
 

 

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 26 października 2018 r.) obejmują m.in.: 
 
1) Modyfikację zapisów dotyczących OP I w rozdziale I. Ogólny opis Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz 
głównych warunków realizacji. 

 
2) W Osi Priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka: 

 Działanie 1.1 - modyfikację zapisów dotyczących warunków udzielenia wsparcia w pkt 
19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów oraz doprecyzowanie zapisów w pkt 25 
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu i pkt 27 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych, 

 Działanie 1.2 - w pkt 10 Typy projektów aktualizację opisu typu projektu 2 Prace B+R 
oraz typu projektu 3 Infrastruktura B+R, 

 Działanie 1.3 - wprowadzenie zapisów dotyczących możliwości zastosowania pomocy 
zwrotnej. 

 
3) W Osi Priorytetowej III. Czysta energia: 
Działanie 3.1 

 w pkt 11 Typ beneficjenta rozszerzenie typu beneficjenta „przedsiębiorstwa” 
o „przedsiębiorstwa będące koordynatorem lub członkiem klastra energii”, 

 umożliwienie zastosowania konkursowego trybu wyboru projektów dla inwestycji 
klastrowych i wiązek projektów klastrowych uzgodnionych w ramach Kontraktu 
Terytorialnego,  

 rozszerzenie zapisu w pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów w zakresie 
wsparcia wykorzystania energii wodnej:  
Poprzedni zapis – „Możliwa jest wyłącznie budowa, przebudowa, rozbudowa 
hydroelektrowni na już istniejących budowlach piętrzących”, 
Obecny zapis – „Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej będą 
dotyczyły wyłącznie małych elektrowni wodnych poprzez modernizację istniejących 
budowli piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie”, 

 wprowadzenie zapisów dotyczących możliwości zastosowania pomocy zwrotnej, 
Działanie 3.2 

 w pkt 11 Typ beneficjenta wprowadzenie nowego typu beneficjenta: „kościoły i związki 
wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych”,  

 wprowadzenie zapisów dotyczących możliwości zastosowania pomocy zwrotnej, 
Poddziałanie 3.3.1 

 w pkt 10 Typy projektów usunięcie typu projektu dotyczącego oświetlenia publicznego 
oraz w pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów usunięcie powiązanych z w/w 
typem zapisów. 

 



4) W Osi Priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego: 

 Działanie 4.1 - w pkt 11 Typy beneficjenta dodanie nowego typu, tj. Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 

 Działanie 4.2 - wprowadzenie zapisów dotyczących możliwości zastosowania pomocy 
zwrotnej, 

 Działanie 4.4 - w pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów usunięcie limitu 
dotyczącego maksymalnej wartości pojedynczego projektu,  

 Działanie 4.5 - dodanie nowego typu projektu pn. Minimalizacja zanieczyszczeń wód i 
gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności 
oraz  zapisów umożliwiających jego realizację (zmian dokonano w pkt 10, 11, 19 i 29). 

 
5) W Osi Priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna: 

 w typie projektu określonym w pkt 10 opisu Działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski 
oraz Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne zmodyfikowano zadanie a) dotyczące zakupu/modernizacji niskoemisyjnego 
taboru miejskiego transportu publicznego. 

 
6) W Osi Priorytetowej VI. Spójność przestrzenna i społeczna: 

Działanie 6.1: 

 w pkt 10 Typy projektów dodano nowe uzdrowisko: Latoszyn-Zdrój, 

 w pkt 11 Typ beneficjenta zaktualizowano zapisy, nowe brzmienie: „organizacje 
pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy”, 

 w pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów dodano ppkt 8 i ppkt 9: „8. Budowa 
nowych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego możliwa wyłącznie dla podmiotów, które 
na etapie składania wniosku o dofinansowanie posiadają operat uzdrowiskowy lub 
status obszaru ochrony uzdrowiskowej, a jej konieczność wynika ze Strategii Rozwoju 
Województwa i jest uzależniona od specyfiki podmiotu”. „9. Nie będą możliwe roboty 
budowlane dotyczące infrastruktury kulturalnej oraz budowa nowych obiektów 
szpitalnych, za wyjątkiem infrastruktury podmiotów prowadzących lecznictwo 
uzdrowiskowe”, 

 w pkt 29 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) 
dokonano aktualizacji zapisów, nowe brzmienie: „Maksymalna wartość pojedynczego 
projektu uwzględniającego infrastrukturę turystyczną i kulturę: 2 000 000 EUR kosztów 
kwalifikowalnych – wartość w PLN będzie podawana każdorazowo w regulaminie 
konkursu”. 

Poddziałanie 6.2.1: 

 w pkt 10 Typy projektów doprecyzowano typy projektów: „1. Przebudowa, rozbudowa, 
nadbudowa i remonty istniejącej infrastruktury podmiotów ochrony zdrowia, w tym 
służącej opiece długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w zakresie zgodności 
z zasadami deinstytucjonalizacji”. „2. Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia 
niezbędnego do świadczenia usług medycznych, w tym służących opiece 
długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w zakresie zgodności z zasadami 
deinstytucjonalizacji, 

 w pkt 11 Typ beneficjenta dodano nowy typ beneficjenta: „szpital uniwersytecki 
prowadzony przez Uniwersytet Rzeszowski”. 

Poddziałanie 6.2.2: 

 w pkt 11 Typ beneficjenta dodano nowy typ beneficjenta: „podmioty uprawnione 
do realizacji zadań w zakresie wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej”, 

Działanie 6.3 i 6.5: 

 w pkt 11 Typ beneficjenta usunięto typ projektu: „przedsiębiorstwa komunalne/Skarbu 
Państwa i dodano nowy typ projektu: „podmioty, w których większość udziałów lub akcji 
posiada Skarb Państwa lub posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 
i stowarzyszenia”, 



 w pkt 16 Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/ poddziałaniami 
w ramach PO lub z innymi PO dokonano uspójnienia zapisów pomiędzy działaniami 6.3 
i 6.5, 

 w pkt 29 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) 
dodano zapis: „Maksymalna wartość pojedynczego projektu uwzględniającego 
infrastrukturę kulturalną: 2 000 000 EUR kosztów kwalifikowalnych – wartość w PLN 
będzie podawana każdorazowo w regulaminie konkursu”, 

Poddziałanie 6.4.2 

 w pkt 10 Typy projektów doprecyzowano typy projektów: „1. Budowa*, przebudowa, 
nadbudowa i/lub zakup wyposażenia infrastruktury dydaktycznej szkół zawodowych, 
placówek kształcenia ustawicznego w szczególności dla laboratoriów, pracowni 
i warsztatów, z uwzględnieniem preferencji dla branż mających strategiczne 
znaczenie dla rozwoju gospodarki na poziomie krajowym i regionalnym, 
identyfikowanych w dokumentach strategicznych lub definiujących inteligentne 
specjalizacje”. „2. Budowa, przebudowa oraz nadbudowa i/lub wyposażenie istniejącej 
infrastruktury dydaktycznej państwowych wyższych szkół zawodowych w zakresie 
uruchamiania nowych kierunków kształcenia lub poprawy istniejącej oferty dydaktycznej 
związanej z inteligentnymi specjalizacjami i/lub wynikającej ze Strategii Rozwoju 
Regionalnego oraz odpowiadającej zidentyfikowanym potrzebom rynku pracy, 
z uwzględnieniem preferencji dla branż mających strategiczne znaczenie 
dla rozwoju gospodarki na poziomie krajowym i regionalnym”. 

 
7) W Osi Priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy: 

 Działanie 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 - korekty opisu celów szczegółowych, typów operacji 
oraz grup docelowych (zakres zmian różny w poszczególnych działaniach) jakie będą 
objęte wsparciem. Wprowadzenie możliwości obejmowania wsparciem imigrantów, 
reemigrantów, osób tzw. ubogich pracujących, zatrudnionych na umowach 
krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych. Usunięcie 
zapisów wskazujących na możliwość udzielania wsparcia w ramach EURES. Środki z 
tego zakresu zostaną wykorzystanie na wsparcie udzielane w ramach procedury 
konkursowej w Działaniu 7.1. Ponadto dodano lub zmodyfikowano wskaźniki (zgodnie z 
WLWK). W przypadku niektórych działań doprecyzowano także źródło danych do 
pomiaru wskaźnika, 

 Działanie 7.1 - doprecyzowanie zapisów dotyczących sposobu pomiaru efektywności 
zatrudnieniowej w projektach. Wskazano, że przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji 
zawodowej będą uwzględniały efektywność zatrudnieniową, której jednolita metodologia 
pomiaru jest zdefiniowana w Wytycznych MIiR w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (przyjęta metodologia 
nie będzie uwzględniała umów cywilno-prawnych), a sposób wskazywania jej wartości 
minimalnych będzie określony w odpowiednim komunikacie ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego. Dodatkowo priorytetowo będą traktowane projekty zakładające 
efektywność zatrudnieniową wyższą niż wymagany minimalny próg (poprzez kryteria 
wyboru projektów), 

 Działanie 7.3 - doprecyzowanie, że w ramach działania realizowane będą projekty 
zarówno w trybie konkursowym (wsparcie bezzwrotne) oraz w trybie zgodnym z art. 37 
ust. 1 oraz art. 38 ust. 4-5 rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 (instrumenty 
finansowe), 

 Działanie 7.6 - ograniczenie liczby możliwych do finansowania typów projektów, z uwagi 
na niewielka ilość środków, jakie zostały przewidziane na realizację wsparcia w ramach 
tego działania oraz wyższy niż pierwotnie planowano koszt poszczególnych procedur 
medycznych. Doprecyzowano także zapisy dotyczące grupy docelowej jaką można 
objąć wsparciem w ramach tego działania. 

 
 



8) W Osi Priorytetowej IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie: 

 Działanie 9.1 - obniżenie wartości wskaźnika – Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych w programie. Wskaźnik ujęty jest w Ramach 
wykonania, które ulegną modyfikacji w analogicznym zakresie. Dodano także wskaźniki 
Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie, zgodnie ze 
zmodyfikowaną Umową Partnerstwa oraz doprecyzowano i zmodyfikowano nazwy 
wskaźników (zgodnie z WLWK), 

 Działanie 9.2 - doprecyzowanie zapisów dotyczących celów szczegółowych oraz typów 
projektów. W ramach kierunkowych zasad wyboru projektów uszczegółowiono, 
że w przypadku nowych projektów finansowanych w ramach Działania 9.2, 
skierowanych do szkół gimnazjalnych, które zostaną zlikwidowane w związku z reformą 
systemu edukacji, wsparcie będzie skierowane jedynie do uczniów tych szkół. 

 
9) Wprowadzenie horyzontalnych zapisów dotyczących deinstytucjonalizacji w brzmieniu: 

„W ramach RPO WP 2014-2020 wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę 
instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji 
zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) 
świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami 
psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej chyba że rozpoczęty w nich 
został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w 
społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu. 
Zasada ta obowiązuje dla naborów ogłoszonych po wejściu w życie zmienionego 
programu, tj. od 12 października 2018 r.”. 

 
10) Aktualizację załącznika nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla 

działań i poddziałań. 
 
11) Aktualizację załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 

2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego. 
 
12) Aktualizację załącznika nr 7 Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 

w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań, poddziałań – zakres EFRR 
w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE, Działania 3.2 Modernizacja energetyczna 
budynków, Poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych, Działania 5.3 
Infrastruktura kolejowa, Działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski, Działania 5.5 
Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Działania 6.1 
Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia, Poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej i Poddziałania 6.4.2 
Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ. 

 
 
 

Rzeszów, 14.11.2018 r. 


