
 
 

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 10 marca 2020 r.) obejmują:  

1. Zmiany wynikające z projektu RPO WP 2014-2020 przyjętego uchwałą 
Nr 136/3122/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
24 marca 2020 r., zmienioną uchwałą Nr 139/3151/20 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 marca 2020 r. i przesłanego do KE 
(za pośrednictwem SFC) w dniu 31 marca 2020 r. wraz z wnioskiem o zmianę 
Programu, tj.: 

 aktualizację alokacji środków przypadającej na poszczególne osie priorytetowe, 
działania / poddziałania SZOOP, rozdziału III. Indykatywny plan finansowy oraz 
tabeli finansowej i koncentracji tematycznej w rozdziale I.3 Ogólne informacje 
dotyczące sposobu finansowania, a także alokacji UE przeznaczonej na ZIT 
wojewódzki wskazanej w rozdziale IV. Wymiar terytorialny prowadzonej 
interwencji, 

 aktualizację załącznika nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego 
i produktu dla działań i poddziałań, a także usunięcie z SZOOP nazw wskaźników 
(zgodnie ze zmianą RPO), 

 aktualizację zapisów w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka: 

 w Działaniu 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych 
zmniejszenie maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu, 

 w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie 
dodanie typu projektu 3 pn. Wykonanie analiz/ ewaluacji (projekt dotyczący 
przygotowania analiz/ ewaluacji na kolejną perspektywę finansową UE m.in. 
w zakresie ewaluacji ex-ante i instrumentów finansowych) oraz zapisów 
umożliwiających jego realizację, 

 aktualizację zapisów w Działaniu 5.1 Infrastruktura drogowa (pkt 19. Limity 
i ograniczenia w realizacji projektów) poprzez dodanie punktu: „Realizowane 
inwestycje drogowe będą umożliwiały ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi 
napędowej do 11,5 tony” – zapis wprowadzony do projektu RPO WP 2014-2020 
w wyniku przeglądu śródokresowego, 

 doprecyzowanie zapisów w Działaniu 7.5 Rozwój kompetencji pracowników 
sektora MŚP (pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów) poprzez 
dookreślenie zapisów w pkt 2. …Wdrażanie Podmiotowego Systemu 
Finansowania na terenie województwa podkarpackiego pozwoli na sprawniejsze 
wprowadzenie nowego rozwiązania w zakresie podnoszenia kwalifikacji 
pracowników przedsiębiorstw na terenie wszystkich powiatów, 

 doprecyzowanie zapisów w Działaniu 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 8.2 Aktywna integracja osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym projekty POS/PCPR oraz 
8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 



społecznym projekty - ZIT (pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów) 
poprzez dookreślenie zapisów dotyczących pomiaru efektywności społecznej 
i zatrudnieniowej w projektach, 

 aktualizację zapisów w Działaniu 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 
(pkt 10. Typy projektów, 12. Grupa docelowa/Ostateczni odbiorcy wsparcia, 18. 
Tryb wyboru projektów…) poprzez wprowadzenie zapisów dotyczących nowego 
typu projektu oraz dookreślenie grupy docelowej jaka może zostać objęta 
wsparciem, 

 aktualizację zapisów w działaniu Działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów 
(pkt 19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów), poprzez uszczegółowienie 
zapisów dotyczących zasad przyznawania stypendiów szczególnie uzdolnionym 
uczniom w poz. 3, dla Poddziałania 9.6.1 oraz w poz. 4, dla Poddziałania 9.6.2, 

 
2. Zmiany mające na celu walkę z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 

i poprawę sytuacji epidemiologicznej w województwie podkarpackim, w tym, 
zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, tj.:  

 modyfikację zapisów SzOOP w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka, w Poddziałaniu 1.4.2 Instrumenty finansowe: 

 w pkt 25 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu,  

 w pkt 26 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane 
beneficjentowi przez właściwą instytucję), 

 w pkt 27 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych. 

 

 modyfikację zapisów SzOOP w ramach osi priorytetowej VI Spójność 
przestrzenna i społeczna w Działaniu 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia: 

 

 w pkt 10 Typy projektów - dodano nowy typ projektu nr 4 Przeciwdziałanie 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczenie 
wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 na terenie województwa 
podkarpackiego – typ projektu realizowany w trybie nadzwyczajnym. Projekt 
obejmował będzie 
w szczególności zakup aparatury medycznej i diagnostycznej, ambulansów 
oraz środków ochrony indywidualnej. 

 w pkt 11 Typ beneficjenta - dodano zapis: dla typu projektu 4: Województwo 
Podkarpackie wraz z partnerami projektu, tj. podmioty lecznicze znajdujące się 
w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym 
transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, o których 
mowa w Obwieszczeniu nr 3 Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 marca 
2020r. z późn. zm., Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, 
Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SPZOZ, Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, 



 w pkt 15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) - 
zwiększono alokację o kwotę 11 594 472 euro (przeniesienie 5 100 000 euro 
z OPII – Działanie 2.1, 1 855 115 euro z OPIV – Działanie 4.5, 4 639 357 euro 
z OPV – Działanie 5.3) oraz dodano tryb nadzwyczajny, 

 w pkt 18 Tryb(y) wyboru projektów oraz wskazanie podmiotu odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów - zaktualizowano n/w 
zapis: 

Przed zmianą: 
Projekty wybierane będą w trybie: 

 konkursowym, 

 pozakonkursowym (w zakresie szpitali wojewódzkich) 

Po zmianie: 
Projekty wybierane będą w trybie: 

 konkursowym, 

 pozakonkursowym (w zakresie szpitali wojewódzkich), 

 nadzwyczajnym (w zakresie typu projektu 4). 

  w pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów - w ppkt. 3, 4, 5, 8, 13 
dodano zapis „nie dotyczy typu projektu 4”, a także dodano ppkt 14 
w brzmieniu: „W celu zapewnienia spójności podejmowanych działań projekt 
(o którym mowa w pkt 10 Typy projektów w ramach Poddziałania 6.2.1 – Typ 
projektu 4) będzie realizowany we współpracy z Wojewodą Podkarpackim. 
Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia 
zostanie poinformowany o przyjęciu tego typu projektów do dofinansowania”, 

 w pkt 25 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu dodano nowy zapis: „Dla typu projektu 
4 – 100% wydatków kwalifikowalnych”, 

 w pkt 26 Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane 
beneficjentowi przez właściwą instytucję) dodano nowy zapis: „Dla typu 
projektu 4 – dofinansowanie do 100%”, 

 w pkt 27 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków 
kwalifikowalnych dodano nowy zapis: „Dla typu projektu 4 – 0% wydatków 
kwalifikowalnych”. 

 aktualizację Załącznika nr 3a Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych 
osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR, 
tj.: 

 

 kryteriów formalnych standardowych w ramach osi priorytetowych II-VI RPO 
WP 2014-2020 dla projektów pozakonkursowych, gdzie w kryterium nr 5 pn. 
Zgodność wniosku o dofinansowanie z kartą projektu z etapu identyfikacji 
projektu dodano ”(jeśli dotyczy)” oraz w kolumnie T/N dodano „ND”. 

 kryteriów merytorycznych standardowych w ramach osi priorytetowych II-VI 
RPO WP 2014-2020 dla projektów pozakonkursowych z wyłączeniem 
Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa Typ projektu 4 Opracowanie 
dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla kolejowej infrastruktury 



technicznej oznaczeniu regionalnym, gdzie dodano zapis „oraz Działania 6.2 
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia – Typ projektu 4”, 

 kryteriów merytorycznych standardowych w ramach osi priorytetowych II-VI 
RPO WP 2014-2020, gdzie dodano nowe kryteria merytoryczne standardowe - 
projekty pozakonkursowe z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się 
koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczenia wystąpienia negatywnych 
skutków COVID-19 na terenie województwa podkarpackiego – typ projektu 4 
w ramach Działania 6.2. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 

 kryteriów specyficznych – ocena formalna, gdzie dodano nowe kryteria 
w zakresie Osi VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 
Infrastruktura ochrony zdrowia - tryb pozakonkursowy dla typu projektu 4: 
przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz 
ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 na terenie 
województwa podkarpackiego, 

 kryteriów merytorycznych specyficznych w zakresie Osi VI Spójność 
przestrzenna i społeczna w ramach Działania 6.2. Infrastruktura ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia – tryb pozakonkursowy, gdzie dodano zapis „z wyłączeniem typu 
projektu 4” oraz dodano nowe kryteria dla trybu pozakonkursowego w zakresie 
typu projektu 4: przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-
CoV-2 oraz ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 na 
terenie województwa podkarpackiego. 

 aktualizację Załącznika nr 7 Katalogi wydatków kwalifikowalnych 
i niekwalifikowalnych w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań 
i poddziałań - zakres EFRR, gdzie dodano w Osi VI Spójność przestrzenna 
i społeczna w Działaniu 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 
Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia katalog wydatków 
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla typu projektu nr 4: przeciwdziałanie 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczenie wystąpienia 
negatywnych skutków COVID-19 na terenie województwa podkarpackiego. 

 

 dodatkowe modyfikacje finansowe m.in. w rozdziale III. Indykatywny plan 
finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) związane ze zwiększeniem alokacji: 
na instrumenty finansowe (Poddziałanie 1.4.2) o kwotę 27 860 000 euro oraz na 
typ projektu 4 
w ramach Poddziałania 6.2.1. o kwotę 11 594 472 euro oraz modyfikacja kwoty 
w pkt 15 Kategoria(e) regionu(ów) wraz z przypisaniem kwot UE (EUR) w ramach 
Działania 10.1. Pomoc techniczna. 

3. Modyfikacje zapisów dotyczących udzielania zaliczek, tj.: 

 w Rozdziale I, Podrozdział 3 Ogólne informacje dotyczące sposobu finansowania, 
gdzie do systemu udzielania zaliczek wprowadzono przedsiębiorców - 
realizujących projekty w I osi priorytetowej w zakresie działań:  

 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie, typ: Prace 

B+R oraz Infrastruktura B+R, 



 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ: Sieciowanie MŚP, 

 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ: Rozwój 

MŚP, 

 w pkt 23 w Poddziałaniu 1.4.1 wprowadzenie zapisu, że w ramach tego 
poddziałania planuje się stosowanie zaliczek. 

 
 

 
 
 
 

Rzeszów, 21.04.2020 r. 


