
Renegocjacje RPO WP 2014-2020 
– najważniejsze zmiany 

w zakresie osi finansowanych 
z  EFS

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020, 
Rzeszów, 23 maja 2018 r.



Oś priorytetowa VII – REGIONALNY RYNEK PRACY
Zmiany dostosowujące RPO WP 2014-2020 

do zmodyfikowanej Umowy Partnerstwa

• rozszerzenie  wsparcia o nowe grupy docelowe –
osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowach 
krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów 
cywilno-prawnych, reemigranci, imigranci (PI 8i, 8iii);

• dodanie możliwości obejmowania wsparciem osób 
pracujących w PI 8iii – dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej.



Oś priorytetowa VII – REGIONALNY RYNEK PRACY
Zmiany dostosowujące RPO WP 2014-2020 

do zmodyfikowanej Umowy Partnerstwa c.d.

• dodanie nowych wskaźników produktu/rezultatu, 
modyfikacje definicji/sposobu pomiaru wskaźników m.in.:

PI 8i, 8iii dodano wskaźniki: Liczba osób znajdujących się 
w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po 
opuszczeniu programu, Liczba osób pracujących znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych 
wsparciem w programie, Liczba osób pracujących, które 
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie, Liczba osób pracujących, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie, Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie.



Oś priorytetowa VII – REGIONALNY RYNEK PRACY
Zmiany podlegające uzgodnieniom z KE

• sposób pomiaru efektywności zatrudnieniowej w ramach PI 8i 
– KE postuluje, aby  efektywność zatrudnieniowa mierzona 
była wyłącznie według metodologii uwzględniającej wyłącznie 
umowy tzw. „kodeksowe” (bez umów cywilno-prawnych);

• rezygnacja z części typów projektów możliwych do realizacji 
w ramach PI 8vi z uwagi na ograniczone środki w tym PI;

• ograniczenie liczby wskaźników w PI 8iv, 8vi. IZ zaproponowała 
usunięcie wskaźników: Liczba osób pozostających bez pracy, 
które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu 
programu, Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 
pracę lub kontynuowały zatrudnienie.



Oś priorytetowa VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA 
Zmiany podlegające uzgodnieniom z KE

• wprowadzenie nowego typu projektu „Czyste ciepło –
ograniczenie ubóstwa energetycznego na terenie 
województwa podkarpackiego”;

• rozszerzenie wsparcia o nowe grupy docelowe w PI 
9iv - kandydaci na osoby sprawujące pieczę zastępczą, 
kadra placówek typu rodzinnego, otoczenie osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, kadra 
zaangażowana w realizację RPZ;

• wprowadzenie możliwości łączenia usług społecznych 
i zdrowotnych w ramach jednego projektu w PI 9iv.



Oś priorytetowa VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA 
Zmiany podlegające uzgodnieniom z KE c.d.

• realokacja środków finansowych z PI 9i do PI 9iv w kwocie 31 038 417 
euro (wkład UE 26 383 123 euro + krajowe środki publiczne 4 655 294 
euro);

• zmiana wartości wskaźników produktu i rezultatu w tym ujętych 
w ramach wykonania związana z realokacją środków oraz aktualizacją 
metodologii szacowania wartości wskaźników: 

Zmianie ulegną wartości m.in. wskaźników:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych 
objętych wsparciem w programie:

Przed zmianą: Cel pośredni (2018) - 7 084, Cel końcowy (2023) - 16 529

Po zmianie: Cel pośredni (2018) - 2 300, Cel końcowy(2023) - 6 390



Oś priorytetowa VIII – INTEGRACJA SPOŁECZNA 
Zmiany podlegające uzgodnieniom z KE c.d.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie:

Przed zmianą: wartość docelowa: 5 574

Po zmianie: wartość docelowa: 7 556

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi w programie:

Przed zmianą: wartość docelowa: 1 910

Po zmianie: wartość docelowa: 28 701



Oś priorytetowa IX – JAKOŚĆ EDUKACJI 
I KOMPETENCJI W REGIONIE

Zmiany dostosowujące RPO WP 2014-2020 
do zmodyfikowanej Umowy Partnerstwa

• modyfikacja zapisów w PI 9i w obszarze wsparcia 
rozwoju kompetencji uniwersalnych uczniów –
zakres wspieranych kompetencji uniwersalnych 
obejmuje m.in: umiejętności matematyczno-
przyrodnicze, umiejętności posługiwania się 
językami obcymi, ICT, umiejętność rozumienia, 
kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, 
krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, 
umiejętność uczenia się, umiejętność pracy 
zespołowej w kontekście środowiska pracy…; 



Oś priorytetowa IX – JAKOŚĆ EDUKACJI 
I KOMPETENCJI W REGIONIE 

Zmiany dostosowujące RPO WP 2014-2020 
do zmodyfikowanej Umowy Partnerstwa c.d.

• dodanie nowych wskaźników produktu/rezultatu, modyfikacje 
definicji/sposobu pomiaru wskaźników.

PI 10i - dodano wskaźnik: 
Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie, Liczba 
uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie

PI 10iv – dodano wskaźniki:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności 
uniwersalne po opuszczeniu programu, Liczba uczniów objętych wsparciem 
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności 
uniwersalnych w programie, Liczba uczniów objętych wsparciem 
stypendialnym w programie.



Oś priorytetowa IX – JAKOŚĆ EDUKACJI 
I KOMPETENCJI W REGIONIE 

Zmiany podlegające uzgodnieniom z KE

• KE postuluje, aby w związku z trwającą reformą edukacji, 
w przypadku nowych projektów finansowanych w ramach 
priorytetu inwestycyjnego 10i skierowanych do szkół 
gimnazjalnych, które zostaną zlikwidowane w związku 
z reformą, wsparcie było adresowane jedynie do uczniów 
tych szkół;

• KE wskazuje, że wsparcie w zakresie wyposażenia szkół 
w ramach PI 10iv może być realizowane wyłącznie na 
podstawie analizy potrzeb dokonanej przez IZ. Tylko szkoły 
kształcące na kierunkach dopasowanych do potrzeb rynku 
pracy będą mogły uzyskać dofinansowanie na wyposażenie.



Oś priorytetowa IX – JAKOŚĆ EDUKACJI 
I KOMPETENCJI W REGIONIE 

Zmiany podlegające uzgodnieniom z KE

• Zmiana wartości wskaźnika - Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych 
w programie. Z uwagi na niedoszacowanie wartości wsparcia na jedno 
miejsce przedszkolne, konieczna jest modyfikacja wartości pośredniej 
jak i docelowej wskaźnika (także w ramach wykonania).

Wskaźnik: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w 
programie:

Przed zmianą: cel pośredni (2018) – 4 374, cel końcowy (2023) – 10 207,

Po zmianie: cel pośredni (2018) – 3 500, cel końcowy (2023) – 6 390.



Dziękuję za uwagę


