
 
 

 
Opis zmian 

 
 
Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – 23 października 2018 r. 
 
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. 

U. z 2018 poz. 1431) informujemy, że 23 października 2018 r. uchwałą Nr 485/10250/18 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 
76/1709/15 z dnia 14 lipca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Szczegółowy Opis Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020). 
 
Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od 
dnia 23 października 2018 r. 
 
Zaktualizowany dokument w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji SZOOP 
RPO WP 2014-2020 (z dnia 28 września 2018 r.) obejmuje m.in.: 
 
1. Modyfikację Poddziałania 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – ZIT polegającą 

na zastąpieniu typu projektu dotyczącego budownictwa pasywnego n/w typami 
projektów: 

a) budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, 
węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO 
i CWU), 

b) roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych 
źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły gazowe lub kotły na 

biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa lub zgazowujące. 
2. Modyfikację Działania 3.4 Rozwój OZE – ZIT polegająca m.in. na: 

a) rozszerzeniu istniejącego typu projektów dodatkowo o energię geotermii, 
biogazu, biomasy oraz aerotermalną,  

b) uzupełnieniu katalogu uprawnionych beneficjentów o jednostki samorządu 
terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których większość 
udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 
związki i stowarzyszenia - realizujące projekty na terenie Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego,  

c) wprowadzeniu minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych: 500 000 PLN. 
3. Realokacje środków w ramach OP I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, OP 

III Czysta energia, OP VI Spójność przestrzenna i społeczna, OP VIII Integracja 
społeczna. 

4. Zmiany zakresu merytorycznego wsparcia w ramach OP VIII Integracja społeczna, 
wynikające z renegocjacji RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską. 

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

6. Aktualizację Załącznika nr 3a Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 
priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR, w ramach 
Poddziałania 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – ZIT oraz Działania 3.4 
Rozwój OZE – ZIT. 



7. Aktualizację Załącznika nr 4 Ramowe / roczne plany działań RPO WP 2014-2020 - w 
zakresie Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie RPO WP 
2014-2020. 

8. Aktualizację Załącznika nr 7 Katalogi wydatków kwalifikowalnych i 
niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań, 
poddziałań – zakres EFRR w ramach Poddziałania 3.3.3 Realizacja planów 
niskoemisyjnych – ZIT, Działania 3.4 Rozwój OZE – ZIT oraz Poddziałania 6.4.4 
Instytucje popularyzujące naukę. 

9. Zmiany o charakterze aktualizacyjnym/redakcyjnym. 
 

 
 
 
 

 


