
1 
 

Załącznik do Uchwały Nr 70 / X / 2017 

Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

Propozycje zmian RPO WP 2014-2020 w części dotyczącej EFRR wymagające decyzji KE 

Ref 
no 

Structure of the OP 
according to the 

template 

Description of the change 
(before/after the change) incl. reference to Article 96 CPR  

(please see example under PA 1) 

Justification  
(incl. indication if the proposed change is linked to 

the previously notified change already introduced to 
the OP) 

Change 
results 
from a 

change in 
the 

Partnership 
Agreement 

(yes/no) 

PA1 PRIORITY AXIS 1 Oś priorytetowa I - KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA 

1 

PI 1b 

Sekcja 2.A.6.1 Opis 

typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają 

zostać objęte wsparciem, 

ich oczekiwany wkład w 

realizację celów 

szczegółowych, w 

stosownych przypadkach, 

wskazanie głównych grup 

docelowych, 

poszczególnych 

terytoriów docelowych i 

typów beneficjentów, 

CPR Art. 96 (2)(b)(iii) 

Przed zmianą: 

Inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej 

lokalizacja przyczyni się do redukcji kosztów związanych z 

zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego 

prowadzenia prac B+R.  

 

Typy projektów: 

- projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań, prac 

rozwojowych, aż do etapu pierwszej produkcji włącznie  

- bony na innowacje ukierunkowane na zwiększenie aktywności 

innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach 

projektów o małej skali, 

- wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza 

badawczo-rozwojowego,  

- projekty związane z wdrożeniem prac B+R w działalności 

przedsiębiorstw, 

- przedsięwzięcia w zakresie zwiększania potencjału regionalnego 

systemu innowacji. 

 

Typy beneficjentów: 

(...) 

Proponowana zmiana jest następstwem realizacji 

inicjatywy wspólnej KE, MR oraz Województwa 

Podkarpackiego pn. "Lagging Regions", gdzie przy 

udziale ekspertów Banku Światowego  zaproponowano 

model utworzenia Regionalnego Centrum Transferu 

Technologii jako podmiotu uzupełniającego i 

usprawniającego funkcjonowanie ekosystemu innowacji 

w województwie podkarpackim. Przewidywany projekt 

będzie  realizowany w trybie pozakonkursowym z 

udziałem m.in. regionalnych jednostek naukowych i ich 

spółek celowych oraz podmiotu utworzonego do realizacji 

części działań w projekcie w formie operatora. Koncepcja 

i zamierzenie projektowe zostało uzgodnione z 

przedstawicielami KE w trakcie spotkań Komitetu 

Sterującego inicjatywy Lagging Regions i potwierdzone 

pismem z KE sygn. JP/ regio.dga2.f.3(2016)7m 753 (Ref. 

Ares(2016)6730101 - 01/12/2016) z dnia 1.12.2016 r. 

NIE 
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- przedsiębiorstwa, 

- konsorcja naukowe w których liderem jest przedsiębiorstwo, 

(...) 

 

Po zmianie: 

Inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej 

lokalizacja przyczyni się do redukcji kosztów związanych z 

zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego 

prowadzenia prac B+R.   

 

Wsparcie może zostać udzielone na utworzenie i funkcjonowanie 

Podkarpackiego Centrum Innowacji, które będzie pełniło funkcję 

brokera innowacji prowadzącego transfer wyników prac B+R  z 

jednostek naukowych do przedsiębiorstw oraz inicjującego 

współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami 

naukowymi. Podmiot ten będzie m.in. inicjował i prowadził 

działalność doradczą dotyczącą komercjalizacji i urynkowienia 

badań naukowych, aktywnej działalności pozyskiwania klientów i 

partnerów do prowadzenia prac badawczych, wspierania 

prowadzenia badań naukowych w formie mikrodotacji oraz 

tworzenia środowiska innowacji kreującego powstawanie innowacji 

i nowych pomysłów w środowisku „protolab”, czego efektem będzie 

kreowanie nowych przedsiębiorstw. 

 

Typy projektów: 

- projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań, prac 

rozwojowych, aż do etapu pierwszej produkcji włącznie, 

- bony na innowacje ukierunkowane na zwiększenie aktywności 

innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach 

projektów o małej skali, 

- wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza 

badawczo-rozwojowego, 

- wsparcie utworzenia i funkcjonowania Podkarpackiego Centrum 

Innowacji, 

- projekty związane z wdrożeniem prac B+R w działalności 

przedsiębiorstw, 

- przedsięwzięcia w zakresie zwiększania potencjału regionalnego 

systemu innowacji. 

 

Po zmianie: 
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Typy beneficjentów: 

(...) 

- przedsiębiorstwa, 

- jednostki naukowe oraz ich spółki celowe, 

- konsorcja naukowe w których liderem jest przedsiębiorstwo, 

(...) 

2 

PI 1b  

Sekcja 2.A.6.2 

Kierunkowe zasady 

wyboru projektów, 

CPR Art.96 (2)(b)(iii) 

Przed zmianą: 

- tryb pozakonkursowy - wyłącznie dla projektu realizowanego 

przez Samorząd Województwa w zakresie regionalnego systemu 

innowacji. 

 

Po zmianie: 

- tryb pozakonkursowy -  dla projektu pilotażowego realizowanego 

przez Samorząd Województwa w zakresie regionalnego systemu 

innowacji oraz dla projektu realizowanego z udziałem Samorządu 

Województwa Podkarpackiego dotyczącego utworzenia i 

funkcjonowania  Podkarpackiego Centrum Innowacji. 

Proponowana zmiana jest następstwem realizacji 

inicjatywy wspólnej KE, MR oraz Województwa 

Podkarpackiego pn. "Lagging Regions", gdzie przy 

udziale ekspertów Banku Światowego  zaproponowano 

model utworzenia Regionalnego Centrum Transferu 

Technologii jako podmiotu uzupełniającego i 

usprawniającego funkcjonowanie ekosystemu innowacji 

w województwie podkarpackim. Przewidywany projekt 

będzie  realizowany w trybie pozakonkursowym z 

udziałem m.in. regionalnych jednostek naukowych i ich 

spółek celowych oraz podmiotu utworzonego do realizacji 

części działań w projekcie w formie operatora. Koncepcja 

i zamierzenie projektowe zostało uzgodnione z 

przedstawicielami KE w trakcie spotkań Komitetu 

Sterującego inicjatywy Lagging Regions i potwierdzone 

pismem z KE sygn. JP/ regio.dga2.f.3(2016)7m 753 (Ref. 

Ares(2016)6730101 - 01/12/2016) z dnia 1.12.2016 r. 

NIE 
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PI 1b  

Sekcja 2.A.6.2 

Kierunkowe zasady 

wyboru projektów, 

CPR Art.96 (2)(b)(iii) 

Przed zmianą: 

Wsparcie udzielone będzie na przedsięwzięcia zgodne z RIS3.W 

procesie wyboru projektów objętych dofinansowaniem w ramach PI 

1b przewiduje się zastosowanie preferencji dla przedsięwzięć 

realizowanych w ramach współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem, 

a jednostką naukową i/lub realizowane przez sieci/grupy 

przedsiębiorstw. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw uzależnione 

będzie od spełnienia warunku dyfuzji innowacji albo współpracy 

dużego przedsiębiorstwa z MŚP lub organizacją pozarządową. W 

przypadku, gdy pomoc z funduszy przyznawana jest dużemu 

przedsiębiorstwu, Instytucja Zarządzająca zapewni, że wkład 

finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby 

miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE. 

 

Po zmianie: 

Uzasadnieniem w zakresie wyjścia poza obszar 

wskazany w RIS3 jest specyficzna koncepcja projektu, 

która zakłada m.in. zwiększenie liczby usług B+R 

świadczonych przez jednostki naukowe na rzecz 

przedsiębiorstw jako efekt działalności RCTT. Przyjęcie, 

że RCTT nie może angażować się w działalność 

brokerską w zakresie usług wykraczających poza obszar 

RIS3 byłoby znaczącym ograniczeniem i wywarłoby 

negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsięwzięcia. 

Podobnie cześć projektu poświęcona tzw. "ProtoLab" 

swoją aktywnością nie może ograniczać kreatywności 

interesariuszy tylko i wyłącznie do obszaru RIS3. Jednym 

z głównych zamierzeń projektowanego "ProtoLab": jest 

jego interdyscyplinarne środowisko którego często nie 

można w sposób jednoznaczny przy pisać do określonej 

NIE 
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Wsparcie udzielone będzie na przedsięwzięcia zgodne z RIS3. 

Projekt Podkarpackiego Centrum Innowacji w zakresie swojej 

aktywności może obejmować również obszary wykraczające poza 

RIS3. W procesie wyboru projektów objętych dofinansowaniem w 

ramach PI 1b przewiduje się  zastosowanie preferencji dla 

przedsięwzięć realizowanych w ramach współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwem, a jednostką naukową i/lub realizowane przez 

sieci/grupy przedsiębiorstw. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw 

uzależnione będzie od spełnienia warunku dyfuzji innowacji albo 

współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP lub organizacją 

pozarządową. W przypadku, gdy pomoc z funduszy przyznawana 

jest dużemu przedsiębiorstwu, Instytucja Zarządzająca zapewni, że 

wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku 

liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE. 

branży, a tym samym taka działalność staje się nie 

wdrażalna. 

4 

PI 1b 

Sekcja 2.A.6.2 

Kierunkowe zasady 

wyboru projektów, 

CPR Art.96 (2)(b)(iii) 

Przed zmianą: 

Przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia potencjału regionalnego 

systemu innowacji będą realizowane przez Samorząd 

Województwa we współpracy, w szczególności z instytucjami 

naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.  

Wybór projektów do dofinansowania odbywać się będzie w oparciu 

o kryteria wyboru przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 

2014-2020, opracowane przy uwzględnieniu takich aspektów jak: 

obiektywność, precyzyjność, mierzalność, spójność, rozłączność. 

Kryteria wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej 

realizacji priorytetu inwestycyjnego. 

 

Po zmianie: 

Przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia potencjału regionalnego 

systemu innowacji będą realizowane przez Samorząd 

Województwa we współpracy, w szczególności z instytucjami 

naukowo-badawczymi oraz instytucjami otoczenia biznesu.  

Projekt pilotażowy dotyczący utworzenia i funkcjonowania 

Podkarpackiego Centrum Innowacji będzie realizowany z udziałem 

podmiotu powołanego do jego realizacji przez Samorząd 

Województwa przy udziale jednostek naukowych oraz ich spółek 

celowych. 

Wybór projektów do dofinansowania odbywać się będzie w oparciu 

o kryteria wyboru przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 

2014-2020, opracowane przy uwzględnieniu takich aspektów jak: 

jw. w zakresie uzasadnienia wnioskowanej zmiany. NIE 
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obiektywność, precyzyjność, mierzalność, spójność, rozłączność. 

Kryteria wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej 

realizacji priorytetu inwestycyjnego. 

5 

PI 3a  

Sekcja 2.A.6.1 Opis 

typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają 

zostać objęte wsparciem, 

ich oczekiwany wkład w 

realizację celów 

szczegółowych, w 

stosownych przypadkach, 

wskazanie głównych grup 

docelowych, 

poszczególnych 

terytoriów docelowych i 

typów beneficjentów, 

CPR Art.96 (2)(b)(iii) 

Przed zmianą: 

Projekty mające na celu przygotowanie stref aktywności 

gospodarczej będą realizowane pod warunkiem nie powielania 

dostępnej infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni 

został wyczerpany.  

By wykorzystać w pełni potencjał województwa należy stworzyć 

odpowiednie warunki dla rozwoju gospodarki regionu poprzez 

wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów 

akademickich. 

 

Po zmianie: 

Projekty mające na celu przygotowanie stref aktywności 

gospodarczej będą realizowane pod warunkiem nie powielania 

dostępnej infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni 

został wyczerpany. 

Wsparcie będzie udzielane na pilotażowy projekt pozakonkursowy 

dotyczący wspólnego zintegrowanego planowania przestrzennego 

na obszarze ROF.  

By wykorzystać w pełni potencjał województwa należy stworzyć 

odpowiednie warunki dla rozwoju gospodarki regionu poprzez 

wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów 

akademickich. 

Proponowana zmiana jest następstwem realizacji 

inicjatywy wspólnej KE, MR oraz Województwa 

Podkarpackiego pn." Lagging Regions", gdzie przy 

udziale ekspertów Banku Światowego  zaproponowano, 

że istotny wpływ na decyzję inwestycyjne dotyczące 

lokowania nowych przedsiębiorstw ma dostępność 

gminnych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Podczas spotkań Komitetu Sterującego ww. inicjatywy 

zaproponowano regionom uczestniczącym w realizacji 

inicjatywy możliwość realizacji w ramach RPO projektu 

pilotażowego dedykowanego dla dwóch wybranych gmin, 

którego efektem będzie zwiększenie powierzchni terenu 

objętej planem zagospodarowania przestrzennego. 

NIE 
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PI 3a  

Sekcja 2.A.6.1 Opis 

typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają 

zostać objęte wsparciem, 

ich oczekiwany wkład w 

realizację celów 

szczegółowych, w 

stosownych przypadkach, 

wskazanie głównych grup 

docelowych, 

poszczególnych 

terytoriów docelowych i 

Przed zmianą: 

By wykorzystać w pełni potencjał województwa należy stworzyć 

odpowiednie warunki dla rozwoju gospodarki regionu poprzez 

wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów 

akademickich. Zgodnie z zapisami UP wsparcie infrastrukturalne 

inkubatorów możliwe będzie tylko w incydentalnych i 

uzasadnionych przypadkach, gdy w wyniku realizacji RIS3 nastąpi 

silna koncentracja przedsiębiorstw z kluczowej branży/branż, o 

konkretnym zapotrzebowaniu.  

W celu osiągnięcia lepszych warunków rozwoju przedsiębiorstw 

należy zapewnić im dostęp do profesjonalnych usług 

okołobiznesowych. Profesjonalizacja usług dla MŚP będzie 

uwzględniać gamę dotychczas oferowanych przez IOB, jak również 

Zmiana ma na celu doprecyzowanie zapisów 

dotyczących wsparcia inkubatorów przedsiębiorczości o 

wskazanie, że obok incydentalnego wsparcia o 

charakterze infrastrukturalnym, udzielane będzie również 

wsparcie ukierunkowane bezpośrednio na proces 

inkubacji w postaci finansowania usług dla inkubowanych 

przedsiębiorstw. Ponadto przewidywana jest realizacja 

projektu dedykowanego dla powstania inkubatora 

kosmicznego we współpracy z Polską Agencją 

Kosmiczną oraz Europejską Agencją Kosmiczną, który 

swoim zakresem obejmował będzie wsparcie dla 

inkubowanych przedsiębiorstw w zakupie 

specjalistycznych usług. Zgodnie z założeniami projektu, 

NIE 
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typów beneficjentów, 

CPR Art.96 (2)(b)(iii) 

pakiety nowych usług dostosowanych do specyfiki konkretnych 

potrzeb. Dostęp do tych usług zostanie zapewniony poprzez 

realizację projektu systemowego polegającego na sieciowaniu 

podkarpackich instytucji otoczenia biznesu  za pośrednictwem 

elektronicznej platformy. Platforma ta będzie pełniła funkcje 

centrum usług okołobiznesowych dla MŚP  z województwa 

podkarpackiego, gdzie przedsiębiorstwa będą mogły zapoznać się 

z ofertą usługową jak również zgłaszać zapotrzebowanie na nowe 

usługi (mechanizm popytowy) . 

 

Po zmianie: 

By wykorzystać w pełni potencjał województwa należy stworzyć 

odpowiednie warunki dla rozwoju gospodarki regionu poprzez 

wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów 

akademickich. Zgodnie z zapisami UP wsparcie infrastrukturalne 

inkubatorów możliwe będzie tylko w incydentalnych i 

uzasadnionych przypadkach, gdy w wyniku realizacji RIS3 nastąpi 

silna koncentracja przedsiębiorstw z kluczowej branży/branż, o 

konkretnym zapotrzebowaniu. Ponadto udzielane będzie wsparcie 

procesu inkubacji przedsiębiorstw w dostępie do usług. W celu 

przyśpieszenia rozwoju regionu opartego o RIS3, wsparcie będzie 

mogło zostać przeznaczone na realizację projektu dotyczącego 

wsparcia przedsiębiorstw inkubowanych z obszaru RIS3 w 

finansowaniu zakupu usług. Obok finansowania usług doradczych, 

zostanie udzielone wsparcie IOB na rzecz profesjonalizacji usług w 

zakresie niezbędnym do ich świadczenia.  

W celu osiągnięcia lepszych warunków rozwoju przedsiębiorstw 

należy zapewnić im dostęp do profesjonalnych usług 

okołobiznesowych. Profesjonalizacja usług dla MŚP będzie 

uwzględniać gamę dotychczas oferowanych przez IOB oraz 

dostawców specjalistycznych usług dla biznesu, jak również 

pakiety nowych usług dostosowanych do specyfiki konkretnych 

potrzeb. Dostęp do tych usług zostanie zapewniony poprzez 

realizację projektu systemowego polegającego na sieciowaniu 

podkarpackich instytucji otoczenia biznesu oraz dostawców 

specjalistycznych usług dla biznesu za pośrednictwem 

elektronicznej platformy. Platforma ta będzie pełniła funkcje 

centrum usług okołobiznesowych dla MŚP  z województwa 

podkarpackiego, gdzie przedsiębiorstwa będą mogły zapoznać się 

będzie on projektem nieinfrastrukturalnym, gdzie całość 

wsparcia zostanie redystrybuowana na rzecz 

inkubowanych przedsiębiorstw.  

 

Zmiana ma na celu doprecyzowanie i rozszerzenie 

katalogu potencjalnych dostawców usług dla biznesu o 

podmioty o charakterze komercyjnym, które są w stanie 

dostarczyć wysokiej jakości usługi dla biznesu, a często 

są wręcz jedynymi możliwymi dostawcami usług z uwagi 

na ograniczone kompetencje IOB. W trakcie jednego z 

działań inicjatywy wspólnej KE, MR oraz Województwa 

Podkarpackiego pn." Lagging Regions", gdzie przy 

udziale ekspertów Banku Światowego celem było 

opracowanie potencjalnych usług rozwojowych dla 

biznesu i systemu ich finansowania podniesiono, że 

niecelowe jest ograniczanie dostawców usług tylko i 

wyłącznie do podmiotów niekomercyjnych zaliczanych do 

sektora IOB (w rozumieniu definicji PARP jako podmioty 

typu non-profit). 
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z ofertą usługową jak również zgłaszać zapotrzebowanie na nowe 

usługi (mechanizm popytowy) oraz pozyskać finansowanie usług.  

7 

PI 3a  

Sekcja 2.A.6.1 Opis 

typów i przykłady 

przedsięwzięć, które mają 

zostać objęte wsparciem, 

ich oczekiwany wkład w 

realizację celów 

szczegółowych, w 

stosownych przypadkach, 

wskazanie głównych grup 

docelowych, 

poszczególnych 

terytoriów docelowych i 

typów beneficjentów, 

CPR Art.96 (2)(b)(iii) 

Przed zmianą: 

- wsparcie tworzenia nowej i istniejącej infrastruktury na rzecz 

rozwoju gospodarczego,  

- wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości/akademickich, 

- promocja gospodarcza regionu i stref aktywności gospodarczej w 

wymiarze krajowym i międzynarodowym, 

- profesjonalizacja usług IOB. 

 

Po zmianie: 

- wsparcie tworzenia nowej i istniejącej infrastruktury na rzecz 

rozwoju gospodarczego,  

- projekt pilotażowy dotyczący wspólnego zintegrowanego 

planowania przestrzennego na obszarze ROF, 

- wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości/akademickich. 

- wsparcie inkubacji przedsiębiorstw, 

- promocja gospodarcza regionu i stref aktywności gospodarczej w 

wymiarze krajowym i międzynarodowym, 

- profesjonalizacja usług IOB, 

- sieciowanie MŚP. 

Proponowana zmiana jest następstwem realizacji 

inicjatywy wspólnej KE, MR oraz Województwa 

Podkarpackiego pn." Lagging Regions", gdzie przy 

udziale ekspertów Banku Światowego  zaproponowano, 

że istotny wpływ na decyzję inwestycyjne dotyczące 

lokowania nowych przedsiębiorstw ma dostępność 

gminnych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Podczas spotkań Komitetu Sterującego ww. inicjatywy 

zaproponowano regionom uczestniczącym w realizacji 

inicjatywy możliwość realizacji w ramach RPO projektu 

pilotażowego dedykowanego dla dwóch wybranych gmin, 

którego efektem będzie zwiększenie powierzchni terenu 

objętej planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

Zmiana ma na celu doprecyzowanie zapisów 

dotyczących wsparcia inkubatorów przedsiębiorczości o 

wskazanie, że obok incydentalnego wsparcia o 

charakterze infrastrukturalnym, udzielane będzie również 

wsparcie ukierunkowane bezpośrednio na proces 

inkubacji w postaci finansowania usług dla inkubowanych 

przedsiębiorstw. Ponadto przewidywana jest realizacja 

projektu dedykowanego dla powstania inkubatora 

kosmicznego we współpracy z Polską Agencją 

Kosmiczną oraz Europejską Agencją Kosmiczną, który 

swoim zakresem obejmował będzie wsparcie dla 

inkubowanych przedsiębiorstw w zakupie 

specjalistycznych usług. Zgodnie z założeniami projektu, 

będzie on projektem nieinfrastrukturalnym, gdzie całość 

wsparcia zostanie redystrybuowana na rzecz 

inkubowanych przedsiębiorstw.  

 

Modyfikacja dot. sieciowania przedsiębiorstw w pełni jest 

zgodna z zaleceniami wypracowanymi wspólnie z KE 

podczas Inicjatywy „Lagging regions” jako usługa 

grupowa dla przedsiębiorstw (str. 32-33 Raportu 

„Pobudzanie przedsiębiorczości na obszarach 

nieuprzywilejowanych” powstałego w wyniku Inicjatywy). 

NIE 
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Ponadto należy nadmienić, że proponowana modyfikacja 

zapisów nie wprowadza nowego typu przedsięwzięć, ale 

stanowi doprecyzowanie już istniejących zapisów 

Programu (str. 86, akapit 4 RPO WP) poprzez wskazanie 

w przykładowych typach projektów po kropce rodzaju 

przedsięwzięć pn. Sieciowanie MŚP. Modyfikacja 

zapisów procedowana jest w celu rozwiązania wszelkich 

wątpliwości związanych z możliwością realizacji 

przywołanych w programie typów przedsięwzięć 

dotyczących sieciowania MŚP. Należy nadmienić, że 

modyfikacja zapisów nie wpływa technicznie na przyjęte 

wskaźniki i alokację finansową, ponieważ na etapie 

tworzenia programu ten typ przedsięwzięć został 

uwzględniony w procesie szacowania wartości 

wskaźników i wyrażony kodem 063, gdzie przewidziano 

alokację w wysokości 5 mln euro. 

8 

PI 3a  

Sekcja 2.A.6.2 

Kierunkowe zasady 

wyboru projektów, 

CPR Art. 96 (2) (b) (iii) 

Przed zmianą: 
W ramach priorytetu przewiduje się następujące tryby wyboru 
projektów: 
- tryb konkursowy, 
-  tryb pozakonkursowy– projekty realizowane w formule ZIT, 
- tryb pozakonkursowy - projekty systemowe (projekty własne 
Samorządu Województwa): 
- promocja gospodarcza i strefy aktywności gospodarczej w 

wymiarze krajowym i międzynarodowym,  

- sieciowanie usług otoczenia biznesu. 

 

Po zmianie: 

- tryb konkursowy, 

-  tryb pozakonkursowy– projekty realizowane w formule ZIT, 

- tryb pozakonkursowy - projekty systemowe (projekty własne 

Samorządu Województwa): 

- promocja gospodarcza i strefy aktywności gospodarczej w 

wymiarze krajowym i międzynarodowym,  

- sieciowanie usług otoczenia biznesu 

- tryb pozakonkursowy - projekt pilotażowy dotyczący wspólnego 

zintegrowanego planowania przestrzennego na obszarze ROF. 

Wprowadzenie dwóch projektów pozakonkuroswych. 

Uzasadnienia dla nich w punkcie 12. 

NIE 
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PA6 PRIORITY AXIS 6 Oś priorytetowa VI – SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA 

1 

PI 10 
 
Sekcja 2.A.6.1 Opis 
typów i przykłady 
przedsięwzięć, które mają 
zostać objęte wsparciem, 
ich oczekiwany wkład w 
realizację celów 
szczegółowych, w 
stosownych przypadkach, 
wskazanie głównych grup 
docelowych, 
poszczególnych 
terytoriów docelowych I 
typów beneficjentów, 
CPR Art. 96(2)(b)(iii) 

Przed zmianą: 
Doceniając znaczenie uczenia się w różnych miejscach i różnymi 
sposobami, w ramach PI 10, wsparciem (w zakresie dostosowania 
istniejącej infrastruktury i/lub budowy nowej) objęte zostaną 
przedsięwzięcia zorientowane na utworzenie 3 planowanych 
regionalnych instytucji popularyzujących naukę i innowacje. 
Powyższe instytucje, będą miały na celu, promocję i popularyzację 
nauki oraz innowacji wśród mieszkańców regionu, w szczególności 
dzieci i młodzieży, a także będą umożliwiały stymulację 
zainteresowań naukowych oraz upowszechnianie wiedzy w 
regionie. Efektem realizowanych inwestycji będzie wzmocnienie 
potencjału dydaktycznego i usług świadczonych przez te instytucje, 
co będzie miało istotny wpływ na kształtowanie i rozwój 
kreatywności wśród dzieci i młodzieży. 
 
Po zmianie: 
Doceniając znaczenie uczenia się w różnych miejscach i różnymi 
sposobami, w ramach PI 10, wsparciem (w zakresie dostosowania 
istniejącej infrastruktury i/lub budowy nowej) objęte zostaną 
przedsięwzięcia zorientowane na utworzenie 1 regionalnej 
instytucji popularyzującej naukę i innowacje, w formie 
instytucji kultury. Powyższa instytucja, będzie miała na celu 
promocję i popularyzację nauki oraz innowacji wśród mieszkańców 
regionu, w szczególności dzieci i młodzieży, a także będzie 
umożliwiała stymulację zainteresowań naukowych oraz 
upowszechnianie wiedzy w regionie. Efektem zrealizowanej 
inwestycji będzie wzmocnienie potencjału dydaktycznego i usług 
świadczonych przez tę instytucję, co będzie miało istotny wpływ na 
kształtowanie i rozwój kreatywności wśród dzieci i młodzieży. 

Niepowtarzalną szansą dla Województwa Podkarpackiego 
jest obecnie możliwość utworzenia w ramach nowej 
perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 
2020 ośrodka popularyzującego naukę o wyjątkowej w 
skali kraju ofercie programowej, powiązanej z 
inteligentnymi specjalizacjami województwa. 
Podkarpackie Centrum Nauki, jako narzędzie edukacji 
nieformalnej, będącej swoistym drugim filarem procesu 
kształcenia, może stać się odpowiedzią na zmieniającą się 
obecnie rolę edukacji.  Jednym z celów ośrodka będzie 
ukazanie świata nauki i techniki w atrakcyjnej i zrozumiałej 
formie, ale także szerzenie wśród uczniów oraz osób 
dorosłych postaw innowacyjnych, prozdrowotnych i 
ekologicznych. Placówka przyczyni się z pewnością 
również do rozwijania umiejętności praktycznych dzieci i 
młodzieży poprzez aktywne uczestnictwo w pokazach i 
warsztatach tematycznych oraz do zmniejszenia 
wykluczenia społecznego związanego z dostępem do 
nauki i nowoczesnych metod zdobywania wiedzy z 
zachowaniem integracji międzypokoleniowej. 
Celowym wydaje się stworzenie jednego ośrodka 
umożliwiającego przekazywanie interdyscyplinarnej 
wiedzy w spójny, ciekawy sposób poprzez pokazanie 
zarówno wiedzy ogólnej, jak i specjalistycznej, a także 
powiązań pomiędzy różnymi jej obszarami.  
Uzasadnienie powstania ośrodka regionalnego: 
1. Powstanie jednego ośrodka umożliwi przekazywanie 
interdyscyplinarnej wiedzę w spójny, ciekawy sposób 
poprzez pokazanie zarówno wiedzy ogólnej jak 
specjalistycznej a także powiązań pomiędzy różnymi jej 
obszarami. 
2. Zgromadzenie w jednym miejscu tematyki naukowej i 
technicznej powiązanej z regionalnymi specjalizacjami 
pozwoli na stworzenie jednolitej wizji regionu przy 
jednoczesnym wskazaniu na wzajemne powiązania 
tematyczne i geograficzne. 
3. Powstanie jednego ośrodka w centralnej części regionu 
w miejscu dobrze skomunikowanym zarówno na poziomie 
regionalnym jak i krajowym ułatwi dostęp do oferty 
programowej mieszkańcom regionu oraz gościom spoza 

NIE 
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Podkarpacia w tym z Państw ościennych (Słowacja, 
Ukraina, Węgry), 
4. Powstanie ośrodka pozwoli na dołączenie 
Podkarpackiego do tych regionów Polski w których 
powstały lub powstają placówki popularyzujące wiedzę w 
formie centrów nauki (Mazowieckie, Pomorskie, 
Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, 
Małopolskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Lubuskie) w 
tym placówki współfinansowane przez UE. 
5. Skoncentrowanie zasobów oraz środków finansowych 
umożliwi: 
- powstanie placówki o wielkości oraz zakresie działalności 
co najmniej dorównującej placówkom w innych regionach, 
- powstanie ośrodka o jednolitej tematyce dostępnej dla 
wszystkich mieszkańców regionu na równych zasadach i 
w jednej, dogodnej lokalizacji, 
- pozyskanie wyjątkowego pod względem walorów 
edukacyjnych oraz estetyki zestawu eksponatów(w skali 
kraju) oraz wyposażenia, 
- stworzenie wielowątkowego, rozbudowanego programu 
działalności programowej,  
- udostępnianie zasobów ośrodka i jego promocję za 
pomocą działań realizowanych poza siedzibą placówki (na 
przykład poprzez projekty regionalne i wystawy mobilne), 
- wyeliminowanie zbędnego powielania oferty 
programowej na poziomie regionu, 
- zoptymalizowanie łącznych kosztów działalności 
popularyzującej naukę i technikę w wymiarze regionalnym. 
6. Powstanie ośrodka umożliwi prowadzenie jednolitych 
form współpracy placówki z regionalnym systemem 
oświaty oraz innymi podmiotami realizującymi zadania z 
zakresu edukacji i nauki w tym przede wszystkim z 
największymi szkołami wyższymi w regionie (Politechnika 
Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski), deklarującymi 
wszechstronną, systematyczną i spójną współpracę 
merytoryczną w zakresie działalności CN, prowadzoną na 
zasadzie partnerstwa. 
7. Powstanie ośrodka umożliwi prowadzenie wielostronnej 
współpracy programowej z innymi instytucjami 
popularyzującymi naukę zarówno na poziomie krajowym 
(SPiN) jak i międzynarodowym (ECSITE). 
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2 

PI 10 
 
Sekcja 2.A.6 
Przedsięwzięcie, które 
ma zostać objęte 
wsparciem w ramach 
priorytetu inwestycyjnego 
2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć, 
które mają zostać objęte 
wsparciem, ich 
oczekiwany wkład  
w realizację celów 
szczegółowych, w 
stosownych przypadkach, 
wskazanie głównych grup 
docelowych, 
poszczególnych 
terytoriów docelowych i 
typów beneficjentów, 
Typy beneficjentów, CPR 
Art. 96(2)(b)(iii) 

Przed zmianą:  
Typy beneficjentów: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia, 

 inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną, 

 osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 
szkoły i placówki tworzące system oświaty, 

 organizacje pozarządowe, 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 
związków wyznaniowych, 

 porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, 
reprezentowane przez lidera. 

 
Po zmianie: 
Typy beneficjentów: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia, 

 inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 
posiadające osobowość prawną, 

 osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 
szkoły i placówki tworzące system oświaty, 

 samorząd województwa lub instytucja kultury - dotyczy 
projektu pozakonkursowego (regionalna instytucja 
popularyzująca naukę i innowacje), 

 organizacje pozarządowe, 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 
związków wyznaniowych, 

 porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, 
reprezentowane przez lidera. 

Proponowana zmiana wynika z przyjętych przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego w dniu 12 kwietnia 2016 r. 
założeń programowo-organizacyjnych Podkarpackiego 
Centrum Nauki.  
Proponowana forma organizacyjna: 
Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego 
(dotyczy projektu pozakonkursowego pn."Podkarpackie 
Centrum Nauki"). 
 
Uzasadnienie wyboru formy prawnej: 
1. Forma prawna stosowana przez większość 
funkcjonujących, samorządowych ośrodków typu centrum 
nauki ze względu na stałość i dowolność kształtowania 
budżetu, dopuszczalnych form wsparcia oraz uzyskiwania 
środków z funduszy zewnętrznych. 
2. Budżet Województwa jest jedynym źródłem na poziomie 
regionalnym zdolnym do poniesienia ciężarów 
funkcjonowania ośrodka przy jednoczesnym dużym 
potencjale samorządu województwa do pozyskiwania 
środków zewnętrznych ze źródeł publicznych i 
prywatnych.  

NIE 

3 

PI 10 
 
Sekcja 2.A.6.2 
Kierunkowe zasady 
wyboru projektów, CPR 
Art. 96(2)(b)(iii) 

Przed zmianą: 
W ramach priorytetu przewiduje się konkursowy tryb wyboru 
projektów. 
 
Po zmianie: 
W ramach priorytetu przewiduje się następujące tryby wyboru 
projektów: 

 tryb konkursowy, 

 tryb pozakonkursowy - projekt dotyczący utworzenia 
regionalnej instytucji popularyzującej naukę i innowacje 

Wobec przyjęcia przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego Uchwałą nr 169/3479/16 z dnia 25 
kwietnia 2016 r. dokumentu pn. Założenia programowo – 
organizacyjne podkarpackiego centrum nauki oraz 
uwzględniając rekomendacje powołanego przez Zarząd 
Uchwałą Nr 156/3230/16 z dnia 10 marca 2016 roku 
Zespołu ds. wypracowania koncepcji podkarpackiego 
centrum edukacji, zakłada się, że będzie to projekt własny 
samorządu województwa.  
Planowana inwestycja - podkarpackie centrum nauki, 

NIE 
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zgodnie z zapisem art. 38 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o 
zasadach realizacji programów  w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie 2014 – 2020, 
będzie realizowała jeden z celów głównych Strategii 
rozwoju województwa PODKARPACKIE 2020 – 2.1 
Edukacja, cel: Dostosowanie systemu edukacji do 
aktualnych potrzeb i wyzwań przyszłości, kierunek 
działania 2.1.3. kształtowanie i promocja postaw 
związanych z uczeniem się przez całe życie – zapis „ (…) 
utworzenie centrów edukacji interaktywnej rozwijających  
szczególnie wśród dzieci i młodzieży zainteresowanie 
nauką oraz wspomagających samodzielne poznawanie 
świata i uczenie się; (…) str.58.  

4 

PI 10 

 

Sekcja 2.A.6.2 

Kierunkowe zasady 

wyboru projektów, CPR 

Art. 96(2)(b)(iii) 

Przed zmianą: 

 

W odniesieniu do inwestycji dotyczących instytucji 

popularyzujących naukę, przy wyborze projektu, obok elementów 

takich jak, analiza ekonomiczna, analiza finansowa czy analiza 

ryzyka, dodatkowo, w kryteriach wyboru projektu, odzwierciedlenie 

znajdą następujące aspekty: analiza popytu; realizacja priorytetów 

rozwoju edukacji wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych 

oraz zapewnienie trwałości efektów projektu.  

 

Po zmianie: 

W odniesieniu do inwestycji dotyczących instytucji 

popularyzujących naukę, przy wyborze projektu, obok elementów 

takich jak, analiza ekonomiczna, analiza finansowa czy analiza 

ryzyka, dodatkowo, w kryteriach wyboru projektu, odzwierciedlenie 

znajdą następujące aspekty: analiza popytu; realizacja priorytetów 

rozwoju edukacji wśród dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych 

oraz zapewnienie trwałości efektów projektu.  

Opracowany zostanie dokument Analiza kosztów i korzyści dla 

Podkarpackiego Centrum Nauki, który obejmować będzie min. 

10 lat jego funkcjonowania. Analiza ta powinna wykazać 

finansową stabilność projektu w analizowanym okresie. 

Zmiana wynikająca z uwagi zgłoszonej przez 

przedstawicieli KE (DG REGIO) na etapie konsultowania 

propozycji zmian RPO WP 2014-2020 z członkami KM 

RPO WP 2014-2020.  

 

KE poprosiła o uzupełnienie opisu Kierunkowych zasad 

wyboru projektów (Sekcja 2.A.6.2) w ramach  PI 10 o 

zapis wskazujący, iż „pełna analiza kosztów i korzyści dla 

centrum nauki powinna wykazywać stabilność finansową 

w analizowanym okresie” („the full cost benefit analysis 

for the science centre should demonstrate its financial 

sustainability over the analysed period”). 
NIE 

5 

PI 10  
 
2.A.6.5 Wskaźniki 
produktu w podziale na 

Przed zmianą: 
Wskaźnik: Liczba osób odwiedzających instytucje  popularyzujące 
naukę w ramach zorganizowanych grup - 24 000 osób/rok 
 

W związku ze zmianą zapisów dot. utworzenia 1 
regionalnej instytucji popularyzującej naukę i innowacje w 
miejsce planowanych pierwotnie 3 takich instytucji, 
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priorytety inwestycyjne 
oraz, w stosownych 
przypadkach, na 
kategorie regionu  
Tabela 5: Wspólne i 
specyficzne dla programu 
wskaźniki produktu (wg 
priorytetu inwestycyjnego, 
w podziale na kategorie 
regionów - w odniesieniu 
do EFS oraz w 
stosownych przypadkach 
w odniesieniu do EFRR) - 
PI 10 

Po zmianie: 
Wskaźnik: Liczba osób odwiedzających regionalną instytucję 
popularyzującą naukę i innowacje w ramach grup zorganizowanych 
- 20 000 osób/rok 

dostosowano nazwę wskaźnika oraz jego wartość 
docelową. 

6 

PI 10 
 
Sekcja 2.A.6 
Przedsięwzięcie, które 
ma zostać objęte 
wsparciem w ramach 
priorytetu inwestycyjnego 
2.A.6.1 Opis typów i 
przykłady przedsięwzięć, 
które mają zostać objęte 
wsparciem, ich 
oczekiwany wkład  
w realizację celów 
szczegółowych, w 
stosownych przypadkach, 
wskazanie głównych grup 
docelowych, 
poszczególnych 
terytoriów docelowych i 
typów beneficjentów, Cel 
szczegółowy 3: Lepsze 
warunki edukacji 
ogólnokształcącej 
wspierające kluczowe 
umiejętności, CPR Art. 
96(2)(b)(iii) 

Przed zmianą: 
Typy projektów: 

 inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem 
obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, 
o ile służą zajęciom dydaktycznym (w tym dostosowanie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych), 

 inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem 
instytucji popularyzujących naukę i innowacje (w tym 
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych). 

 
Po zmianie: 
Typy projektów: 

 inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem 
obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, 
o ile służą zajęciom dydaktycznym (w tym dostosowanie do 
potrzeb osób niepełnosprawnych), 

 inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem 
instytucji popularyzujących naukę i innowacje regionalnej 
instytucji popularyzującej naukę i innowacje (w tym 
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych). 

Jak wyżej. 

NIE 
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Propozycje zmian RPO WP 2014-2020 w części dotyczącej EFRR nieobjęte decyzją KE, które należy notyfikować Komisji 

Ref 
no 

Structure of the OP according to 
the template Description of the change 

(before/after the change)  

Justification  
(including MA detailed assessment if notified changes 
impact on parts of the OP covered by EC decision.  In 

case the changes impact on parts covered by EC 
decision please specify subsequent changes which will 

be submitted at the later stage within the formal OP 
modification request).  

 

Struktura  
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 

Opis zmian  
(przed / po zmianie) 

Uzasadnienie 
 

Czy zmiana podlegająca notyfikacji wpływa na części PO 
objęte decyzją KE* 

 
*W każdym przypadku konieczne jest uzasadnienie - 
ocena IZ dlaczego dana zmiana nie wpływa na części 
objęte decyzją, a jeżeli wpływa to konieczna jest lista 

zmian, które będą na kolejnym etapie podlegać formalnej 
modyfikacji PO (z uzasadnieniem).  

2 
Description of the priority axes (point 
(b) of the first subparagraph of  
Article 96(2) CPR) 

  

PA1 PRIORITY AXIS 1 Oś priorytetowa I - KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA 

1.  

 
Tabele 7-10: Tabele przedstawiające zastosowane w osi 
priorytetowej kategorie interwencji - OP 1 
 
Tabela 7 Wymiar 1 Zakres interwencji,  
 
Przed zmianą: 
Kod 061 - 28 176 880 euro 
Kod 062 - 9 204 080 euro 
Kod 064 - 20 000 000 euro 
 
Po zmianie: 
Kod 061 - 16 176 880 euro 
Kod 062 - 22 204 080 euro 
Kod 064 - 19 000 000 euro 

 
Przesunięcia pomiędzy kategoriami interwencji w ramach PI 
1b  
 
(1 mln euro z kategorii 064 oraz 12 mln euro z kategorii 061 
(łącznie 13 mln euro) przeniesiono do kategorii 062 - do której 
przyporządkowano realizację projektu Podkarpackie Centrum 
Innowacji - projekt zidentyfikowany w ramach Inicjatywy 
Lagging Regions). 

 


