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Wykaz głównych zmian RPO WP 2014-2020 
 

 
Zmiany RPO WP 2014-2020 zostały zaakceptowane decyzją wykonawczą Komisji 
Europejskiej C(2020) 3246 z dnia 14 maja 2020 r., a uprzednio zatwierdzone przez 
Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 (uchwała nr 167/XIX/2019 z dnia 11 
grudnia 2019r.) oraz zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa. Obejmują one m.in.: 
 przesunięcia i realokacje dostępnych środków pomiędzy poszczególnymi 

priorytetami inwestycyjnymi / celami tematycznymi / osiami priorytetowymi 
wewnątrz EFRR i EFS (zmiany w kategoriach interwencji poszczególnych osi 
priorytetowych, aktualizacja planu finansowego), 

 rekalkulacje wartości docelowych wskaźników (w tym znajdujących się w ramach 
wykonania), wynikających z ww. przesunięć lub potrzeby urealnienia szacunków 
dokonywanych na wczesnym etapie programowania (zmiany wskaźników, 
których wartości zostały przekroczone już na obecnym etapie wdrażania lub ich 
osiągnięcie nie będzie możliwe, co wynika m.in. z różnic w uwarunkowaniach/ 
założeniach dla realizacji projektów w perspektywie 2014-2020 w porównaniu do 
perspektywy 2007-2013, stanowiącej punkt wyjścia na etapie szacowania 
metodologii wskaźników RPO WP 2014-2020), a także usunięcie z Programu 
wskaźników, które nie wystąpiły w realizowanych projektach, 

 opisy priorytetów inwestycyjnych, typy projektów, typy beneficjentów, grupy 
docelowe, kierunkowe zasady wyboru projektów. 

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia 
notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej C(2020) 
3246 z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającej decyzję wykonawczą C(2015) 910 
zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” do wsparcia 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu 
podkarpackiego w Polsce, tj. od dnia 15 maja 2020 r. 

Wydatki, które stają się kwalifikowalne dzięki zmianie RPO WP 2014-2020 
zatwierdzonej ww. decyzją KE, kwalifikują się do współfinansowania od daty 
przedłożenia KE wniosku o zmianę Programu, tj. od dnia 31 marca 2020 r. 

 


