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Plan prezentacji
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 RPO WP 2014-2020 – cel 

 Podział alokacji na fundusze, osie priorytetowe 

 Opis poszczególnych osi priorytetowych

 Kluczowe kwestie sprawnego wdrażania

 System Instytucjonalny

 Wstępny Harmonogram naborów wniosków

 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych



Cel RPO WP 2014-2020

Wzmocnienie i efektywne wykorzystanie 
gospodarczych i społecznych potencjałów 

regionu dla zrównoważonego i 
inteligentnego rozwoju województwa
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Podział alokacji w ramach RPO WP 2014-2020 



Podział alokacji w ramach RPO WP 2014-2020 (mln euro)
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OŚ PRIORYTETOWA I KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA 
GOSPODARKA

Alokacja – 374,4 mln euro

.

 Finasowanie procesu badawczego począwszy od prac 

badawczo-rozwojowych aż do wdrożenia ich 

w pierwszej produkcji

 Inwestycje w infrastrukturę jednostek naukowych 

i przedsiębiorstw oraz sprzęt, aparaturę, technologie

i inne niezbędne wyposażenie

 Bony na innowacje 

 Nowe technologie i innowacje w MŚP

 Technologie informacyjno-komunikacyjne, 

automatyzacja procesów biznesowych  np. e-handel, 

B2B; B2C; C2C

 Aktywizacja inwestycyjna regionu (uzbrojenie terenów, 

inkubatory przedsiębiorczości, promocja gospodarcza)

 Profesjonalizacja usług dla przedsiębiorstw 

świadczonych przez IOB
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OŚ PRIORYTETOWA II CYFROWE PODKARPACKIE

Alokacja - 81 mln euro

 Realizacja projektu z zakresu Systemu Informacji

Przestrzennej (GIS)

 E-zdrowie - usługi związane z ochroną zdrowia

 Działania w obszarze e-administracji - integracja

istniejących dotychczas systemów dziedzinowych z

elektronicznym obiegiem dokumentacji powstałym

np. w ramach projektu PSeAP.

 E-usługi publiczne.

7



OŚ PRIORYTETOWA III CZYSTA ENERGIA 

Alokacja – 253,7 mln euro

 Rozwój infrastruktury, produkcji i dystrybucji energii z OZE - wytwarzanie energii 

pochodzącej z OZE wraz z podłączeniem do sieci elektroenergetycznej, w oparciu o  

energię wody, wiatru, słońca, geotermii i biomasy

 Modernizacja energetyczna budynków w sektorze mieszkaniowym i budynkach 

użyteczności publicznej (wprowadzenie systemów zarządzania energią tzw. smart 

metering jako element kompleksowy projektu)

 Kogeneracja - wykorzystanie OZE w systemach wysokosprawnej kogeneracji 

 Rozwój sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jako element kompleksowy projektu

 Realizacja zintegrowanych strategii zrównoważenia energetycznego dla obszarów 

miejskich, w tym publicznych systemów oświetleniowych

 Wsparcie dla projektów mogących wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej/ 

programów ograniczenia niskiej emisji dla poszczególnych typów obszarów miast

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i hałasu - wymiana lub modernizacja źródeł ciepła
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OŚ PRIORYTETOWA IV OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Alokacja – 186,2 mln euro

 Działania w zakresie zwiększenia możliwości monitorowania ewentualnych

zagrożeń i zarządzania zagrożeniami, poprawy koordynacji akcji

ratunkowych, rozwoju form małej retencji oraz polepszenia ochrony

przeciwpowodziowej

 Gospodarka odpadami - kompleksowe działania skierowane na poprawę

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz odpadami innymi niż

komunalne, z uwzględnieniem osadów ściekowych

 Gospodarka wodno-ściekowa: projekty w zakresie infrastruktury

oczyszczalni ścieków - aglomeracje z przedziału 2-10 tys. RLM; projekty

w zakresie infrastruktury kanalizacji ściekowej – aglomeracje z przedziału

2 - 10 tys. RLM; projekty w zakresie sieci wodociągowych, ujęć, stacji

uzdatniania wody

 Inwestycje mające na celu polepszenie stanu obiektów dziedzictwa

kulturowego oraz infrastruktury instytucji kultury;

 Ochrona różnorodności biologicznej - m.in. ochrona in-situ i ex-situ

zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków

krajobrazowych i rezerwatów przyrody
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KULTURA - GŁÓWNE OGRANICZENIA
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 Maksymalna wartość pojedynczego projektu w obszarze kultury wynosi

5 mln EUR kosztów całkowitych.

 Nie będą wspierane projekty dotyczące budowy od podstaw nowej infrastruktury

kulturalnej. Możliwe będą inwestycje infrastrukturalne mające na celu niezbędne

dostosowanie istniejącego obiektu do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych.

 Nie będą wspierane projekty dotyczące imprez o charakterze kulturalnym, takich jak

wystawy, festiwale.

 Wspierane będą jedynie te obiekty dziedzictwa kulturowego (ruchome i nieruchome),

które zostały wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Podkarpackiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 Zgodnie z Umową Partnerstwa projekty w zakresie kultury muszą przyczyniać się do

osiągania wymiernych i trwałych korzyści społeczno-gospodarczych m.in. poprzez

zwiększenie potencjału turystycznego.



OŚ PRIORYTETOWA V INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA
Alokacja – 406,4 mln euro

 Infrastruktura drogowa

 Infrastruktura kolejowa 

 Rozwój transportu publicznego 

 Infrastruktura terminali przeładunkowych 
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GŁÓWNE UWARUNKOWANIA WSPARCIA DRÓG LOKALNYCH 
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Realizacja projektów w zakresie inwestycji dotyczące dróg lokalnych.

Warunkiem finansowania tego rodzaju przedsięwzięć jest zapewnienie, iż projekt dotyczy

drogi, która bezpośrednio łączy się z:

 transeuropejską siecią transportową TEN-T,

 przejściami granicznymi,

 portami lotniczymi,

 terminalami towarowymi,

 centrami lub platformami logistycznymi.

Inwestycje w drogi lokalne realizowane będą w ramach PI 7b i nie będą stanowiły więcej niż

15% alokacji przeznaczonej na Priorytet (tj.15% z 211 mln euro = ok. 32 mln euro).

Wybór projektów nastąpi w trybie konkursowym.



OŚ PRIORYTETOWA VI SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNA
Alokacja – 217,8 mln euro

 Wsparcie projektów w obszarze istniejącego potencjału 

uzdrowiskowego regionu 

 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

• inwestycje związane z infrastrukturą i/lub wyposażeniem podmiotów ochrony zdrowia 

i pomocy społecznej; przedsięwzięcia mające na celu polepszenie bazy lokalowej oraz 

wyposażenie jednostek systemu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; inwestycje 

dotyczące mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego; inwestycje 

dotyczące przygotowania odpowiedniej infrastruktury niezbędnej do tworzenia nowych 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3

 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

• uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych; zagospodarowanie 

zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne i/lub gospodarcze; poprawa środowiska 

i estetyki przestrzeni miejskiej oraz udostępnienie terenów dla mieszkańców; systemy 

poprawy bezpieczeństwa publicznego; dostosowanie istniejącej zabudowy publicznej do 

celów gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych itp.

 Infrastruktura edukacyjna

13



14

OŚ PRIORYTETOWA VII REGIONALNY RYNEK PRACY
Alokacja – 227,4 mln euro

 Programy aktywizacji zawodowej (poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, 

staże i praktyki zawodowe, szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, 

uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i kompetencji zawodowych, subsydiowane 

zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy, wsparcie adaptacyjne pracownika, wspieranie 

mobilności zawodowej).

 W przypadku projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy 

realizowane będą usługi i instrumenty runku pracy określone w ustawie 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 Wsparcie bezzwrotne oraz zwrotne dla rozwoju przedsiębiorczości.

 Tworzenie nowych podmiotów i miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 Dofinansowanie usług rozwojowych, zgodnie z podejściem popytowym, 

w tym podnoszenie kwalifikacji  pracowników MŚP.

 Programy profilaktyczne i zdrowotne (choroby układu krążenia, ruchu, choroby 

onkologiczne, choroby zawodowe) oraz rehabilitacja lecznicza 

i medyczna ułatwiająca powrót  lub utrzymanie się na rynku pracy.
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OŚ PRIORYTETOWA VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA
Alokacja – 169,1 mln euro

 Zintegrowane oraz indywidualne programy reintegracji społecznej i zawodowej 

realizowane w oparciu ścieżkę reintegracji obejmujące usługi aktywnej integrację 

(w tym programy prowadzone przez kluby i centra integracji społecznej oraz 

programy na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych).

 Programy aktywnej integracji prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej oraz 

centra pomocy rodzinie.

 Usługi społeczne, w szczególności usługi środowiskowe i opiekuńcze oraz usługi 

zdrowotne.

 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (w kierunku deinstytucjonalizacji

pieczy zastępczej).

 Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych wraz z 

udzielaniem dotacji na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.

 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie przez Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej.



OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI 

W REGIONIE

Alokacja – 128,5 mln euro
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 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach 

wychowania przedszkolnego (tworzenie nowych ośrodków wychowania 

przedszkolnego, rozszerzania oferty istniejących ośrodków o dodatkowe zajęcia, 

doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli).

 Przygotowanie uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki, w tym wyposażenie ich 

w kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz właściwe 

postawy/umiejętności a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 

nauczycieli.

 Kształcenie w formach pozaszkolnych osób dorosłych oraz programy formalnego 

potwierdzania kwalifikacji.

 Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze 

dostosowania form, metod i warunków jego prowadzenia.

 Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 

uczestników pozaszkolnych form kształcenia.

 Programy stypendialne dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

materialnej, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.



Oś priorytetowa fundusz
alokacja UE

w euro

całkowita kwota 

certyfikowanych wydatków 

kwalifikowalnych w ujęciu 

narastającym

%

2018 2023
2018/

2023

1. Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka 
EFRR 374 372 710 81 877 150 440 438 483 18,6%

2. Cyfrowe Podkarpackie EFRR 81 039 212 28 602 075 95 340 250 30%

3. Czysta energia EFRR 253 741 612 60 612 846 298 519 544 20,3%

4. Ochrona środowiska naturalnego 

i dziedzictwa kulturowego
EFRR 186 159 639 31 817 953 219 011 341 14,5%

5. Infrastruktura komunikacyjna EFRR 406 382 648 70 790 637 478 097 234 14,8%

6. Spójność przestrzenna i społeczna EFRR 217 821 373 50 742 016 256 260 440 19,8%

7. Regionalny rynek pracy EFS 227 385 570 54 411 622 267 512 436 20,3%

8. Integracja społeczna EFS 169 088 779 34 120 219 198 927 976 17,2%

9. Jakość edukacji i kompetencji w 

regionie
EFS 128 549 197 23 097 368 151 234 350 15,3%

Razem 2 044 540 740 436 071 886 2 405 342 054 18,13%

Ramy wykonania / założenia do Rezerwy wykonania 

Kwota 436 071 886 euro to minimalna kwota jaką należy certyfikować 

do końca 2018r., aby mieć szansę skorzystania z KRW

17



Kluczowe kwestie sprawnego wdrażania RPO WP 2014-2020

1
• Wybór dobrze przygotowanych projektów

2
• Terminowa realizacja projektów

3
• Osiąganie wskaźników

4
• Pomoc publiczna

5
• Sprawna kontrola projektów

6
• Audyt Komisji Europejskiej – 2019 r.
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System instytucjonalny
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Zarządzająca
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Instytucja 
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Wstępny harmonogram naborów wniosków (EFRR)

Oś priorytetowa Priorytet inwestycyjny
Orientacyjna kwota

w mln zł
Termin naboru

w 2015 r.

1. Konkurencyjna i 
innowacyjna gospodarka

3a 41,6 IV kwartał 

3c 41,6 III/IV kwartał

2. Cyfrowe Podkarpackie 2c 337,2 III kwartał

3. Czysta energia 4c 235,1 IV kwartał

4. Ochrona środowiska 

naturalnego 
i dziedzictwa kulturowego

6d 48,9 III kwartał

5. Infrastruktura 
komunikacyjna 7b 132,1 IV kwartał

6. Spójność przestrzenna 
i społeczna

9a 128,9 IV kwartał

10 a 174,5 IV kwartał
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Wstępny harmonogram naboru wniosków (EFS)

III kwartałprojekty PUP

aktywizacja, 

konkursy

IV kwartał

39, 8 mln zł

95,7 mln zł

samozatrudnienie IV kwartał 68,7 mln zł

RUR IV kwartał 23,3 mln zł

OPS i PCPR IV kwartał 92 mln zł

ROPS IV kwartał 5 mln zł

stypendia ogólne 

stypendia zawodowe
IV kwartał 2,5 mln zł

1,6 mln zł
TIK, języki obce IV kwartał 12,5 mln zł



Tryby wyboru projektów

Tryb konkursowy – przeważający w RPO WP 

2014-2020

Tryb pozakonkursowy:
 stosowany w RPO WP 2014-2020 zgodnie 

z art. 38 ust 2 i 3 ustawy wdrożeniowej:
 do wyboru projektów, których wnioskodawcami, ze względu na

charakter lub cel projektu, mogą być jedynie podmioty

jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku

o dofinansowanie projektu,

 wyłącznie do wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla

społeczno-gospodarczego rozwoju regionu lub obszaru objętego

realizacją ZIT, lub projektów dotyczących realizacji zadań

publicznych. 22



PROJEKT SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS 

1. Przyjęcie projektu SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS – uchwała 

nr 57/1240/15 ZWP z dnia 22.05.2015 r.,

2. Konsultacje społeczne projektu SZOOP RPO WP w zakresie EFS - 22.05 -

05.06.2015r.,

 Celem prowadzonych konsultacji społecznych było zebranie uwag

i opinii na temat przyjętych propozycji zapisów SZOOP RPO WP 2014-

2020 w zakresie osi priorytetowych współfinansowanych z EFS.

 Wpłynęło 93 uwag zgłoszonych przez 18 podmiotów (86 uwag

dotyczyło opisu działań, natomiast 7 odnosiło się do kryteriów wyboru

projektów).

 Podmioty wnoszące uwagi: jednostki samorządu terytorialnego,

organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, strona rządowa.



PROJEKT SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS 

3. Opiniowanie projektu SZOOP RPO WP 2014-2020 przez Instytucję

Koordynującą Umowę Partnerstwa pod względem zgodności z UP

i wytycznymi horyzontalnymi MIR – uwagi przekazanie pismem z dnia

10.06.2015 r.

4. Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów

złożonych w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 –

15.06 – 15.07.2015 r.

5. Projekt Porozumienia w sprawie realizacji Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego (Instytucją

Zarządzającą) i Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie (Instytucją

Pośredniczącą) został przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 65/1467/15 z dnia

16 czerwca 2015 r.



PROJEKT SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie EFRR

1. Przyjęcie projektu SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie

EFRR – lipiec 2015r.

2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu SZOOP RPO

WP 2014-2020 w zakresie EFRR – lipiec/sierpień 2015r.

3. Planowane kolejne posiedzenie KM RPO WP 2014-2020 –

I połowa września 2015r. w celu przyjęcia kryteriów wyboru

projektów dla działań, w ramach których planowane jest

ogłoszenie naborów w 2015r.



Gdzie szukać informacji o Funduszach ?

1. Sieć Punktów Informacyjnych:

 Rzeszów 

 Krosno

 Mielec

 Przemyśl

 Sanok

 Tarnobrzeg

2. Szkolenia dostosowane do potrzeb 

wnioskodawców

3. Konferencje sektorowe

4. Portale internetowe:

www.rpo.podkarpackie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Dziękuję Państwu za uwagę

Do prezentacji wykorzystano zdjęcia z archiwum UMWP oraz WUP Rzeszów

Autorami zdjęć są : K. Zajączkowski, T. Rusznica, K. Powrózek

Wykorzystano zdjęcia i grafiki  pochodzące z publikacji wydawanych przez UMWP
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