
 
 

 

Opis zmian kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, 

działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR 

 

Zaktualizowany dokument w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji  

(z dnia 11 grudnia 2019 r.) obejmuje aktualizację:  

 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 SARSCoV-2 oraz 

ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 na terenie 

województwa podkarpackiego. 


