
Uwagi i Autokorekty do treści zmian RPO WP 2014-2020 (1)

Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP
autokorekta

EFRR

Pozycje 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33

W wyniku zgłoszonej uwagi IK UP nr 7, dokonano autokorekt w ww. pozycjach tabeli excel EFRR, które są wynikiem 

trwającego obecnie etapu uzyskiwania zgody ze strony KE, który może skutkować pojawiającymi się różnicami w kursie 

dostępnych środków UE, wykazanych w raportach MFiPR w PLN. 

Wobec powyższego, w uzasadnieniu proponowanych zmian (we wskazanych powyżej numerach pozycji) wniesiono 

dodatkowy zapis:

„W przypadku znaczących różnic kursowych (+/-) ostateczne kwoty realokacji przed przekazaniem do KE zostaną 

dopasowane do aktualnego limitu środków wspólnotowych jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów o 

dofinansowanie w zakresie EFRR”.
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Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP
autokorekta

EFRR

Pozycja 35

W wyniku dodatkowych uzgodnień z IK UP dokonano autokorekty IZ w Sekcji 2.A.6 Przedsięwzięcie, które ma zostać objęte wsparciem w ramach priorytetu 

inwestycyjnego 

2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, w stosownych 

przypadkach, wskazanie głównych grup docelowych, poszczególnych terytoriów docelowych i typów beneficjentów   

Usunięto zapisy: "Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie się ekonomiczne i społeczne osób objętych komplementarnym wsparciem z EFS.

Wsparcie powiązane będzie z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno - zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (włączając formy stacjonarne).

Było: Ze względu na pilną potrzebę sprostania wyzwaniom migracyjnym wynikającym z agresji wojskowej Rosji na Ukrainę i napływ do naszego regionu 

uchodźców wojennych z objętej wojną Ukrainy, środki REACT-EU, będą alokowane również na wsparcie finansowania działań skierowanych na udzielanie 

pomocy osobom uciekającym przed wojną z terytorium Ukrainy, tam gdzie to możliwe, tj. w zakresie inwestycji w mieszkalnictwo chronione. Wsparcie uzyskają 

inwestycje polegające na zakupie nowych mieszkań, przebudowie lub remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione. 

Możliwa będzie interwencja wykraczająca poza części wspólne budynków mieszkalnych. Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie się 

ekonomiczne i społeczne osób objętych komplementarnym wsparciem z EFS. 

Wsparcie powiązane będzie z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno - zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (włączając formy stacjonarne). 

Jest: Ze względu na pilną potrzebę sprostania wyzwaniom migracyjnym wynikającym z agresji wojskowej Rosji na Ukrainę i napływ do naszego regionu 

uchodźców wojennych z objętej wojną Ukrainy, środki REACT-EU, będą alokowane również na wsparcie finansowania działań skierowanych na udzielanie 

pomocy osobom uciekającym przed wojną z terytorium Ukrainy, tam gdzie to możliwe, tj. w zakresie inwestycji w mieszkalnictwo chronione. Wsparcie uzyskają 

inwestycje polegające na zakupie nowych mieszkań, przebudowie lub remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione. 

Możliwa będzie interwencja wykraczająca poza części wspólne budynków mieszkalnych. Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie się 

ekonomiczne i społeczne osób objętych komplementarnym wsparciem z EFS. 

Wsparcie powiązane będzie z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno - zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (włączając formy stacjonarne). 
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Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP

autokorekta

EFRR

Pozycja 35

Sekcja 2.A.6 Przedsięwzięcie, które ma zostać objęte wsparciem w ramach priorytetu inwestycyjnego 

Dokonano autokorekty IZ w pozycji typy beneficjentów:

Było: podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego (GOPR Grupa Bieszczadzka),

Jest: podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego (GOPR Grupa Bieszczadzka).

Projekt pozakonkursowy dotyczący głębokiej modernizacji energetycznej budynków Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (Grupa Bieszczadzka) 

- tj. termomodernizacja Stacji Centralnej Grupy Bieszczadzkiej GOPR, termomodernizacja Stacji Ratownictwa Górskiego Ustrzyki Górne, termomodernizacja 

Stacji Ratownictwa Górskiego Cisna.

Typ projektu w RPO WP 2014-2020 pozostawiono w formie ogólnej (bez doprecyzowywania GOPR Grupa Bieszczadzka) tak, by wnioskodawcą mógłby być 

również GOPR „centrala” (zgodnie ze statutem istotne może być, kto jest właścicielem nieruchomości).

autokorekta

EFRR

Pozycja 35

Sekcja 2.A.6 Przedsięwzięcie, które ma zostać objęte wsparciem w ramach priorytetu inwestycyjnego 

W wyniku dodatkowych uzgodnień z IK UP dokonano autokorekty IZ w pozycji typy projektów:

Było: inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego (w tym dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych) – typ projektu realizowany będzie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w trybie nadzwyczajnym,

Jest: inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego (w tym dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych) – typ projektu realizowany będzie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego Województwo Podkarpackie w trybie nadzwyczajnym.
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Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP autokorekta

EFRR

Pozycja 36

W wyniku zgłoszonych uwag IK UP nr 4 i 5 dokonano autokorekty w Sekcji 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów:

Było: W ramach projektów z zakresu OZE i e-usług W ramach OPXI REACT-EU dofinansowane zostaną projekty ocenione w ramach zakończonych lub toczących się postępowań w OP II oraz OP III, tj. gotowe do realizacji projekty 

pozostające na listach rezerwowych.

Podstawą do zastosowania w/w rozwiązania jest art. 46 ustawy wdrożeniowej w stosunku do zakończonych postępowań, a w stosunku do toczących się postępowań działanie to opierać się będzie na przepisach odnoszących się m.in. 

do zmian regulaminu konkursu. 

Tryb pozakonkursowy zastosowany zostanie w odniesieniu do projektów z zakresu modernizacji energetycznej budynków GOPR Grupy Bieszczadzkiej.

Tryb nadzwyczajny  zastosowany zostanie w odniesieniu do inwestycji związanych z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Wybór projektów do dofinansowania odbywać się będzie w oparciu o kryteria wyboru przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Kryteria wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej realizacji priorytetu 

inwestycyjnego. 

Wsparcie w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego musi być powiązane z procesem aktywizacji zawodowej i może trwać do momentu osiągnięcia samodzielności ekonomicznej.   

Inwestycje EFRR nie powinny być ukierunkowane na duże instytucje o charakterze opiekuńczo - pobytowym, zdefiniowane zgodnie z polskim prawodawstwem, świadczące usługi długoterminowej pomocy dla osób niepełnosprawnych, 

dzieci, osób starszych oraz psychicznie chorych.

W ramach PI wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z 

problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie 

rozpoczęty w okresie realizacji projektu. Zasada ta obowiązuje dla naborów ogłoszonych po wejściu w życie zmienionego programu. 

Jest: W ramach projektów z zakresu OZE i e-usług W ramach OPXI REACT-EU dofinansowane zostaną projekty ocenione w ramach zakończonych lub toczących się postępowań w OP II oraz OP III, tj. gotowe do realizacji projekty 

pozostające na listach rezerwowych.

Podstawą do zastosowania w/w rozwiązania jest art. 46 ustawy wdrożeniowej w stosunku do zakończonych postępowań, a w stosunku do toczących się postępowań działanie to opierać się będzie na przepisach odnoszących się m.in. 

do zmian regulaminu konkursu. 

Tryb pozakonkursowy zastosowany zostanie w odniesieniu do projektów z zakresu modernizacji energetycznej budynków GOPR Grupy Bieszczadzkiej.

Tryb nadzwyczajny  zastosowany zostanie w odniesieniu do inwestycji związanych z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Wybór projektów do dofinansowania odbywać się będzie w oparciu o kryteria wyboru przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Kryteria wyboru będą służyły zapewnieniu efektywnej i prawidłowej realizacji priorytetu 

inwestycyjnego. 

Wsparcie w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego musi być powiązane z procesem aktywizacji zawodowej i może trwać do momentu osiągnięcia samodzielności ekonomicznej.   

Inwestycje EFRR nie powinny być ukierunkowane na duże instytucje o charakterze opiekuńczo - pobytowym, zdefiniowane zgodnie z polskim prawodawstwem, świadczące usługi długoterminowej pomocy dla osób niepełnosprawnych, 

dzieci, osób starszych oraz psychicznie chorych.

W ramach PI wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z 

problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie 

rozpoczęty w okresie realizacji projektu. Zasada ta obowiązuje dla naborów ogłoszonych po wejściu w życie zmienionego programu. 
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Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP autokorekta

EFRR

Pozycja 36

W wyniku dodatkowych uzgodnień z IK UP dokonano dodatkowej autokorekty IZ w Sekcji 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów:

Było: W ramach projektów z zakresu OZE i e-usług W ramach OPXI REACT-EU dofinansowane zostaną projekty ocenione w ramach zakończonych lub toczących się 

postępowań w OP II oraz OP III, tj. gotowe do realizacji projekty pozostające na listach rezerwowych.

Podstawą do zastosowania w/w rozwiązania jest art. 46 ustawy wdrożeniowej w stosunku do zakończonych postępowań, a w stosunku do toczących się postępowań działanie 

to opierać się będzie na przepisach odnoszących się m.in. do zmian regulaminu konkursu. 

Tryb pozakonkursowy zastosowany zostanie w odniesieniu do projektów z zakresu modernizacji energetycznej budynków GOPR Grupy Bieszczadzkiej.

Tryb nadzwyczajny  zastosowany zostanie w odniesieniu do inwestycji związanych z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego (w tym 

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Wybór projektów do dofinansowania odbywać się będzie w oparciu o kryteria wyboru przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Kryteria wyboru będą służyły 

zapewnieniu efektywnej i prawidłowej realizacji priorytetu inwestycyjnego. 

Wsparcie w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego musi być powiązane z procesem aktywizacji zawodowej i może trwać do momentu osiągnięcia samodzielności 

ekonomicznej.   

Jest: W ramach projektów z zakresu OZE i e-usług W ramach OPXI REACT-EU dofinansowane zostaną projekty ocenione w ramach zakończonych lub toczących się 

postępowań w OP II oraz OP III, tj. gotowe do realizacji projekty pozostające na listach rezerwowych.

Podstawą do zastosowania w/w rozwiązania jest art. 46 ustawy wdrożeniowej w stosunku do zakończonych postępowań, a w stosunku do toczących się postępowań działanie 

to opierać się będzie na przepisach odnoszących się m.in. do zmian regulaminu konkursu. 

Tryb pozakonkursowy zastosowany zostanie w odniesieniu do projektów z zakresu modernizacji energetycznej budynków GOPR Grupy Bieszczadzkiej.

Tryb nadzwyczajny  zastosowany zostanie w odniesieniu do inwestycji związanych z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego (w tym 

dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Wybór projektów do dofinansowania odbywać się będzie w oparciu o kryteria wyboru przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Kryteria wyboru będą służyły 

zapewnieniu efektywnej i prawidłowej realizacji priorytetu inwestycyjnego. 

Wsparcie w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego musi być powiązane z procesem aktywizacji zawodowej i może trwać do momentu osiągnięcia samodzielności 

ekonomicznej.   
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Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP

autokorekta

EFS

Pozycja 1

Mając na uwadze trwający etap uzyskiwania zgody ze strony KE, który  może skutkować pojawiającymi różnicami w kursie dostępnych środków UE , wykazanych w raportach 

MFiPR w PLN, wniesiony zostaje  dodatkowy zapis w Tabeli:

„w przypadku znaczących różnic kursowych (+/-) ostateczne kwoty realokacji przed przekazaniem do KE zostaną dopasowane do aktualnego limitu środków 

wspólnotowych jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów o dofinansowanie w zakresie EFS”.

autokorekta

EFS

Pozycja 7

PI 8i

W oparciu o uwagę uzupełniony zostaje zapis  z podziałem wskaźnika na kobiety i mężczyzn w  

Sekcji 1. 2.A.5 

Tabela  5:  Wspólne  i  specyficzne  dla  programu  wskaźniki  produktu  (wg  priorytetu  inwestycyjnego, w podziale  na  kategorie  regionów -w   odniesieniu  do   EFS   oraz   

w   stosownych   przypadkach w odniesieniu do EFRR) 

wskaźnik: 

Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie (ID 9) został uzupełniony o podział na mężczyzn i kobiety. 

Zapis przed zmianą:

wartość docelowa dla 2023 r.- 290 osób  (O= 290/126M/164K)

Zapis po zmianie:

wartość końcowa:  6 osób  dodano (O= 6/2M/4K)

autokorekta

EFS

Pozycja 14

Mając na uwadze trwający etap uzyskiwania zgody ze strony KE, który  może skutkować pojawiającymi różnicami w kursie dostępnych środków UE, 

wykazanych w raportach MFiPR w PLN, wniesiony zostaje  dodatkowy zapis w Tabeli:

„w przypadku znaczących różnic kursowych (+/-) ostateczne kwoty realokacji przed przekazaniem do KE zostaną dopasowane do aktualnego limitu 

środków wspólnotowych jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów o dofinansowanie w zakresie EFS”.
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Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP

autokorekta

EFS, 

Pozycja 17 

2.A.6 Przedsięwzięcie, które ma zostać objęte wsparciem w ramach priorytetu inwestycyjnego 

Dokonano korekty w zakresie zapisów wsparcia - uogólnione zapisy umożliwią elastyczne podejście do wsparcia i dostosowanie działań do sytuacji na Ukrainie oraz 

prawnych i technicznych możliwości realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia 

(przy kursach dodano: np. adaptacyjnych, zamieniono: bony integracyjno-aktywizacyjne na ogólniejszy zwrot: pakiet integracyjno-aktywizacyjny (np. w formie organizacji zajęć 

lub bonu), w organizacji półkolonii/kolonii językowych usunięto okres wakacyjny, zamieniono: uruchomienie aplikacji na ogólniejszy zwrot: uruchomienie narzędzia 

informatyczne). 

Było: utworzenie Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców udzielającego wsparcia m.in. w zakresie: usług świadczonych przez doradców migrantów, usług 

prawniczych, psychologicznych, tłumaczeniowych, usług w postaci opieki nad dziećmi oraz nad osobami starszymi, kursów języka polskiego, bonów integracyjno-

aktywizacyjnych, warsztatów w szkołach oraz organizacji półkolonii/kolonii językowych w okresie wakacyjnym, uruchomienia aplikacji umożliwiającej dostęp do informacji.

Po zmianie: utworzenie Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców udzielającego wsparcia m.in. w zakresie: usług świadczonych przez doradców migrantów, usług 

prawniczych, psychologicznych, tłumaczeniowych, usług w postaci opieki nad dziećmi oraz nad osobami starszymi, kursów np. języka polskiego, adaptacyjnych, pakietu 

integracyjno-aktywizacyjnego (np. w formie organizacji zajęć lub bonu), warsztatów w szkołach oraz organizacji półkolonii/kolonii językowych, uruchomienia narzędzia 

informatycznego umożliwiającego dostęp do informacji.

autokorekta

EFS

Pozycja 19 

2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale na priorytety inwestycyjne oraz, w stosownych przypadkach, na kategorie regionu 

Tabela 5: Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu 

Dokonano korekty w zakresie nazwy (po uwadze IK UP nr 1 z dnia 13.06.2022 r.) oraz wartości wskaźnika zgodnie z informacją przekazaną z MFiPR pismo z dnia 27 maja 

br., znak:  DZF-VI.6510.11.2022 wraz materiałem pn. Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ) dotyczącym monitorowania wsparcia dla osób uciekających z UA w EFS:

Było: Całkowita liczba uczestników, którym przyznano ochronę tymczasową po ucieczce z wojny na Ukrainie – wartość: 4 396 osób

Po zmianie: Liczba osób, którym udzielono ochrony czasowej w związku z wojną w Ukrainie, objętych wsparciem w programie – wartość docelowa: 0 osób. 

Zgodnie z materiałem MFiPR przedmiotowy wskaźnik ma służyć celom monitoringowym i KE nie wymaga określania wartości docelowej wskaźnika stąd IZ RPO 

wprowadziło korektę wartości. 
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Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP
autokorekta

EFS

Pozycja 24

Mając na uwadze trwający etap uzyskiwania zgody ze strony KE, który  może skutkować pojawiającymi różnicami w kursie 

dostępnych środków UE , wykazanych w raportach MFiPR w PLN, wniesiony zostaje  dodatkowy zapis w Tabeli:

„w przypadku znaczących różnic kursowych (+/-) ostateczne kwoty realokacji przed przekazaniem do KE zostaną 

dopasowane do aktualnego limitu środków wspólnotowych jakie można zaangażować w ramach zawieranych umów 

o dofinansowanie w zakresie EFS”.



Uwagi i Autokorekty do treści projektu kryteriów wyboru projektów w zakresie 
Działania 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU (1)

Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP autokorekta

W Załączniku nr 3a do projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Kryteria 

wyboru projektów  dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – Zakres EFRR z 

dnia 14 czerwca 2022 r. w Kryteriach Specyficznych– Ocena Formalna str. 155, na podstawie uwagi IK UP, 

wprowadzona zostanie korekta zapisów:

Przed zmianą
„DZIAŁANIE 11.4 INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ – REACT-EU
W ramach Działania 11.4 dofinansowany zostanie projekt polegający na zakupie nowych mieszkań, przebudowie lub remoncie 
zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione, w związku z kryzysem uchodźczym, który ma miejsce 
w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Możliwa będzie interwencja wykraczająca poza części wspólne budynków 
mieszkalnych. Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie się ekonomiczne i społeczne osób objętych 
komplementarnym wsparciem z EFS. Wsparcie powiązane będzie z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno -
zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (włączając formy stacjonarne)”.

Po zmianie
„DZIAŁANIE 11.4 INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ – REACT-EU
W ramach Działania 11.4 dofinansowany zostanie projekt polegający na zakupie nowych mieszkań, przebudowie lub remoncie 
zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione, w związku z kryzysem uchodźczym, który ma miejsce 
w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Możliwa będzie interwencja wykraczająca poza części wspólne budynków 
mieszkalnych”. Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie się ekonomiczne i społeczne osób objętych 
komplementarnym wsparciem z EFS. Wsparcie powiązane będzie z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno -
zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (włączając formy stacjonarne)”.



Uwagi i Autokorekty do treści projektu kryteriów wyboru projektów w zakresie 
Działania 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU (2)

Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP autokorekta

W Załączniku nr 3a do projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Kryteria 

wyboru projektów  dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – Zakres EFRR 

z dnia 14 czerwca 2022 r. w Kryteriach Merytorycznych Standardowych str. 316 wprowadzona zostanie korekta 

zapisów:

Przed zmianą

„DZIAŁANIE 11.4 INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ – REACT-EU

W ramach Działania 11.4 dofinansowany zostanie projekt polegający na zakupie nowych mieszkań, przebudowie lub 

remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione, w związku z kryzysem 

uchodźczym, który ma miejsce w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Możliwa będzie interwencja 

wykraczająca poza części wspólne budynków mieszkalnych. Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie 

się ekonomiczne i społeczne osób objętych komplementarnym wsparciem z EFS. Wsparcie powiązane będzie z 

procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno - zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (włączając formy 

stacjonarne)”.

Po zmianie

„DZIAŁANIE 11.4 INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ – REACT-EU

W ramach Działania 11.4 dofinansowany zostanie projekt polegający na zakupie nowych mieszkań, przebudowie lub 

remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione, w związku z kryzysem 

uchodźczym, który ma miejsce w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Możliwa będzie interwencja 

wykraczająca poza części wspólne budynków mieszkalnych”. Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie 

się ekonomiczne i społeczne osób objętych komplementarnym wsparciem z EFS. Wsparcie powiązane będzie z 

procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno - zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (włączając formy 

stacjonarne)”.



Uwagi i Autokorekty do treści projektu kryteriów wyboru projektów w zakresie 
Działania 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU (3)

Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP autokorekta

W Załączniku nr 3a do projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Kryteria wyboru 

projektów  dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – Zakres EFRR z dnia 14 

czerwca 2022 r. w Nagłówku tabeli „KRYTERIA MERYTORYCZNE STANDARDOWE - PROJEKT 

POZAKONKURSOWY dotyczący inwestycji związanych z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie 

rozwoju mieszkalnictwa chronionego (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) – typ 

projektu realizowany będzie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w trybie nadzwyczajnym” 

wprowadzona zostanie korekta zapisów:

Przed zmianą

„KRYTERIA MERYTORYCZNE STANDARDOWE - PROJEKT POZAKONKURSOWY dotyczący inwestycji związanych 

z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego (w tym dostosowanie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych) – typ projektu realizowany będzie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w trybie 

nadzwyczajnym”

Po zmianie

„KRYTERIA MERYTORYCZNE STANDARDOWE - PROJEKT POZAKONKURSOWY dotyczący inwestycji związanych 

z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego (w tym dostosowanie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych) – typ projektu realizowany będzie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego 

Województwo Podkarpackie w trybie nadzwyczajnym”



Autokorekty IZ RPO do treści zmian RPO WP 2014-2020 – 29.06.2022r. (1)

Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP

autokorekta

W wyniku dodatkowych uzgodnień IZ RPO dokonano autokorekty w Sekcji 2.A.6 Przedsięwzięcie, które ma zostać objęte wsparciem w ramach priorytetu inwestycyjnego 

2.A.6.1 Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które mają zostać objęte wsparciem, ich oczekiwany wkład w realizację celów szczegółowych, w stosownych przypadkach, 

wskazanie głównych grup docelowych, poszczególnych terytoriów docelowych i typów beneficjentów

Przed zmianą

Ze względu na pilną potrzebę sprostania wyzwaniom migracyjnym wynikającym z agresji wojskowej Rosji na Ukrainę i napływ do naszego regionu uchodźców wojennych z 

objętej wojną Ukrainy, środki REACT-EU, będą alokowane również na wsparcie finansowania działań skierowanych na udzielanie pomocy osobom uciekającym przed wojną z 

terytorium Ukrainy, tam gdzie to możliwe, tj. w zakresie inwestycji w mieszkalnictwo chronione. Wsparcie uzyskają inwestycje polegające na zakupie nowych mieszkań, 

przebudowie lub remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione. Możliwa będzie interwencja wykraczająca poza części wspólne budynków 

mieszkalnych. 

Po zmianie

Ze względu na pilną potrzebę sprostania wyzwaniom migracyjnym wynikającym z agresji wojskowej Rosji na Ukrainę i napływ do naszego regionu uchodźców wojennych z 

objętej wojną Ukrainy, środki REACT-EU, będą alokowane również na wsparcie finansowania działań skierowanych na udzielanie pomocy osobom uciekającym przed wojną z 

terytorium Ukrainy, tam gdzie to możliwe, tj. w zakresie inwestycji w mieszkalnictwo, w tym chronione. Wsparcie uzyskają inwestycje polegające na zakupie nowych mieszkań, 

przebudowie lub remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania, w tym chronione. Możliwa będzie interwencja wykraczająca poza części wspólne 

budynków mieszkalnych. Kluczowym efektem wsparcia będzie usamodzielnienie się ekonomiczne i społeczne osób objętych komplementarnym wsparciem z EFS. 

autokorekta

W wyniku dodatkowych uzgodnień IZ RPO dokonano dodatkowej autokorekty w 3 typie projektów w OP. XI REACT-EU:

Przed zmianą

Typy projektów:

 inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego (w tym dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych) – typ projektu realizowany będzie przez Województwo Podkarpackie w trybie nadzwyczajnym.

Po zmianie

Typy projektów:

 inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa, w tym chronionego (w tym dostosowanie do 

potrzeb osób niepełnosprawnych) – typ projektu realizowany będzie przez Województwo Podkarpackie w trybie nadzwyczajnym.



Autokorekty IZ RPO do treści zmian RPO WP 2014-2020 – 29.06.2022r. (2)

Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP

autokorekta

W wyniku dodatkowych uzgodnień IZ RPO dokonano autokorekty w Sekcji 2.A.6.2 Kierunkowe zasady wyboru projektów:

Przed zmianą

Tryb nadzwyczajny  zastosowany zostanie w odniesieniu do inwestycji związanych z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w 

zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Po zmianie

Tryb nadzwyczajny  zastosowany zostanie w odniesieniu do inwestycji związanych z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w 

zakresie rozwoju mieszkalnictwa, w tym chronionego (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych).

autokorekta

W wyniku dodatkowych uzgodnień IZ RPO dokonano dodatkowej autokorekty w Sekcji 2.A.6.5 Wskaźniki produktu w podziale 

na priorytety inwestycyjne oraz, w stosownych przypadkach, na kategorie regionu, Tabela 5: Wspólne i specyficzne dla 

programu wskaźniki produktu (wg priorytetu inwestycyjnego, w podziale na kategorie regionów - w odniesieniu do EFS oraz w 

stosownych przypadkach w odniesieniu do EFRR) 

Przed zmianą

Wskaźnik: Liczba wspartych mieszkań chronionych 19 szt.

Po zmianie

Wskaźnik: Liczba wspartych mieszkań chronionych 19 szt.



Autokorekty do treści projektu kryteriów wyboru projektów w zakresie Działania 
11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU – 29.06.2022r. (1) 

Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP autokorekta

W Załączniku nr 3a do projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Kryteria wyboru 

projektów  dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – Zakres EFRR z dnia 14 

czerwca 2022 r. „KRYTERIACH SPECYFICZNYCH – OCENA FORMALNA wprowadzono dodatkową autokorektę 

zapisów:

Przed zmianą

DZIAŁANIE 11.4 INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ – REACT-EU

W ramach Działania 11.4 dofinansowany zostanie projekt polegający na zakupie nowych mieszkań, przebudowie lub 

remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione, w związku z kryzysem 

uchodźczym, który ma miejsce w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Możliwa będzie interwencja 

wykraczająca poza części wspólne budynków mieszkalnych. 

Po zmianie

DZIAŁANIE 11.4 INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ – REACT-EU

W ramach Działania 11.4 dofinansowany zostanie projekt polegający na zakupie nowych mieszkań, przebudowie lub 

remoncie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania, w tym chronione, w związku z kryzysem 

uchodźczym, który ma miejsce w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Możliwa będzie interwencja 

wykraczająca poza części wspólne budynków mieszkalnych. 



Autokorekty do treści projektu kryteriów wyboru projektów w zakresie Działania 
11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU – 29.06.2022r. (2) 

Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP autokorekta

W Załączniku nr 3a do projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Kryteria wyboru 

projektów  dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – Zakres EFRR z dnia 14 

czerwca 2022 r. „KRYTERIACH SPECYFICZNYCH – OCENA FORMALNA wprowadzono dodatkową autokorektę 

zapisów w kryterium nr 2:

Przed zmianą

Nazwa kryterium: Zgodność przyjętych rozwiązań w projekcie z zapisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66).

Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy 

wdrożeniowej).

Po zmianie

Nazwa kryterium: Zgodność przyjętych rozwiązań w projekcie z zapisami Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. 

zm.) lub Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.).

Istnieje możliwość poprawy/ uzupełnienia projektu w zakresie niniejszego kryterium (zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy 

wdrożeniowej).



Autokorekty do treści projektu kryteriów wyboru projektów w zakresie Działania 
11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU – 29.06.2022r. (2) 

Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP autokorekta

W Załączniku nr 3a do projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Kryteria wyboru projektów  

dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – Zakres EFRR z dnia 14 czerwca 2022 r. 

„KRYTERIACH MERYTORYCZNYCH STANDARDOWYCH wprowadzono dodatkową autokorektę zapisów w tekście:

Przed zmianą

DZIAŁANIE 11.4 INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ – REACT-EU

W ramach Działania 11.4 dofinansowany zostanie projekt polegający na zakupie nowych mieszkań, przebudowie lub remoncie 

zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania chronione, w związku z kryzysem uchodźczym, który ma miejsce w 

wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Możliwa będzie interwencja wykraczająca poza części wspólne budynków 

mieszkalnych. 

Ww. projekt będzie wybierany w trybie nadzwyczajnym (podstawą do zastosowania trybu nadzwyczajnego dla ww. projektu jest art.

10 w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 986 z późn. zm.)).

Po zmianie

DZIAŁANIE 11.4 INFRASTRUKTURA POMOCY SPOŁECZNEJ – REACT-EU

W ramach Działania 11.4 dofinansowany zostanie projekt polegający na zakupie nowych mieszkań, przebudowie lub remoncie 

zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania, w tym chronione, w związku z kryzysem uchodźczym, który ma 

miejsce w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy. Możliwa będzie interwencja wykraczająca poza części wspólne 

budynków mieszkalnych. 

Ww. projekt będzie wybierany w trybie nadzwyczajnym (podstawą do zastosowania trybu nadzwyczajnego dla ww. projektu jest art.

10 w związku z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 986 z późn. zm.)).



Autokorekty do treści projektu kryteriów wyboru projektów w zakresie Działania 
11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU – 29.06.2022r. (3) 

Autokorekty status Zmiany

IZ RPO WP autokorekta

W Załączniku nr 3a do projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 Kryteria wyboru projektów  dla 

poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – Zakres EFRR z dnia 14 czerwca 2022 r. w Nagłówku 

tabeli „KRYTERIA MERYTORYCZNE STANDARDOWE - PROJEKT POZAKONKURSOWY dotyczący inwestycji związanych z 

infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego (w tym dostosowanie do potrzeb osób 

niepełnosprawnych) – typ projektu realizowany będzie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w trybie nadzwyczajnym” 

wprowadzona została autokerta zapisów:

Przed zmianą

„KRYTERIA MERYTORYCZNE STANDARDOWE - PROJEKT POZAKONKURSOWY dotyczący inwestycji związanych z infrastrukturą i/ 

lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa chronionego (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) – typ 

projektu realizowany będzie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w trybie nadzwyczajnym”

Po zmianie

„KRYTERIA MERYTORYCZNE STANDARDOWE - PROJEKT POZAKONKURSOWY dotyczący inwestycji związanych z infrastrukturą i/ 

lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa, w tym chronionego (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) –

typ projektu realizowany będzie przez Województwo Podkarpackie w trybie nadzwyczajnym”


