
 

Opis zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

 

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej 
wersji SZOOP RPO WP 2014-2020 (z dnia 22 października 2019 r.) obejmują 
modyfikacje w ramach: 
 
1. Osi priorytetowej 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 

Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu 4. Promocja gospodarcza, pkt 29 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) 

poprzez zwiększenie maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu 

o 20 000 000 zł, tj. do kwoty 47 000 000 zł. Zwiększenie wartości maksymalnego 

limitu umożliwi przeprowadzenie szerokiej kampanii promocyjnej i osiągnięcie 

zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie celów projektu. 

 

2. Osi priorytetowej 2 Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie 

efektywności i dostępności e-usług, gdzie w pkt 29. Minimalna i maksymalna 

wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (PLN) doprecyzowano, iż 

maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych nie dotyczy typu 6 (dla 

pozostałych typów projektów maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych 

nie ulega zmianie). 

 

3. Osi priorytetowych: 7 Regionalny Rynek Pracy, 8 Integracja społeczna, 9 Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie, polegające na doprecyzowaniu zapisu w pkt 

19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów w zakresie wymogów dotyczących 

prowadzenia biura przez projektodawcę oraz modyfikacje wynikające ze zmiany 

Wytycznych MIiR w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS oraz FS 

na lata 2014-2020, tj. wprowadzenie odrębnych naborów (konkursów) dla 

projektów o wartości dofinansowania nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 

równowartości 100 tys. euro oraz powyżej tej wartości.  

Ponadto z Działań: 7.3 i 7.7, pkt 24 Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj 

i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna), wykreślono zapisy 

dotyczące zatrudnienia subsydiowanego oraz doradztwa, wynikające ze zmian 

Wytycznych MIiR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS 

w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 

4. Osi priorytetowej 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego - zaktualizowano zapisy w oparciu 

o Wytyczne MIiR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (wersja z dnia 11 września 2019r.) oraz 

wprowadzono poprawki redakcyjne i zmiany definicji w słowniku 

terminologicznym.  



 

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

priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR, tj.: 

 aktualizacja specyficznych kryteriów merytorycznych dla projektów z zakresu 

dróg lokalnych w ramach Działania 5.1 Infrastruktura drogowa (dodano 

kryterium pn. Nośność budowanej/przebudowywanej infrastruktury drogowej, 

w ramach którego ocenie podlegać będzie czy po realizacji projektu zostanie 

zapewniony standard nośności budowanej/ rozbudowywanej/ przebudowanej 

infrastruktury drogowej min. 115 kN/oś na całej długości drogi objętej 

wnioskiem o dofinansowanie), 

 dodanie kryteriów formalnych (kryteria specyficzne – ocena formalna), 

kryteriów merytorycznych specyficznych i kryteriów merytorycznych 

jakościowych 

w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 

Podniesienie efektywności i dostępności e-usług dla typu projektu 6 i 7 

w brzmieniu zaakceptowanym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji EFSI 

w sektorze zdrowia. 

 

6. Załącznika nr 3b Kryteria wyboru projektów - zakres EFS poprzez aktualizację 

formalnych i merytorycznych kryteriów dla projektów konkursowych. 

 

7. Załącznika nr 4 Ramowe Roczne Plany Działań poprzez dodanie kryteriów dla 

Działań: 7.2, 9.3, 9.6.1 i 9.6.2 zaplanowanych na 2020 rok. 

 
8. Załącznika nr 7 Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 

w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - zakres 

EFRR, tj. aktualizację katalogu wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 

dla projektów w ramach Działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności 

e-usług dotyczących wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych 

w ramach podkarpackiego systemu informacji medycznej (PSIM) – platforma 

regionalna oraz wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych 

w ramach podkarpackiego systemu informacji medycznej (PSIM). 

 

 
 
 
 

Rzeszów, 17.12.2019 r. 


