
 

Opis zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

 
Zaktualizowany dokument w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji SZOOP 
RPO WP 2014-2020 (z dnia 20 lutego 2018 r.) obejmuje zmiany w: 
 

1) Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty finansowe, w pkt 32 
Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz najważniejsze warunki 
przyznawania zapis: 1) Pożyczka standardowa, 2) Pożyczka innowacyjna, 3) 
Poręczenie,  zastąpiono zapisem:  Pożyczka Standardowa – Innowacyjna. 

2) Działaniu 4.5 Różnorodność biologiczna: 

 w ramach typu projektu 4 w pkt 10. Typy projektów oraz w pkt 11. Typy 
beneficjenta zapis „inwentaryzacja przyrodnicza” zastąpiono zapisem 
„dokumentacja dotycząca zasobów i zagrożeń: tworów i składników przyrody, 
walorów krajobrazowych, wartości kulturowych”, 

 w pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów dodano zapis, zgodnie 
z którym, ograniczenie mówiące, iż wydatki związane z realizacją 
infrastruktury mającej na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania 
turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz promowanie form ochrony 
przyrody infrastruktury nie mogą stanowić więcej niż 30% wydatków 
kwalifikowalnych w projekcie nie dotyczy projektów realizowanych na 
terenie parków narodowych, 

3) Działaniu 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.4 Instytucje 
popularyzujące naukę: 

 modyfikacja w zapisach SZOOP RPO WP 2014-2020 typu projektu  
„1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instytucji popularyzujących naukę 
i innowacje”. Brzmienie nowego zapisu: „1. Roboty budowlane i/lub 
wyposażenie dotyczące utworzenia regionalnej instytucji popularyzującej 
naukę i innowacje”, 

 modyfikacja zapisów umożliwiających realizację ww. projektu, m.in. typu 
beneficjenta, trybu wyboru projektów (dodano tryb pozakonkursowy), 
wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za identyfikację, nabór i ocenę 
wniosku, 

 usunięcie z pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów pkt 2 
Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 300 000 EUR - wartość  
w PLN będzie podawana każdorazowo w regulaminie konkursu, 

 w pkt 9 Lista wskaźników produktu dokonano zmiany nazwy wskaźnika 
produktu pn. Liczba osób odwiedzających instytucje popularyzujące naukę  
w ramach zorganizowanych grup na wskaźnik pn. Liczba osób 
odwiedzających regionalną instytucję popularyzującą naukę i innowacje  
w ramach grup zorganizowanych [osób/rok] - zmiana została również ujęta  
w załączniku nr 2 do SZOOP pn. Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań.  



4) Poddziałaniach 6.4.1, 6.4.2 i 6.4.3 SZOOP RPO WP 2014-2020 i Załączniku nr 2 
Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 
wprowadzono następujące wskaźniki rezultatu: 

 Poddziałanie 6.4.1 - Liczba dzieci korzystających z objętej wsparciem 
infrastruktury przedszkolnej [osoby/rok]. 

 Poddziałanie 6.4.2 -  Liczba uczniów korzystających z objętej wsparciem 
infrastruktury edukacyjnej – kształcenie zawodowe [osoby/rok]. 

 Poddziałanie 6.4.3 -  Liczba uczniów korzystających z objętej wsparciem 
infrastruktury edukacyjnej – szkolnictwo ogólne [osoby/rok]. 

5) Załączniku nr 7 Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych  
w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - zakres EFRR 
- zaktualizowanie zapisów dotyczących kwalifikowalności wydatków 
w zakresie: 

 Działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – dostosowano 
zapisy, 

 Działania 4.5 Różnorodność biologiczna dodano zapisy zgodnie z którymi 
następujące ograniczenia:  

 wydatki dotyczące infrastruktury turystycznej muszą stanowić 
nierozerwalną część szerszego projektu w zakresie różnorodności 
biologicznej, 

 wydatki kwalifikowalne w projekcie muszą być przeznaczone na ochronę 
różnorodności biologicznej w nie mniej niż 70%, 

 maksymalnie 30% może być przeznaczone na infrastrukturę turystyczną 
ściśle związaną z pozostałą częścią projektu dotyczącego 
bioróżnorodności  

nie dotyczą projektów realizowanych na terenie parków narodowych, 
 

 w ramach typu projektu 4 w nazwie oraz w katalogu wydatków 
kwalifikowalnych w pkt 2 zapis „inwentaryzacja przyrodnicza” zastąpiono 
zapisem „dokumentacja dotycząca zasobów i zagrożeń: tworów 
i składników przyrody, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych”, 

 

 w ramach typu projektu dot. ośrodków prowadzących działalność 
bezpośrednio związaną z edukacją ekologiczną w katalogu wydatków 
kwalifikowalnych: 

 punkt 3 otrzymał brzmienie: „zakup pojazdów z grupy KŚT nr 743 
na potrzeby realizacji działań związanych bezpośrednio z edukacją 
ekologiczną (mobilne centra edukacji ekologicznej służące do przewozu 
ekspozycji i mobilnych wystaw)”, 

 dodano pkt 5 nabycie wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych 
do realizacji projektu. 

 Poddziałania 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę w ramach typu projektu „1. 
Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące utworzenia regionalnej 
instytucji popularyzującej naukę i innowacje”. 

6) zakresie instrumentów inżynierii finansowej w następującym zakresie: 

 W ramach Poddziałania 1.4.2 Instrumenty finansowe: 

 w pkt 10 Typy projektów usunięto zapisy umożliwiające udzielania wsparcie 
dla sektora MŚP w formie poręczenia, 

 w pkt 32 Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych oraz najważniejsze 
warunki przyznawania usunięto pożyczkę innowacyjną i poręczenie. 

 W ramach Działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości: 



 w pkt 10 Typy projektów poprzez zmianę zapisu z: …w formie pożyczki na 
uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 60 000 PLN…  
na zapis… w formie pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej 
w maksymalnej wysokości do 100 000 PLN na osobę przyznawane na 
warunkach preferencyjnych. 

7) Poddziałaniu 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, Działaniu 6.3 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej (konkurs ogólny i konkurs dla MOF) i Działaniu 6.5 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - ZIT, Poddziałaniu 6.4.2 Kształcenie 
zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, Poddziałaniu 6.4.3 Szkolnictwo ogólne  
i Poddziałaniu 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę w pkt 19 oraz Działaniu 8.4 
Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej i Działaniu 8.9 
Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne pkt 12, a także Słowniku terminologicznym, dokonano 
zmian o charakterze aktualizacyjnym, doprecyzowującym i redakcyjnym. 

8) w kryteriach wyboru projektów zatwierdzonych na mocy uchwały nr 108/XII/2018 
Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 26 marca 2018 r. - zakres 
EFRR, w: 

 Działaniu 4.5 Różnorodność biologiczna: 

 kryteriach wyboru projektów (merytorycznych jakościowych) w nazwie typu 
projektu 4 oraz w kryteriach nr 1,2,3,4 dla ww. typu projektu zapis 
„inwentaryzacja przyrodnicza” zastąpiono zapisem „dokumentacja dotycząca 
zasobów i zagrożeń: tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych, 
wartości kulturowych”. Ponadto, w kryteriach nr 2,3 i 4 dla ww. typu projektu 
zapis w brzmieniu „dokumentacja dotycząca zasobów i zagrożeń: tworów 
i składników przyrody, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych, na 
potrzeby dokumentów wymienionych w lit a), inwentaryzacją nieleśnych siedlisk 
przyrodniczych na obszarach Natura 2000 położonych w granicach parków 
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu” zastąpiono zapisem 
„dokumentacja dotycząca zasobów i zagrożeń: tworów i składników przyrody, 
walorów krajobrazowych, wartości kulturowych, na potrzeby dokumentów 
wymienionych w lit a) planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków 
krajobrazowych oraz dokumentów waloryzujących obszary chronionego 
krajobrazu, a także inwentaryzacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych 
na obszarach Natura 2000 położonych w granicach parków krajobrazowych 
i obszarów chronionego krajobrazu” 

 kryteriach wyboru projektów dla Poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy 
społecznej oraz Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (konkurs 
ogólny i konkurs dla MOF) i Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - 
ZIT – dostosowano zapisy 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. 

 kryteriach formalnych specyficznych – ocena formalna, kryteriach merytorycznych 
specyficznych i kryteriach merytorycznych jakościowych w zakresie Działania 6.3 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (konkurs ogólny i konkurs dla MOF) oraz  
w zakresie Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT kryteriach 
formalnych specyficznych – ocena formalna i kryteriach merytorycznych 
specyficznych. 

 zakresie Działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.4 Instytucje 
popularyzujące naukę, dodanie kryterium merytorycznego - specyficznego pn. 



Efektywność projektu w oparciu o Analizę kosztów i korzyści dla Podkarpackiego 
Centrum Nauki stanowiącą element Studium Wykonalności.  

 Poddziałaniu 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę (usunięcie kryteriów 
merytoryczno-jakościowych). 

 
 
 

Rzeszów, 27.03.2018 r. 


