
 

 

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 24 lipca 2018 r.) obejmuje m.in.: 
 
I. W ramach osi priorytetowej III Czysta energia w zakresie Działania 3.3.1 Realizacja 

planów niskoemisyjnych: 

 doprecyzowanie zapisów odnoszących się do projektów z zakresu budowy 
lub modernizacji budynków użyteczności publicznej, które będą spełniać 
standardy budownictwa pasywnego ujęte w pkt. 10 Typy projektów, w pkt 19 
Limity i ograniczenia w realizacji projektów, w pkt 25 Maksymalny % poziom 
dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu oraz w pkt 
27 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych. 

II. W ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego w zakresie Działania 4.2 Gospodarka odpadami: 

 modyfikacja wskaźników rezultatu bezpośredniego oraz produktu (pkt 8 i 9), 

 w pkt 10 Opis typów projektu modyfikacja opisu typu projektu 3. Rekultywacja 
składowisk odpadów, 

 w pkt 11 Typy beneficjentów doprecyzowanie zapisów dotyczących 
przedsiębiorstw, 

 w pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów wprowadzenie dodatkowych 
ograniczeń, 

 w pkt 24 Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, 
unijna lub krajowa podstawa prawna) dokonanie zmian podstaw prawnych, 

 w pkt 29 Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 
(PLN) wprowadzenie dodatkowych limitów w zakresie maksymalnej wartości 
wydatków kwalifikowalnych. 

III. W ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna modyfikacje powiązane 
ze zmianami RPO WP 2014-2020 (korekta linii demarkacyjnej pomiędzy PO PW, 
a RPO w zakresie projektów drogowych zlokalizowanych na terenie ROF w PI 7b 
oraz nowy typ projektu w PI 7d w brzmieniu: „przygotowanie dokumentacji 
przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej”), o które IZ RPO 
WP 2014-2020 wnioskowała do KE, tj.: 
a) Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa: 

 modyfikacja limitu w pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów 
odnoszącego się do wsparcia inwestycji dotyczących dróg wojewódzkich 
na terenie ROF, gdzie inwestycje będą realizowane w ramach PO PW, 

b) Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa: 

 wprowadzenie nowego typu projektu pn. „4. Opracowanie dokumentacji 
przedprojektowej i projektowej dla kolejowej infrastruktury technicznej 
o znaczeniu regionalnym”. 

 



IV. W ramach osi priorytetowej VI. Spójność przestrzenna i społeczna, Poddziałanie 
6.4.4 

 zmiana jednostki miary dla wskaźnika rezultatu bezpośredniego pn. Liczba 
osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje 
[osoby/rok] oraz zmiana statusu wskaźnika produktu pn. Liczba osób 
odwiedzających regionalną instytucję popularyzującą naukę i innowacje 
w ramach grup zorganizowanych [osób/rok] na wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego. 

V. W ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy: 

 doprecyzowanie zapisów Działania 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – 
zintegrowane inwestycje terytorialne dotyczących beneficjentów, którzy mogą 
aplikować o wsparcie poprzez dodanie przypisu w brzmieniu - jednostki 
samorządu terytorialnego szczebla gminnego i ich jednostek organizacyjnych, 
mogą uczestniczyć w realizacji projektu wyłącznie jako partner, który nie 
udziela wsparcia finansowego ostatecznym odbiorcom, 

 modyfikacja nazwy wskaźnika rezultatu bezpośredniego w Działaniu 7.4”.  
VI. W ramach osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie: 

 modyfikacja nazw wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu (Działanie 
9.2 i Poddziałanie 9.6.1) 

VII. Aktualizację Załącznika nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego 
i produktu dla działań i poddziałań. 

VIII. Aktualizację Załącznika nr 3a Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 
priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR,  
w ramach: 

 

1) osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka: 
a) Działanie 1.1 Infrastruktura B+R jednostek naukowych: 

 aktualizacja kryteriów formalnych standardowych – projekty konkursowe,  

 usunięcie kryteriów specyficznych formalnych, 

 aktualizacja kryteriów merytorycznych standardowych dla projektów 
konkursowych oraz kryteriów finansowych ocenianych tylko przez eksperta 
ds. analizy finansowej i ekonomicznej i kryteriów technicznych ocenianych 
tylko przez eksperta ds. technicznych,  

 usunięcie kryteriów merytorycznych specyficznych, 

 modyfikacja kryteriów merytorycznych jakościowych. 
b) Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ 

projektu: Rozwój MŚP, gdzie podstawą udzielenia pomocy jest regionalna 
pomoc inwestycyjna: 

 aktualizacja kryteriów formalnych standardowych – projekty konkursowe, 

 aktualizacja kryteriów merytorycznych standardowych dla projektów 
konkursowych oraz kryteriów finansowych ocenianych tylko przez eksperta 
ds. analizy finansowej i ekonomicznej i kryteriów technicznych ocenianych 
tylko przez eksperta ds. technicznych,  

 modyfikacja kryteriów merytorycznych jakościowych. 
c) Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ 

projektu: Rozwój MŚP, gdzie podstawą udzielenia pomocy jest pomoc de 
minimis: 

 aktualizacja kryteriów formalnych standardowych – projekty konkursowe,  

 aktualizacja kryteriów merytorycznych standardowych dla projektów 
konkursowych oraz kryteriów finansowych ocenianych tylko przez eksperta 
ds. analizy finansowej i ekonomicznej i kryteriów technicznych ocenianych 
tylko przez eksperta ds. technicznych,  



 dodanie kryteriów merytorycznych jakościowych. 
d) Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ 

projektu: Rozwój MŚP: 

 usunięcie kryteriów specyficznych formalnych, 

 usunięcie kryteriów merytorycznych specyficznych. 
e) Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ 

projektu: TIK: 

 aktualizacja kryteriów formalnych standardowych – projekty konkursowe. 
f) Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje 

Terytorialne, typ projektu Strefy aktywności gospodarczej: 

 aktualizacja kryteriów formalnych standardowych – projekty konkursowe,  

 aktualizacja kryteriów merytorycznych standardowych dla projektów 
konkursowych oraz kryteriów finansowych ocenianych tylko przez eksperta 
ds. analizy finansowej i ekonomicznej i kryteriów technicznych ocenianych 
tylko przez eksperta ds. technicznych, 

 usunięcie kryteriów specyficznych formalnych. 
g) modyfikacja Kryteriów zgodności ze strategią ZIT ROF. 

 
2) osi priorytetowej III Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, 

Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – konkurs ogólny, Typ 5 
projektu: Projekty w zakresie budowy lub modernizacji budynków użyteczności 
publicznej, które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego: 

 modyfikacja kryteriów formalnych specyficznych, merytorycznych 
specyficznych i merytorycznych jakościowych. 
 

3) osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 
Działanie 4.2 Gospodarka odpadami – konkurs ogólny: 

 modyfikacja kryteriów formalnych specyficznych, 

 dodanie kryteriów merytorycznych specyficznych dla Projektów z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi oraz Projektów z zakresu gospodarki 
odpadami innymi niż komunalne, 

 modyfikacja kryteriów merytorycznych jakościowych. 
 

4) osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna: 
a) Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa: 

 modyfikacja kryterium specyficznego formalnego pn. „Położenie inwestycji” 
określonego dla projektów z zakresu dróg wojewódzkich, 

b) Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa: 

 modyfikacja kryteriów specyficznych formalnych i kryteriów merytorycznych 
specyficznych poprzez wprowadzenie kryteriów dla projektów z zakresu 
dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury 
technicznej o znaczeniu regionalnym, 

 wprowadzenie kryteriów merytorycznych standardowych - projekty 
pozakonkursowe z zakresu dokumentacji przedprojektowej i projektowej 
kolejowej infrastruktury technicznej o znaczeniu regionalnym. 
 

5) uszczegółowienie definicji kryteriów merytorycznych standardowych dla osi I-VI 
RPO WP 2014-2020 pn. Logika projektu oraz Logika projektu i zarządzanie 
ryzykiem poprzez dodanie zapisu wynikającego z preambuły w załączniku nr 3a 
do SZOOP RPO WP 2014-2020. 

IX. Aktualizację Załącznika nr 4 Ramowe/roczne plany działań RPO WP 2014-2020 
poprzez modyfikację Rocznego Planu Działania na rok 2018 dla Działania 8.3  
– Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, 



X. Aktualizację Załącznika nr 7 Katalogi wydatków kwalifikowalnych 
i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań, 
poddziałań – zakres EFRR: 

1) w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w zakresie: 
a) Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych, 
b) Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ 

projektu Rozwój MŚP, gdzie podstawą udzielenia pomocy jest regionalna 
pomoc inwestycyjna – nabór 2018 (dodanie katalogu wydatków 
kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych)  

c) Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ 
projektu Rozwój MŚP, gdzie podstawą udzielenia pomocy jest pomoc 
de minimis - nabór 2018 (dodanie katalogu wydatków kwalifikowanych 
oraz niekwalifikowanych), 

d) Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, 
typ projektu: Prace B+R Infrastruktura B+R, Działania 1.3 Promowanie 
przedsiębiorczości, typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej oraz typ 
projektu: Inkubatory przedsiębiorczości, Działania 1.4 Wsparcie MŚP, 
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP 
oraz typ projektu: TIK, Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości  
– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – z katalogu wydatków 
niekwalifikowanych usunięto wydatki rozliczane w drodze kompensaty, 

e) Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia 
typ projektu 5. Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI), w katalogu wydatków 
kwalifikowalnych dla projektu PCI dostosowanie do rozporządzenia 
ogólnego zapisu dotyczącego nabycia nieruchomości. 

2) w ramach osi priorytetowej III Czysta energia Działanie 3.3 Poprawa jakości 
powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych dodanie 
katalogów wydatków w zakresie budownictwa pasywnego, 

3) w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego dla Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, typ projektu 1. 
Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami 
komunalnymi zgodnie z planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi w województwie podkarpackim uzupełnienie katalogów wydatków, 

4) w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura transportowa, Działanie 5.3 
Infrastruktura kolejowa dla projektów z zakresu dokumentacji przedprojektowej 
i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej dodanie katalogów wydatków 
(nowy typ projektu dotyczący opracowania dokumentacji) oraz aktualizacja już 
istniejących katalogów. 

 

XI. Aktualizację Załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 
2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego 

XII. Zmiany o charakterze aktualizacyjnym/redakcyjnym. 
 
 
 
 

Rzeszów, 18.09.2018 r. 


