Rzeszów, 23.10.2018r.
Wykaz głównych zmian RPO WP 2014-2020

ZAKRES EFRR
Oś Priorytetowa I. KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA
 realokacja środków (zmiany w zakresie kategorii interwencji) – realokacja ponad
8 mln euro z PI 3a do PI 3c,
 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 pn. Powierzchnia przygotowanych terenów
inwestycyjnych oraz wskaźnika finansowego pn. Całkowita kwota
certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych ujętego w ramach wykonania.
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),
− wskaźnik postępu finansowego pn. Całkowita kwota certyfikowanych
wydatków kwalifikowalnych ujęty w ramach wykonania,
 uwzględnienie dodatkowej kategorii interwencji – 03 Obszary wiejskie (o małej
gęstości zaludnienia) – w Tabeli 9 (Wymiar 3 - Typ terytorium),
 aktualizacja zapisów dotyczących przewidywanego zakresu wykorzystania
instrumentów finansowych.
Oś Priorytetowa III. CZYSTA ENERGIA
 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,
 zmiany wartości wskaźników produktu, KEW oraz wskaźnika finansowego
– w tym znajdujących się w ramach wykonania,
 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),
 wprowadzenie zapisów dotyczących możliwości zastosowania pomocy zwrotnej
w PI 4a oraz 4c.
Oś
Priorytetowa
IV.
OCHRONA
ŚRODOWISKA
NATURALNEGO
I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
 dopuszczenie w PI 6d możliwości wsparcia nowego typu projektu
pn. „minimalizacja zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu
ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności”,
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 usunięcie limitu określającego maksymalną wartość pojedynczego projektu
w obszarze kultury,
 wprowadzenie nowego typu beneficjenta w PI 5b – Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie,
 zmiany wartości wybranych wskaźników produktu, rezultatu i wskaźnika
finansowego – w tym znajdujących się w ramach wykonania.
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,
 zmiana wartości wskaźnika postępu finansowego pn. Całkowita kwota
certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych ujętego w ramach wykonania,
 wydzielenie kategorii 036 Transport multimodalny z kategorii 026 – Inne koleje,
 aktualizacja zapisów dotyczących przewidywanego zakresu wykorzystania
instrumentów finansowych.
Oś Priorytetowa VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA
 wprowadzenie nowych typów projektów:
− w PI 9a – inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem służące
opiece długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej w zakresie zgodności
z zasadami deinstytucjonalizacji,
− 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),
 realokacje środków (zmiany w zakresie kategorii interwencji):
− realokacja ponad 14 mln euro z pomocy społecznej na zdrowie w ramach
PI 9a,
− 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),
 wprowadzenie nowych typów beneficjenta:
− w PI 8b – organizacje pozarządowe oraz partnerzy społeczni i gospodarczy,
− w PI 9a – szpital uniwersytecki prowadzony przez Uniwersytet Rzeszowski,
 zmiany wartości wskaźników produktu i rezultatu:
− w PI 9a – zmiana wartości bazowej i docelowej wskaźnika rezultatu
strategicznego pn. Liczba gospodarstw korzystająca ze środowiskowej
pomocy społecznej oraz wartości docelowej wskaźnika produktu pn. Ludność
objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (CI 36)
− w PI 10 w związku z reformą systemu edukacji nastąpiła modyfikacja
wskaźnika rezultatu strategicznego pn. Odsetek dzieci w wieku 3-4 lat
objętych edukacją przedszkolną na poziomie UP wraz z jego wartością
docelową i bazową – aktualnie na poziomie RPO WP 2014-2020 ujęto
wskaźnik pn. Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną,
− zmiana wskaźnika postępu finansowego pn. Całkowita kwota certyfikowanych
wydatków kwalifikowalnych ujęty w ramach wykonania.
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ZAKRES EFS
Oś Priorytetowa VII. REGIONALNY RYNEK PRACY
 PI 8i – doprecyzowanie zapisów dotyczących sposobu pomiaru efektywności
zatrudnieniowej w projektach,
 PI 8iii – dookreślenie, że w ramach PI będą realizowane 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),
 PI 8vi – ograniczenie liczby możliwych do finansowania typów projektów oraz
doprecyzowanie zapisów dotyczących grupy docelowej jaka będzie obejmowana
wsparciem w ramach PI.
Oś priorytetowa VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA
 PI 9iv – doprecyzowanie zapisów dotyczących wsparcia z zakresu
deinstytucjonalizacji usług pieczy zastępczej. Wprowadzono modyfikację
polegającą na dodaniu typu projektów, który umożliwi realizację wsparcia
z zakresu deinstytucjonalizacji usług pieczy zastępczej oraz dodano grupy
docelowe - kandydatów na osoby sprawujące pieczę zastępczą i kandydatów na
kadrę placówek typu rodzinnego. Dodano także zapisy umożliwiające udzielenie
wsparcia dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym (wyłącznie w sytuacji, gdy udział otoczenia jest niezbędny
do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).
 wprowadzono możliwość łączenia usług społecznych i zdrowotnych w ramach
jednego projektu w PI 9iv,
 realokacja środków finansowych z PI 9i do PI 9iv w kwocie 31 038 417 euro,
 zmiana wartości wybranych wskaźników produktu, rezultatu i wskaźnika
finansowego, w tym ujętych w ramach wykonania.
Oś priorytetowa IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE
 PI 10i – doprecyzowanie, że w przypadku nowych projektów finansowanych
w ramach PI 10i skierowanych do szkół gimnazjalnych, które zostaną
zlikwidowane w związku z reformą systemu edukacji, wsparcie będzie
skierowane jedynie do uczniów tych szkół.
 zmiana wartości wskaźnika - Liczba miejsc wychowania przedszkolnego
dofinansowanych w programie.
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