
 
 

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 dniu 2 czerwca 2020 r., obejmują: 

 

1) rozszerzenie planowanego zakresu systemu zaliczek w ramach osi 

priorytetowych II-VI RPO WP 2014-2020 współfinansowynych z EFRR poprzez 

umożliwienie ich przekazywania przedsiębiorcom realizującym projekty w ramach 

ww. osi priorytetowych (Rozdział I Ogólny opis Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz głównych 

warunków realizacji, Podrozdział 3 Ogólne informacje dotyczące sposobu 

finansowania), 

2) w ramach OP I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka: 

 dodanie Działania 1.6 Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych 

przedsiębiorstw w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka oraz zapisów umożliwiających jego realizację (m.in. beneficjent – 

RARR S.A., grupa docelowa: mikro i małe przedsiębiorstwa, wybór projektu 

w trybie nadzwyczajnym, wydzielenie 30% alokacji wyłącznie dla branży 

turystycznej i okołoturystycznej, maksymalny % poziom dofinansowania 

całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 100%), 

 realokację środków na Działanie 1.6 w ramach OP I (z Działania 1.2 Badania 

przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia – 602 059 euro, 

Poddziałania 1.4.2 Instrumenty finansowe – 2 260 296 euro) oraz z OP IV 

(Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń – 3 240 443 euro), 

 aktualizację wskaźników produktu w ramach Działania 1.4 MŚP, Poddziałanie 

1.4.2 Instrumenty finansowe związanych z przeciwdziałaniem pandemii 

COVID-19 oraz dodanie wskaźników produktu dla Działania 1.6 Granty 

na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw,  

 

3) w ramach OP VI Spójność przestrzenna i społeczna: 

 dodanie wskaźników produktu w Działaniu 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia 

i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 

monitorujących interwencję ukierunkowaną na przeciwdziałanie skutkom 

pandemii COVID-19 (tzw. wskaźniki antycovidowe), 

4) w ramach OP VII Regionalny rynek pracy: 

 rozszerzenie zakresu celu szczegółowego nr 1 w związku ze wsparciem  STW 

w PI 8i, w brzmieniu: „Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 

bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy oraz poprawa 



sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy”,  

 zwiększenie w PI 8i alokacji na Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób 

bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP (kwota  

zwiększenia 14 145 256 euro). Przeniesienie kwot następuje w ramach 

OP VII Regionalny rynek pracy, z: 

 PI 8i (dz. 7.1) kwota 4 637 789 euro, 

 PI 8v (dz. 7.5) kwota 579 724 euro, 

 PI 8vi (dz.7.6) kwota 1 777 532 euro, 

 w ramach OP IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, z: 

 PI 10iv (dz.9.4) kwota 4 367 538 euro, 

 PI 10iv (dz.9.5) kwota 2 782 673 euro. 

 w PI 8i, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy –

projekty pozakonkursowe PUP: 

 wprowadzenie nowych wskaźników w celu monitorowania wsparcia 

udzielanego w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, 

 wprowadzenie nowego typu projektu: „Dofinansowanie 

do wynagrodzenia oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na 

ubezpieczenia społeczne lub kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej (STW), o których mowa w art. 15 zzb, 15 zzc i 15 zze 

ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, skierowane do: 

o przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi 

pracowników,  

o mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, organizacji 

pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie”, 

 wprowadzenie nowych grup docelowych:  

o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

i niezatrudniające pracowników (dotyczy wsparcia wskazanego 

w specustawie, służącego przeciwdziałaniu skutkom COVID-19), 

o pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

organizacji pozarządowych i podmiotów, o którym mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (dotyczy wsparcia wskazanego 

w specustawie, służącego przeciwdziałaniu skutkom COVID-19), 

 w PI 8vi, Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie: 

 usunięcie wskaźników:  

o Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu 

widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców 

wartość docelowa(2023)  - 1;  



o Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę 

lub kontynuowały  zatrudnienie wartość docelowa (2023) 325; 

 usunięcie typów projektów: 

o wdrażanie programów zdrowotnych dot. chorób będących 

istotnym problemem zdrowotnym regionu – nowotwór płuc, 

o współfinansowanie rehabilitacji leczniczej/medycznej ułatwiającej 

osobom w wieku aktywności zawodowej powrót do pracy 

lub utrzymanie aktywności zawodowej (w formule RPZ). 

5) zmiany w oparciu o aktualizację w dniu 16 kwietnia 2020 r. Wytycznych MFiPR 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, tj.: 

 w OP VII Regionalny rynek pracy w działaniach: 7.1, 7.2, 7.7 w punkcie 

19. Limity i ograniczenia w realizacji projektów dodany zostaje zapis: 

„W ramach projektów z zakresu aktywizacji zawodowej dana osoba nie 

otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu 

aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS”, 

 w OP VII Regionalny rynek pracy w Działaniu 7.3 w punkcie 19. Limity  

i ograniczenia w realizacji projektów dodany zostaje zapis: „W ramach 

projektów z zakresu aktywizacji zawodowej dana osoba nie otrzymuje 

jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji 

zawodowej dofinansowanym ze środków EFS (zapis nie dotyczy wsparcia 

zwrotnego)”, 

 w Słowniku terminologicznym zmianie uległa definicja – „Stażu”, 

 aktualizacji sekcji III Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne 

w EUR) – zakres EFRR i EFS, 

6) załącznik nr 1 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania 

w poszczególnych osiach priorytetowych (dodanie Działania 1.6), 

 

7) załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu 

dla działań i poddziałań: 

 w ramach OP I: 

 autokorekta jednostki dla wskaźnika pn. Inwestycje prywatne 

uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje), 

 aktualizacja wskaźników produktu w ramach Poddziałania 1.4.2 

związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19, 

 dodanie wskaźników produktu dla Działania 1.6, 

 w ramach OP VI: 

 dodanie wskaźników produktu w ramach Poddziałania 6.2.1 

Infrastruktura ochrony zdrowia, monitorujących interwencję 

ukierunkowaną na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 

(tzw. wskaźniki antycovidowe),  



 w ramach OP VII: 

 wprowadzenie nowych wskaźników, w celu monitorowania wsparcia 

udzielanego w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 (PI 8i, 

Działanie 7.2), 

 usunięcie wskaźnika: Liczba osób, które po opuszczeniu programu 

podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie (PI 8vi, Działanie 7.6), 

 

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

działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR (dodanie kryteriów 

formalnych standardowych i merytorycznych standardowych dla projektu 

wybieranego w trybie nadzwyczajnym w ramach Działania 1.6), 

9) załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 
w ramach trybu pozakonkursowego (poz. 30, 57, 91), 

10) załącznik nr 7 Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 

w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - zakres 

EFRR (dodanie katalogu wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych 

dla Działania 1.6), 
 

11) zmiany o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym. 

 

 
 
 
 

Rzeszów, 30.06.2020 r. 


