
 

 
 
 
Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – 27 sierpnia 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 27 sierpnia 2019 r. uchwałą 
Nr 69/1802/19 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 27 sierpnia 2019 r. 
 
Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej 
wersji SZOOP RPO WP 2014-2020 (z dnia 26 czerwca 2019 r.) obejmują: 
1. W ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 

1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu 4 Promocja gospodarcza, 

pkt 29. Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 

(PLN) zwiększenie maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu 

z 17 mln zł do 27 mln zł. 

2. W ramach osi priorytetowej III Czysta energia przeniesienie kwoty 228 214 euro 

z Działania 3.1 Rozwój OZE na Działanie 3.4 Rozwój OZE – ZIT. (tj. aktualizacja 

wiersza 15. Kategoria regionu wraz z przypisaniem kwot UE dla Działania 

3.1 oraz Działania 3.4, rozdziału III. Indykatywny plan finansowy, rozdziału 

IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji - A.2.2 Alokacja UE 

przeznaczona na ZIT wojewódzki). 

3. W ramach osi priorytetowej VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.3 Wsparcie 

Rozwoju Przedsiębiorczości i Działanie 7.7 Wsparcie Rozwoju 

Przedsiębiorczości- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zmianie uległ pkt 10 

Typy Projektów, poprzez uszczegółowienie w typie projektu 1 w zakresie form 

udzielanego wsparcia. 

4. Aktualizację Załącznika nr 3a Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 

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

w którym wskazano, iż kryteria w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, 

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP, gdzie 

podstawą udzielenia pomocy jest regionalna pomoc inwestycyjna obowiązywać 

będą również dla naboru w 2019 r. (dotychczas odnosiły się do naboru 

w 2018 r.). 

5. Aktualizację załącznika nr 4 Ramowe Roczne Plany Działań w zakresie Działania 

7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości i Działania 7.7 Wsparcie Rozwoju 

Przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w typach projektów 

przewidzianych do realizacji w ramach konkursów na 2019 r. 



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

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

identyfikacją w dniu 23.08.2019r. projektu pn. Rewitalizacja Kolei Dojazdowej 

Przeworsk Wąskotorowy – Dynów (poz. 30). 

7. Aktualizację załącznika nr 7 Katalogi wydatków kwalifikowalnych 

i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań 

i poddziałań - zakres EFRR w ramach: 

a) osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,  

 Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu 5 Sieciowanie MŚP 

poprzez doprecyzowanie w pkt 5 katalogu wydatków kwalifikowanych, 

iż wśród środków trwałych wydatek kwalifikowany stanowią również środki 

transportu, tj. rowery, z pomocniczym silnikiem elektrycznym o mocy 

znamionowej ciągłej ≤250 W oraz rowery dwukołowe i pozostałe rowery 

bezsilnikowe, z wyłączeniem części i akcesoriów, natomiast w pkt 7 katalogu 

wydatków niekwalifikowanych wyłączono ww. środki transportu, 

 Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ 

projektu Rozwój MŚP poprzez dodanie zapisu, zgodnie z którym katalog 

wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla ww. typu projektu 

(projekty objęte zasadami regionalnej pomocy inwestycyjnej – nabór 2018) 

dotyczy również naboru na 2019 rok, 

b) osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 
Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, typ projektu 7 Minimalizacja 
zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia 
zagrożeń dla bioróżnorodności poprzez zmianę normy (pkt 1 katalogu wydatków 
kwalifikowanych oraz pkt 2 wydatków niekwalifikowanych) z PN-EN 12566-
3:2016-10 na normę PN-EN 12566-3+A2:2013-10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


