywna 

integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

Działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomoc 

społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie oraz Działania 8.3 

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, 

 dostosowania zapisów RPD do przyjętego Harmonogramu naborów 

wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

na 2017 rok oraz dodanie fiszek konkursowych (tj. zaplanowanie 

dodatkowych konkursów) w ramach Działania 8.2 Aktywna integracja osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez 

ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie. 

13) aktualizację Załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO 

WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego, 

14) zmiany o charakterze redakcyjnym, doprecyzowującym i aktualizacyjnym. 

 

 

Rzeszów, 14.03.2017 r. 


