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Zmieniony SZOOP RPO WP 2014-2020, jest stosowany od dnia 27 marca 2019 r. 
 
Zaktualizowany dokument w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji SZOOP 
RPO WP 2014-2020 (z dnia 5 marca 2019 r.) obejmuje: 
 

 Działanie 1.2, typ projektu 1. Bony na innowacje, pkt. 10 Typy projektów, gdzie 

uogólniono zapis dotyczący wykonawcy usługi poprzez usunięcie doprecyzowania 

wskazującego jakie jednostki naukowe mogą być wykonawcą usługi, tj. Wykonawcą 

usługi mogą być jednostki naukowe. o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. 

zm.) i posiadające kategorię A, A+ lub B, o których mowa w art. 269 wymienionej 

ustawy. 

 Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, w pkt 10 Typy 

projektów 5 typu projektu, przyjmuje nowe brzmienie: „Projekty z zakresu wdrożenia  

e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej 

(PSIM)”. 

 załącznik nr 3a Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, 

działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR, w zakresie Działania 2.1 

Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, typ projektu 5 - gdzie dodano 

kryteria formalne (kryteria specyficzne – ocena formalna), kryteria merytoryczne 

specyficzne i kryteria merytoryczne jakościowe. 

 załącznik nr 4 Ramowe/Roczne Plany Działań RPO WP 2014-2020, w RPD 

dla Działania 9.3 na 2019 r., gdzie konieczna była korekta terminu naboru wniosków 

o dofinansowanie (przesunięcie z III na II kwartał 2019) oraz ujednolicenie zapisów 

treści kryterium specyficznego dostępu nr 5 z jego definicją. Zgodnie z brzmieniem 

kryterium założono, że co najmniej 70% osób biorących udział w projekcie uzyska 

kwalifikacje językowe. Doprecyzowania wymagał zapis definicji kryterium, który 

wskazywał, w jaki sposób dokonywany będzie pomiar wymaganej w projekcie 

efektywności. Zmianie uległ zapis akapitu:  

Ponadto kryterium wskazuje minimalny odsetek osób, które po przystąpieniu 

do egzaminu uzyskają kwalifikacje tj. otrzymają certyfikat, co ma na celu zapewnienie 

uczestnikom wysokiej, jakości wsparcia. Ten warunek kryterium będzie weryfikowany 

w oparciu o wskaźniki projektu tj. wartość wskaźnika rezultatu „Liczba osób w wieku 

25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu [os.]” musi stanowić co najmniej 60% 70% wartości wskaźnika „Liczba 

osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie [os.]”. Dodatkowo 

w źródłach danych do pomiaru ww. wskaźnika rezultatu należy wskazać certyfikat. 

 załącznik nr 7 Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w ramach 

poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - zakres EFRR, Działanie 1.2 

Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 5. 

Podkarpackie Centrum Innowacji poprzez zapisy umożliwiające rozliczanie kosztów 

pośrednich stawką ryczałtową. 


