
 

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 maja 2019 r.) obejmują: 
 
1. Aktualizację załącznika nr 3a Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 

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

poprzez:  

a) horyzontalne uzupełnienie  treści kryteriów o zapis w brzmieniu: „Istnieje 

możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium 

(zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy wdrożeniowej)”, 

b) dodanie w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje 

bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, gdzie podstawą udzielania  pomocy 

jest pomoc de minimis – nabór 2019 r. kryteriów formalnych standardowych, 

merytorycznych standardowych oraz merytorycznych jakościowych. 

2. Aktualizację załącznika nr 3b Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 

priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFS, poprzez 

modyfikację kryteriów wyboru projektów dla projektów konkursowych 

realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

3. Aktualizację załącznika nr 4 Ramowe/Roczne plany działań RPO WP  

2014-2020 poprzez modyfikację/dodanie Rocznych Planów Działania na rok 

2019 w ramach Działań: 

 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym (dodanie nowych konkursów na rok 2019), 

 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych (dodanie nowych 

konkursów na rok 2019), 

 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (zmiany 

redakcyjne), 

 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie (dodanie 

nowego konkursu na rok 2019), 

 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (modyfikacja kryteriów), 

 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne (modyfikacja kryteriów), 



 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (modyfikacja kryteriów), 

 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej (dodanie nowego konkursu na rok 2019). 

4. Aktualizację załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO 

WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego w związku z ponowną 

identyfikacją projektu pn. Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin 

ROF – II etap (poz. 90). 

5. Aktualizację załącznika nr 7 Katalogi wydatków kwalifikowalnych 

i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań 

i poddziałań - zakres EFRR poprzez dodanie zapisu, zgodnie z którym katalog 

wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla typu projektu  Rozwój MŚP 

(projekty objęte zasadami pomocy de minimis na wydatki inwestycyjne – nabór 

2018) dotyczy również naboru na 2019 rok. 

6. Zmiany o charakterze aktualizacyjno-redakcyjnym. 

 
 
 
 

Rzeszów, 26.06.2019 r. 


