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Opis zmian SZOOP RPO WP 2014-2020 – 19 lutego 2019 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 z późn. zm.) informujemy, że 19 lutego 2019 r. Uchwałą Nr 24/543/19 

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 

19 lutego 2019 r. 

 

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji 

SZOOP RPO WP 2014-2020 (z dnia 27 grudnia 2018 r.) obejmują aktualizacje  

w ramach: 

1. Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia: 

 w pkt 10 Typy projektów dokonano aktualizacji podstawy prawnej w opisie typu projektu 

2 Bony na innowacje. 

2. Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości: 

 dodanie typu projektu 6. Parki biznesowe oraz zapisów umożliwiających jego realizację. 

3. Działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług: 

 w pkt 10 Typy projektów dodanie typu projektu nr 5 Wdrożenie e-usług dostępnych 

w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), 

 w pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów dodanie ppkt 6:  

„W ramach jednego konkursu dany wnioskodawca może aplikować  

o dofinansowanie tylko jednego projektu. Do wskazanego limitu zalicza się udział danego 

podmiotu w projekcie, jako: 

 samoistnego wnioskodawcy, albo 

 lidera projektu partnerskiego, albo 

 partnera w projekcie partnerskim”. 

4. Słownika terminologicznego wynikające ze zmiany podstaw prawnych oraz modyfikację 

definicji sieci/ grupy przedsiębiorstw. 

5. Załącznika nr 3a Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, 

działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR, obejmującą: 

 Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych modyfikacja kryterium 

merytorycznego jakościowego nr 4, 

 Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu  

2 – usunięcie kryterium merytorycznego standardowego nr 6 oraz modyfikacja kryteriów 

merytorycznych jakościowych, 

 Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu  

3 – modyfikacja kryterium merytorycznego jakościowego nr 1, 
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 Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu 5 i 6 dodanie kryteriów 

formalnych standardowych, merytorycznych standardowych, kryteriów finansowych 

ocenianych tylko przez eksperta ds. analizy finansowej i ekonomicznej, kryteriów 

technicznych ocenianych tylko przez eksperta ds. technicznych oraz kryteriów 

merytorycznych jakościowych, 

 Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, typ projektu 4 – zmodyfikowanie kryteriów 

merytorycznych jakościowych (kryterium nr 3), 

 Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, typ projektu 7 – dodanie kryteriów formalnych 

specyficznych, merytorycznych specyficznych i merytorycznych jakościowych, 

 Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia wydzielenie trybu pozakonkursowego 

i dostosowanie kryteriów formalnych (kryteria specyficzne – ocena formalna) oraz 

kryteriów merytorycznych specyficznych, 

 przeformułowanie opisu kryteriów mających postać warunków realizacji projektu/ 

zobowiązań wnioskodawcy oraz rozpoczynających się od sformułowania: „Przez 

to kryterium należy rozumieć…”, tak aby opis wskazywał co będzie przedmiotem 

weryfikacji/oceny w ramach danego kryterium (zgodnie z wcześniej zgłaszanymi uwagami 

IK UP). 

6. Załącznika nr 3b Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, 

działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFS, obejmującą: 

 przeformułowanie opisu kryteriów mających postać warunków realizacji projektu/ 

zobowiązań wnioskodawcy oraz rozpoczynających się od sformułowania: „Przez 

to kryterium należy rozumieć…”, tak aby opis wskazywał co będzie przedmiotem 

weryfikacji/oceny w ramach danego kryterium (zgodnie z wcześniej zgłaszanymi uwagami 

IK UP). 

7. Załącznika nr 4 Ramowe/Roczne Plany Działań RPO WP 2014-2020 poprzez: 

 aktualizację RPD na 2019 r. dla osi VII Regionalny rynek pracy oraz VIII Integracja 

społeczna, poprzez dodanie kryteriów dla Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach dedykowanych konkursów 

dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF: 

Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok 

-Lesko, Stalowa Wola. 

8. Złącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 

w ramach trybu pozakonkursowego (poz. 76 i 80). 

9. Załącznika nr 7 Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach 

poszczególnych osi priorytetowych, działań, poddziałań – zakres EFRR w ramach:  

 Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu 5 i 6, 

 Działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, typ projektu 5, 

 Działania 4.5 Różnorodność biologiczna, typ projektu 7. 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: 
1. SZOOP RPO WP 2014-2020 z dnia 19 lutego 2019 r. (pdf). 
2. Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020 (pdf). 


