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Proces przygotowania zmiany 
RPO WP 2014-2020

Na mocy uchwały Nr 312/6551/17 z dnia 6 czerwca 2017 r., zmienionej uchwałą
Nr 314/6585/17 z dnia 8 czerwca 2017 r., ZWP przyjął propozycje zmian RPO WP
2014-2020 wynikające z dotychczasowej realizacji inicjatywy Lagging Regions
(wprowadzenie zapisów umożliwiających realizację projektów wynikających
z ww. inicjatywy) oraz obejmujące modyfikacje zapisów dotyczących utworzenia
w województwie podkarpackim instytucji popularyzującej naukę w ramach PI 10a.
Przyjęte propozycje zmian obejmowały zarówno zmiany o charakterze
notyfikacyjnym, jak i modyfikacyjnym (podlegające procedurze zmiany decyzji KE).
Propozycje zmian RPO WP 2014-2020 zostały zatwierdzone przez KM RPO WP
2014-2020 uchwałą Nr 70/X/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.
MR pozytywnie zaopiniowało powyższe propozycje zmian RPO WP
2014-2020.
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Proces przygotowania zmiany 
RPO WP 2014-2020

W dniu 1 sierpnia 2017 r. uchwałą Nr 327/6981/17 ZWP zmienił RPO WP
2014-2020 w zakresie obejmującym wyłącznie przesunięcia środków
pomiędzy kategoriami interwencji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1b.

Ponadto, uchwałą Nr 327/6982/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r. ZWP
przyjął projekt zmiany RPO WP 2014-2020 w zakresie obejmującym zmiany
modyfikacyjne (wymagające zmiany decyzji KE), który w dniu
25 sierpnia 2017 r. został przekazany do KE za pośrednictwem systemu SFC.

KE przekazała uwagi do przesłanego projektu zmiany RPO WP 2014-2020,
w którym wskazała, iż pilotażowy projekt pozakonkursowy dotyczący
wspólnego zintegrowanego planowania przestrzennego na obszarze ROF
nie kwalifikuje się do realizacji w ramach CT 3 i nie może zostać
sfinansowany w ramach I osi priorytetowej RPO WP 2014-2020.
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Proces przygotowania zmiany 
RPO WP 2014-2020

KE rekomenduje realizację projektu dotyczącego wspólnego
zintegrowanego planowania przestrzennego na obszarze ROF
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
w ramach CT 11 Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego
i skuteczności administracji publicznej lub z Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W dniu 3 października 2017 r. uchwałą Nr 347/7414/17 ZWP
przyjął projekt zmiany RPO WP 2014-2020, w którym usunięto
zapisy dotyczące realizacji ww. przedsięwzięcia.

Przyjęty projekt zmian RPO WP 2014-2020 został przesłany
do KE za pośrednictwem systemu SFC w dniu 4 października 2017 r.
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Zmiany RPO WP 2014-2020

 notyfikacyjne

 modyfikacyjne
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Zmiany notyfikacyjne

Przesunięcia pomiędzy kategoriami 
interwencji w ramach PI 1b 

Łącznie 13 mln euro przeniesiono do kategorii 062
(1 mln euro z kategorii 064 oraz 12 mln euro z kategorii 061)
- do której przyporządkowano realizację projektu
Podkarpackie Centrum Innowacji - projekt zidentyfikowany
w ramach inicjatywy Lagging Regions.
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Zmiany modyfikacyjne w zakresie 
inicjatywy Lagging Regions 

W ramach PI 1b dokonano zmian umożliwiających
udzielenie wsparcia na utworzenie i funkcjonowanie
Podkarpackiego Centrum Innowacji, natomiast
w ramach PI 3a wprowadzone zmiany pozwolą na
realizację projektów dotyczących wsparcia inkubacji
przedsiębiorstw oraz sieciowania MŚP.
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Zmiany modyfikacyjne w ramach PI 1b

Dodanie zapisów umożliwiających realizację projektu dotyczącego
utworzenia i funkcjonowania Podkarpackiego Centrum Innowacji, tj.:

• dodanie typu projektu pn. wsparcie utworzenia i funkcjonowania
Podkarpackiego Centrum Innowacji,

• dodanie jednostek naukowych oraz ich spółek celowych jako
dodatkowego typu beneficjenta,

• dodanie trybu pozakonkursowego - 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.
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Zmiany modyfikacyjne w ramach PI 3a 
obejmują:

Dodanie zapisów umożliwiających realizację
następujących typów projektu:

• wsparcie inkubacji przedsiębiorstw,

• sieciowanie MŚP.
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Zmiany modyfikacyjne w ramach PI 10a

Zmiana zapisów umożliwiających realizację projektu dotyczącego
utworzenia jednej regionalnej instytucji popularyzującej naukę
i innowacje, tj.:

• wprowadzenie trybu pozakonkursowego,

• dodanie typu projektu - inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub
wyposażeniem regionalnej instytucji popularyzującej naukę
i innowacje (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych),

• zmiana nazwy wskaźnika i zmniejszenie jego wartości, tj.:

Przed zmianą:
Liczba osób odwiedzających instytucje popularyzujące naukę w ramach
zorganizowanych grup - 24 000 osób/rok
Po zmianie:
Liczba osób odwiedzających regionalną instytucję popularyzującą naukę
i innowacje w ramach grup zorganizowanych - 20 000 osób/rok

10



Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Ł. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

e-mail: drp@podkarpackie.pl
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