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 zmiana zapisów dotyczących pierwszej produkcji (PI 1b),

 umożliwienie MŚP finansowania fazy wdrożeń realizowanej jako komponent

projektu obejmującego również prace B+R (PI 1b),

 podział interwencji w obszarze gospodarki odpadami (PI 6a) w oparciu o kwotę

i liczbę obsługiwanych mieszkańców (PSZOK) oraz kwotę lub tryb realizacji

inwestycji (pozostałe projekty z sektora odpadów - poza PSZOK),

 doprecyzowanie podziału interwencji pomiędzy PO PW i RPO odnośnie

przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich w miastach wojewódzkich Polski

Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych (PI 7b),

 brak możliwości ogłaszania nowych naborów wniosków w zakresie transportu

miejskiego dopuszczających pojazdy zasilane dieslem EURO VI (PI 4e),

 preferencje dla przedsięwzięć w największym stopniu zbieżnych z branżami

wskazanymi w SOR w PI 3c,

 preferencje dla branż strategicznych i inteligentnych specjalizacji w obszarze

edukacji – kierunki kształcenia PWSZ związane z nowoczesnymi technologiami

i cyfryzacją przemysłu – zapewnienie zgodności z kluczowymi technologiami

wspomagającymi (PI 10).

Zmiany wynikające z UP zmienionej w 2015 r. oraz 2017 r. 

w zakresie EFRR
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Oś Priorytetowa I. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

 realokacje środków (zmiany w zakresie kategorii interwencji)

realokacja ponad 8 mln euro z SAG (PI 3a) na IIF (PI 3c) (mniejsza skala

potrzeb niż dostępna alokacja na SAG, brak odpowiedniej jakości

projektów, zwiększenie wykorzystania IIF),

 aktualizacja zapisów dotyczących przewidywanego zakresu wykorzystania

instrumentów finansowych / pomocy zwrotnej – zastosowanie IIF w ramach

PI 3c, możliwość zastosowania pomocy zwrotnej w ramach PI 3a,

 zmiany wartości wskaźnika produktu w PI 3a pn. Powierzchnia

przygotowanych terenów inwestycyjnych – zmiana z 138 ha na 85 ha.
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Oś Priorytetowa II. CYFROWE PODKARPACKIE

 zmiany wartości wskaźnika rezultatu oraz wskaźnika finansowego:

− wprowadzenie brakującej wartości wskaźnika rezultatu strategicznego

w PI 2c pn. Odsetek obywateli korzystających z e-administracji (EAC)

– wartość bazowa: 22,5%, wartość docelowa 35%,

− wskaźnik postępu finansowego pn. Całkowita kwota certyfikowanych

wydatków kwalifikowalnych ujęty w Ramach Wykonania – zmiana

z 28 602 075 euro na 20 000 000 euro.
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Oś Priorytetowa III. CZYSTA ENERGIA

 umożliwienie zastosowania konkursowego trybu wyboru projektów

w PI 4a dla inwestycji klastrowych i wiązek projektów klastrowych uzgodnionych

w ramach Kontraktu Terytorialnego (przedsięwzięcie pn. Rozwój klastrów energii

w województwie podkarpackim poprzez realizację projektów służących rozwojowi

energetyki na poziomie lokalnym wprowadzone do KT),

 wprowadzenie nowych typów beneficjenta w PI 4a – przedsiębiorstwa będące

koordynatorem lub członkiem klastra energii (inwestycje klastrowe i wiązki projektów

klastrowych uzgodnionych w ramach KT) oraz w PI 4c – kościoły i związki wyznaniowe

oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych (umożliwienie dofinansowania

obiektów wykorzystywanych na cele użyteczności publicznej, prowadzonych przez

ww. beneficjentów, np. przedszkola, ośrodki opieki społecznej itd.),

 dostosowanie zapisów w zakresie termomodernizacji do uchwały Komitetu Sterującego

ds. interwencji EFSI w sektorze zdrowia, zgodnie z którą jedynie inwestycje dotyczące

modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzone

jest leczenie szpitalne podlegają ocenie w kontekście map potrzeb zdrowotnych (PI 4c),

 usunięcie typu projektu dotyczącego oświetlenia publicznego w ramach PI 4e (bardzo

mała i niewspółmierna do oczekiwań potencjalnych beneficjentów alokacja (ok. 8 mln zł)

oraz brak bezpośredniego wpływu wymiany oświetlenia na realizację celu PI 4e jakim

jest poprawa jakości powietrza, głównie poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji),
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Oś Priorytetowa III. CZYSTA ENERGIA cd.

 zmiany wartości wskaźników produktu, KEW oraz wskaźnika finansowego

– w tym znajdujących się w ramach wykonania:

− zmiany w konstrukcji ram wykonania – usunięcie z ram wykonania wskaźnika

produktu pn. Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej

(przyłącza) oraz KEW pn. Szacunkowa wartość wskaźnika produktu na podstawie

podpisanych umów o dofinansowanie,

− PI 4a – wskaźnik produktu pn. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej

(CI30) ujęty w ramach wykonania – zmiana wartości pośredniej z 0,5 MW na 3 MW,

zmiana wartości docelowej z 16 MW na 92 MW,

− wskaźnik postępu finansowego pn. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków

kwalifikowalnych ujęty w ramach wykonania – zmiana z 60 612 846 na 45 457 500

euro,

− PI 4a – wskaźnik produktu pn. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych

(CI34) – zmiana wartości docelowej z 37 000 ton ekwiwalentu CO2 na 65 000 ton

ekwiwalentu CO2,

− PI 4e – wskaźnik produktu pn. Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci

ciepłowniczej (przyłącza) – zmiana wartości docelowej z 70 km na 30 km,

− – PI 4e – wskaźnik produktu pn. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych

(CI34) – zmiana wartości docelowej z 29 500 ton ekwiwalentu CO2 na 25 600 ton

ekwiwalentu CO2,
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Oś Priorytetowa III. CZYSTA ENERGIA cd.

 realokacje środków (zmiany w zakresie kategorii interwencji) - przesunięcie ponad

47 mln euro z termomodernizacji (PI 4c) oraz z sieci ciepłowniczych (PI 4e) na projekty

OZE (PI 4a) (bardzo duże zainteresowanie wnioskodawców – wartość projektów z listy

rezerwowej i w trakcie oceny przekracza wartość projektów wybranych

do dofinansowania – ponad 300%),

 wprowadzenie zapisów dotyczących możliwości zastosowania pomocy zwrotnej

w PI 4a oraz 4c.
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Oś Priorytetowa IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

 dopuszczenie możliwości wsparcia przydomowych oczyszczalni ścieków

na obszarach objętych Programem Strategicznego Rozwoju Bieszczad

i Programem Strategicznym „Błękitny San” poza aglomeracjami (niedostatek

indywidualnych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków na obszarach

chronionych oraz problem zanieczyszczenia wód ściekami),

 usunięcie limitu określającego maksymalną wartość pojedynczego projektu

w obszarze kultury (trwają prace nad zmianą zapisów Rozporządzenia ogólnego,

w którym zostaną podane ograniczenia kwotowe),

 rezygnacja w ramach PI 5b z zapisów umożliwiających współfinansowanie

projektów, które są ujęte w szczególności w Masterplanach dla Odry i Wisły, w

aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy lub

w planach zarządzania ryzykiem powodziowym od 2016 r. (brak zgody KE

na zaproponowaną zmianę klauzuli dot. Masterplanów – stanowisko horyzontalne

KE dla wszystkich RPO),

 wprowadzenie w PI 6a zapisu o braku możliwości wsparcia budowy nowych

instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub na działania

prowadzące do zwiększenia mocy przerobowych istniejących instalacji w zakresie

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
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Oś Priorytetowa IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO cd.

 wprowadzenie w PI 6a zapisów dotyczących możliwości zastosowania pomocy

zwrotnej,

 wprowadzenie nowego typu beneficjenta w PI 5b – Państwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie (utworzenie z dniem 1 stycznia 2018 r. Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie),

 zmiany wartości wybranych wskaźników produktu i rezultatu – w tym

znajdujących się w ramach wykonania:
− zmiany w konstrukcji ram wykonania – z uwagi na znaczne zmniejszenie wartości

wskaźnika pn. Długość sieci kanalizacji sanitarnej (zmiana wartości docelowej z 1 161

km na 603 km) do ram wykonania zostanie dodany nowy wskaźnik pn. Liczba

wspartych oczyszczalni ścieków komunalnych (PI 6b) – wartość pośrednia

4 szt., wartość docelowa 42 szt. (autokorekta IZ),

− PI 6c - wskaźnik rezultatu strategicznego pn. Korzystający z teatrów, muzeów,

bibliotek (ogółem) na 1000 mieszkańców – zmiana wartości bazowej z 6 na 748,

zmiana wartości docelowej z 8 na 915,



10

Oś Priorytetowa V. INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

 wprowadzenie nowego typu projektu w PI 7d – przygotowanie dokumentacji

przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej ujętej

w regionalnym planie transportowym (uzgodnienia horyzontalne MIiR z KE).
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Oś Priorytetowa VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA

 wprowadzenie nowych typów projektów:

− w PI 9a – inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem służące opiece

dłogoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w zakresie zgodności z zasadami

deinstytucjonalizacji (zgłaszane potrzeby, deficyty w tym zakresie),

− w PI 10 – inwestycje związane z infrastrukturą dydaktyczną i/ lub wyposażeniem szkół

i placówek tworzących system oświaty w obszarze kształcenia ogólnego (w tym

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) (zgłaszane potrzeby - umożliwienie

wsparcia szkół specjalnych działających w systemie placówek tworzących system oświaty

(OREW)),

 realokacje środków (zmiany w zakresie kategorii interwencji):

− realokacja ponad 14 mln euro z pomocy społecznej na zdrowie

w ramach PI 9a (mniejsza skala potrzeb niż dostępna alokacja na pomoc społeczną,

duże potrzeby inwestycyjne w obszarze zdrowia),

− realokacja ponad 9,5 mln euro w ramach PI 10a z Poddziałania 6.4.2 Kształcenie

zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ do Poddziałania 6.4.1 Przedszkola (1,1 mln euro)

oraz do Poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne (8,4 mln euro) (duża skala potrzeb

– wartość pozytywnie ocenionych projektów przewyższyła alokację dostępną

dla ww. działań odpowiednio o 29% oraz 154%),
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Oś Priorytetowa VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA cd.

 wprowadzenie nowych typów beneficjenta:

− w PI 8b – organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy

(zmiana UP),

− w PI 9a – podmioty uprawnione do realizacji zadań w zakresie wsparcia

rodzinnej pieczy zastępczej (zmiana o charakterze dostosowującym – zapis

w opisie PI 9a: „Ponadto w ramach priorytetu wspierane będą przedsięwzięcia

mające na celu polepszenie bazy lokalowej oraz wyposażenia jednostek systemu

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym w szczególności

podmiotów realizujących wsparcie dla rodzin z dziećmi (m.in. placówki wsparcia

dziennego)”,

− w PI 9a – szpital uniwersytecki prowadzony przez Uniwersytet Rzeszowski

(działania podejmowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego

na rzecz przekazania Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. F. Chopina

w Rzeszowie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu, a także brak środków

umożliwiających pozyskanie dofinansowania zadań dla ww. szpitala ze środków

PO IiŚ),
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Oś Priorytetowa VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA cd.

 zmiany wartości wskaźników produktu i rezultatu:

− PI 9a – wskaźnik rezultatu strategicznego pn. Liczba gospodarstw korzystająca

ze środowiskowej pomocy społecznej – zmiana wartości bazowej z 76 477 na

75 629 gosp. dom., zmiana wartości docelowej z 72 029 na 70 260 gosp. dom.

− PI 9a – wskaźnik produktu pn. Ludność objęta ulepszonymi usługami

zdrowotnymi (CI 36) – zmiana wartości docelowej z 2 000 000 osób na 180 000

osób

− PI 10 – modyfikacja wskaźnika rezultatu strategicznego pn. Odsetek dzieci

w wieku 3-4 lat objętych edukacją przedszkolną na poziomie UP (w związku

z reformą systemu edukacji) – aktualnie na poziomie RPO WP 2014-2020

wskaźnik pn. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną

o wartości bazowej 68,2% i docelowej 76,6%.
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 zmiany wynikające ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

(dostosowanie zapisów do dokumentu obecnie obowiązującego – SOR oraz

zwiększenie koncentracji EFSI na strategicznych branżach / sektorach polskiej

gospodarki),

 uzupełnienie (zgodnie z horyzontalnymi ustaleniami MIiR z KE) kierunkowych

zasad wyboru projektów każdego PI o tekst w brzmieniu:

„W ramach PI 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”.

Zakres zmian RPO WP 2014-2020 – EFRR
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 dodatkowe wyjaśnienia / uszczegółowienie argumentacji związanej

z modyfikacjami ram wykonania, w tym m.in. wskaźnika finansowego

oraz innych wskaźników,

 zmiany w realokacji środków w OP3 Czysta energia – w związku z uwagą

KE konieczne było zarezerwowanie odpowiedniej alokacji dla projektów

termomodernizacyjnych w budynkach, w których wymieniane będą kotły

w ramach Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza (PI 4e),

 doprecyzowano planowany zakres wsparcia w ramach nowego typu

projektu w PI 6d, który obecnie otrzymał brzmienie: „minimalizacja

zanieczyszczeń wód i gleb na terenach cennych przyrodniczo w celu

ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności poprzez budowę systemów

gospodarki ściekowej z uwzględnieniem indywidualnych i grupowych

oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy rozproszonej nie

znajdujących się w aglomeracji”.

Najważniejsze uwagi / wyniki uzgodnień z KE - EFRR



Dziękuję za uwagę


