
 

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 27 sierpnia 2019 r.) obejmują: 
 
1. Oś priorytetowa 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 

Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace 

B+R, tj.: 

 doprecyzowanie zapisów w pkt 10 Typy projektów poprzez umożliwienie 

w ww. typie projektu realizacji działań włącznie z uruchomieniem pierwszej 

produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac w działalności 

gospodarczej oraz dostosowanie w tym zakresie zapisów w pkt 24 Pomoc 

publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub 

krajowa podstawa prawna), pkt 25 Maksymalny % poziom dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu i pkt 27 Minimalny wkład 

własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych. 

2. Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności 

i dostępności e-usług: 

 w pkt 10 Typy projektów dodanie typu projektu nr 6 Projekty z zakresu 

wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach 

Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna 

oraz typu projektu nr 7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju  

e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej 

(PSIM). 

3. Oś priorytetowa 8 Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora 

ekonomii społecznej w regionie, w zakresie wynikającym ze zmian Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020, w tym zamiany definicji w słowniku terminologicznym. 

4. Oś priorytetowa 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie: 

 Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej,  

 Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, 

 Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, 
 

w zakresie wynikającym ze zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji 

na lata 2014-2020, w tym zamiany definicji w słowniku terminologicznym. 

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

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



 modyfikacja kryteriów formalnych standardowych, merytorycznych 

standardowych dla projektów konkursowych, gdzie załącznikiem jest 

biznesplan oraz merytorycznych jakościowych dla projektów z komponentem 

wdrożeniowym w ramach Osi priorytetowej 1 Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka, Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich 

wdrożenia, typ projektu 2. Prace B+R, 

 modyfikacja kryterium merytorycznego specyficznego nr 3 Nośność 

budowanej/ przebudowywanej infrastruktury drogowej dla projektów z zakresu 

dróg wojewódzkich w ramach Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura 

komunikacyjna, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa. 

6. Załącznik nr 4 Ramowe/Roczne Plany Działania poprzez dodanie kryteriów 

wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 

8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz dokonanie 

korekty kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 8.4 Poprawa dostępu 

do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. 

7. Załącznik nr 7 Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach 

poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - zakres EFRR poprzez 

dodanie katalogu wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla projektów 

z zakresu prac B+R z komponentem wdrożeniowym w ramach Osi priorytetowej 

1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, 

prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 2. Prace B+R.  

 

 
 
 
 

Rzeszów, 22.10.2019 r. 


