
 
 

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

 

 

Zmiany w stosunku do dokumentu SZOOP RPO WP 2014-2020 przyjętego przez 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 11 sierpnia 2020 r., 
obejmują: 

I. modyfikację dokumentu SZOOP RPO WP 2014-2020, polegającą na: 
 
 rozszerzeniu katalogu uprawnionych do skorzystania z zaliczek w wysokości 

100% dofinansowania (w jednej lub kilku transzach) na wszystkich 
beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowych II-VI RPO 
WP. 

 aktualizacji zapisów w Działaniu 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 
rynku pracy –projekty konkursowe: 

 w pkt.7 Cel/e szczegółowy/e działania/ poddziałania – rozszerzono zapis 
celu szczegółowego nr 1, zgodnie z zaproponowanym przez MFiPR 
brzmieniem: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, 
biernych zawodowo oraz poszukujących pracy oraz poprawa sytuacji 
zawodowej osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na 
rynku pracy; 

 w pkt.8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – dostosowano 
brzmienie wskaźnika: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu [os.] do zatwierdzonych zmian mid 
term w RPO; 

 aktualizacji zapisów w Działaniu 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na 
rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP: 

 w pkt.8 Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego – dostosowano 
brzmienie wskaźnika: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 
kompetencje po opuszczeniu programu [os.] do zatwierdzonych zmian mid 
term w RPO; 

 w pkt. 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów – usunięto zapis pkt.4- 
nie dotyczący projektów pozakonkursowych;  

 aktualizacji zapisów w Działaniu 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości: 

 w pkt.19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów pkt. 3 i 5 – 
doprecyzowano grupę docelową, która może być obejmowana wsparciem 
w projektach; 

 aktualizacji zapisów w Działaniu 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – 
ZIT: 

 w pkt.9 Lista wskaźników produktu – usunięto wskaźnik niezgodny z grupą 
docelową przewidzianą do wsparcia w Strategii ZIT ROF: Liczba osób 
pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie [os.]; 

 w pkt.12 Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia – usunięto grupę  
docelową niezgodną z celem wskazanym w Strategii ZIT ROF; 



 w pkt.19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów pkt. 3 i 5 – 
doprecyzowano grupę docelową, która może być obejmowana wsparciem 
w projektach. 

 
II. aktualizację załącznika nr 2 do SZOOP RPO WP 2014-2020 Tabela 

wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, 
polegającą na: 
 

 w Działaniach 7.1 i 7.2 rozszerzeniu nazwy wskaźnika  wprowadzono korektę 
dotyczącą wartości docelowej (przywrócenie właściwej wielkości wskaźnika); 

 w Działaniu 7.2 dodaniu wartości docelowe wskaźników:  

 Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 -wartość docelowa (2023) - 
26 773 osoby;  

 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane  
z pandemią COVID-19 - wartość docelowa (2023) 120 083 470,87 PLN; 

 usunięciu wskaźnika: Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych  
z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców - 
wartość docelowa(2023)-1 – zgodnie z  SZOOP z dnia 30.06.2020r.;  

 korekcie w Działaniu 8.7 nazwy wskaźnika: Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po opuszczeniu programu- zgodnie z SZOOP (pkt.8) 
i RPO.  

 
III. aktualizację załącznika nr 4 do SZOOP RPO WP 2014-2020: 

Ramowe/Roczne Plany Działań, w OP VII Regionalny rynek pracy i OP IX 
Jakość edukacji i kompetencje w regionie, polegająca na: 
 

 wprowadzeniu nowego RPD na 2020r. dla Działania 7.1 – Poprawa sytuacji 
osób bezrobotnych na rynku pracy –projekty konkursowe;  

 aktualizacji RPD na 2020r. dla Działania 7.7 – Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości -ZIT w zakresie: 

 zmiany planowanego kwartału rozpoczęcia naboru wniosków;  

 usunięcia wskaźnika Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie [os.] 
niezgodnego z grupą docelową przewidzianą do wsparcia w Działaniu 7.7 
i Strategii ZIT ROF;  

 modyfikacji definicji kryterium specyficznego premiującego nr 3, polegającej 
na usunięciu zapisu dotyczącego osób pracujących. 

 wprowadzeniu nowego RPD na 2020r. dla Działania 9.4 –Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego.  

 
 
 

Rzeszów, 06.10.2020 r. 


