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Czym jest RPO WP ?
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 

2014-2020 to najważniejszy instrument polityki rozwoju regionu dla obecnej 
perspektywy finansowej.

Program stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby regionalne, wynikające                       
z analizy barier i potencjałów województwa podkarpackiego uwzględniając przy tym 
pożądane kierunki interwencji, określone w unijnych, krajowych i regionalnych 
dokumentach strategicznych. 

Na realizację Programu zostanie przeznaczone 2 114,2 mln euro, z czego Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego stanowi 1 519,5 mln euro, natomiast Europejski Fundusz 
Społeczny 594,7 mln euro. Środki z obu funduszy będą się uzupełniać i pozwolą na 
bardziej kompleksowe działania.

EFRR

EFS

PODZIAŁ ALOKACJI RPO 2014 - 2020

28,13 %

71,87 %
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Jaki jest cel RPO?
Celem głównym RPO WP jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych                     

i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju 
województwa.

Osiąganie tego celu będzie następować poprzez działania służące m.in. wzmacnianiu 
dostępności regionu, podnoszeniu jego konkurencyjności, wspieraniu innowacyjności, 
poprawie stanu środowiska naturalnego, kulturowego, zwiększaniu spójności 
przestrzennej i społecznej, jak również przeciwdziałaniu bezrobociu i wykluczeniu 
społecznemu, integracji społecznej oraz podnoszeniu poziomu edukacji.

Podstawą wyboru celów tematycznych polityki spójności na lata 2014-2020 
realizowanych w ramach RPO WP, są przede wszystkim zapisy Strategii rozwoju 
województwa – Podkarpackie 2020, w której określone zostały obszary koncentracji 
potencjałów i barier rozwojowych regionu na tle strategicznych kierunków rozwoju. 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 wyznaczone przez Komisję Europejską cele tematyczne uporządkowane 
zostały w 10 osiach priorytetowych tj.:
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20 Oś priorytetowa 
Wsparcie UE 
(EUR) 

Udział łącznego 
wsparcia UE w całości 
środków Programu 

Fundusz 

I. Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka  

 374,4 mln 17,71 % EFRR 

II. Cyfrowe Podkarpackie 81 mln 3,83 % EFRR 

 RRFE % 21 nlm 7,352 aigrene atsyzC .III

IV. Ochrona środowiska naturalnego 
i dziedzictwa kulturowego 

186,2 mln 8,81 % EFRR 

V. Infrastruktura komunikacyjna 406,4 mln 19,22 % EFRR 

VI. Spójność przestrzenna i społeczna 217,8 mln 10,3 % EFRR 

VII. Regionalny rynek pracy 227,4 mln 10,75 % EFS 

VIII. Integracja społeczna 169,1 mln 8 % EFS 

IX. Jakość edukacji i kompetencji  
w regionie 

128,5 mln 6,08 % EFS 

 SFE % 3,3 nlm 7,96 anzcinhcet comoP .X
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Główni beneficjenci Programu
Grupy podmiotów, które m.in. mogą występować o wsparcie z RPO WP:

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające 
 osobowość prawną
 Przedsiębiorstwa, głównie MŚP
 Jednostki sektora finansów publicznych
 Instytucje wspierające biznes 
 Instytucje nauki 
 Instytucje edukacyjne
 Instytucje kultury
 Partnerzy społeczni i gospodarczy
 Organizacje społeczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 
 i związków wyznaniowych
 Jednostki naukowe 
 Szkoły wyższe 
 Instytucje otoczenia biznesu
 Podmioty zarządzające instrumentami finansowymi  
 Podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia
 Podmioty zatrudnienia socjalnego (tworzone zgodnie z wymogami określonymi 
    w prawodawstwie krajowym)
 Podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej
 Podmioty ekonomii społecznej  
 Podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
    i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej
 Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy  
    i  integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej
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 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 Spółki wodne i ich związki
 Parki narodowe i krajobrazowe
 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 Organy administracji rządowej
 Ochotnicza Straż Pożarna

Ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
można korzystać na dwa sposoby: 

 bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący 
    projekt oraz
 pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych 
    przez kogoś innego (np. w szkoleniach) 

Uwaga! Typy beneficjentów w poszczególnych obszarach zostały określone                 
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP w punkcie 11 każdego 
działania.   
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1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Oś priorytetowa I jest osią jednofunduszową, współfinansowaną z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. W jej ramach przewiduje się realizację działań 
objętych Celem tematycznym 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji (CT1) oraz Celem tematycznym 3. Wzmacnianie 
konkurencyjności MŚP (CT3)

Wsparciem objęte będą projekty w zakresie tworzenia otoczenia biznesu 
sprzyjającego badaniom naukowym i innowacjom. Główne elementy powinny obejmować 
wzmacnianie działalności w zakresie badań i innowacji oraz poprawę transferu wiedzy 
między sektorem publicznym i prywatnym. Inwestycje ukierunkowane zostaną na 
działania prowadzące do wdrożenia wyników prac B+R i innowacyjności.

Wzmacniane będą także instytucjonalne zdolności do prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inne 
niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Wsparcie otrzymają głównie przedsięwzięcia zgodne z regionalną inteligentną 
specjalizacją określoną w Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014-2020 na rzecz 
inteligentnej specjalizacji (RIS3).

W wyniku realizacji projektów wzrośnie dostępność terenów i infrastruktury 
oferującej warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto utworzony 
zostanie system instytucji otoczenia biznesu świadczących kompleksowe i konkurencyjne 
usługi dla przedsiębiorstw.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej 
2. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw 
3. Lepsze warunki do rozwoju MŚP 
4. Ograniczony spadek udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie 
     przedsiębiorstw 
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Zakres działań:
• Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych
• Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
• Bony na innowacje - zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych 
    w jednostkach naukowych prowadzących do sporządzenia studium wykonalności
• Projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych, prac 
    rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie 
    z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac   
    B+R w działalności gospodarczej
• Wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego 
    w przedsiębiorstwach
• Przedsięwzięcia w zakresie zwiększania potencjału regionalnego systemu  
    innowacji
• Strefy aktywności gospodarczej - projekty dotyczące przygotowania terenów 
    inwestycyjnych w celu nadania im funkcji gospodarczych, sprzyjających 
    lokalizowaniu nowych inwestycji i przyciąganiu inwestorów, w tym tworzenie 
    parków biznesowych jako powierzchni sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji
• Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości i akademickich inkubatorów  
    przedsiębiorczości
• Profesjonalizacja usług IOB - wzmocnienie profesjonalizacji IOB poprzez 
    realizację projektu systemowego polegającego na sieciowaniu podkarpackich 
    instytucji otoczenia biznesu za pośrednictwem elektronicznej platformy
• Promocja gospodarcza – Projekt realizowany w ramach projektu własnego 
    samorządu województwa podkarpackiego
• Rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub 
    ulepszonych produktów albo usług
• Dofinansowanie na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 
    w modelach B2B (Business to Business), B2C (Business to Consumer), C2C (Consumer 
    to Consumer) 
• Instrumenty finansowe
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Główne uwarunkowania w realizacji projektów ramach osi I
1. W zakresie projektów realizowanych w ramach CT 1 – projekty związane z B+R

Infrastruktura B+R jednostek naukowych
  W przypadku wsparcia infrastruktury B+R jednostek naukowych wsparcie 

uzyskają projekty spełniające następujące kryteria zgodnie zapisami Umowy 
Partnerstwa:
• nowe przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R może otrzymać wsparcie 

jedynie, gdy stanowi element dopełniający istniejące zasoby, w tym powstałe      
w ramach wsparcia udzielonego w ramach perspektywy 2007-2013,

• przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R zostało uzgodnione z ministrem 
właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego i ministrem właściwym ds. 
rozwoju regionalnego, w celu uniknięcia powielania inwestycji,

• przedsięwzięcie w zakresie infrastruktury B+R służy realizacji wskazanych                    
w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których 
realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich 
zastosowania w gospodarce),

• powstała w wyniku przedsięwzięcia infrastruktura B+R będzie dostępna dla 
podmiotów/osób spoza jednostki otrzymującej wsparcie,

• finansowanie infrastruktury TIK jest możliwe tylko wówczas, gdy infrastruktura 
ta jest niezbędna do realizacji projektu badawczo-rozwojowego.

• Preferowane będą projekty w zakresie infrastruktury B+R o możliwie wysokim 
stopniu współfinansowania ze źródeł prywatnych.

• Warunkiem otrzymania wsparcia projektów z zakresu B+R będzie zgodność                      
z regionalną inteligentną specjalizacją województwa podkarpackiego.

• Udzielenie wsparcia uwarunkowane będzie także m.in. przedstawieniem                    
i oceną dokumentu opisującego:
• planowany program badawczy oraz analizę popytu w sektorze biznesu na 

usługi badawcze powiązane z tym programem,
• planowane działania w zakresie pozyskania nowych klientów z sektora 

gospodarczego,
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• plan finansowy przedstawiający wzrost przychodów z sektora 
przedsiębiorstw w przychodach ogólnych jednostki bezpośrednio 
realizującej projekt,

• analizę ryzyka szczególnie w zakresie braku popytu wraz z przedstawieniem 
środków zaradczych,

• planowane wykorzystanie infrastruktury przez i na rzecz przedsiębiorstw 
wraz z odpowiednimi wskaźnikami obrazującymi wzrost poziomu współpracy 
z sektorem biznesu na przykład dotyczącymi ilości umów / przychodów 
generowanych z sektora biznesu,

• przedstawienie wyników osiąganych w przeszłości przez jednostkę w zakresie: 
udziału przychodów z sektora biznesu w ogólnych przychodach jednostki 
bezpośrednio realizującej projekt,

• liczbę wspólnych projektów naukowo-badawczych realizowanych z 
przedsiębiorcami,

• liczbę umów lub porozumień o współpracy z sektorem gospodarczym,
• wykazanie dodatkowego charakteru infrastruktury badawczej w porównaniu 

do infrastruktury wspartej w latach 2007-2013.
• Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 000 000 PLN.
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu 80 000 000 PLN.

Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
 Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zgodność przedmiotu projektu                            

z regionalną inteligentną specjalizacją województwa podkarpackiego.
 W przypadku, gdy o pomoc ubiega się duże przedsiębiorstwo:

• wsparcie uzależnione będzie od spełnienia warunku dyfuzji innowacji albo 
współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP, jednostką naukową lub organizacją 
pozarządową lub instytucję badawczą,

• podmiot ten zapewni, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego 
ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na 
terytorium UE.

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu
Typ 1 - Bony na innowacje: 20 000 PLN.
Typ 2 - Prace B+R: 200 000 PLN.
Typ 3 - Infrastruktura B+R: 200 000 PLN
Typ 4 - Potencjał RIS: 30 000 PLN
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 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu
Typ 1 - Bony na innowacje: 50 000 PLN
Typ 2 - Prace B+R: 5 000 000 PLN
Typ 3 - Infrastruktura B+R: 10 000 000 PLN
Typ 4 - Potencjał RIS: 5 000 000 PLN

Uwarunkowania wsparcia w ramach CT 3 
Wsparcie konkurencyjności MŚP:
2. W zakresie uzbrojenia terenów i stref aktywności gospodarczej

• Projekty mające na celu przygotowanie stref aktywności gospodarczej będą 
realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej infrastruktury, chyba, że 
limit dostępnej powierzchni został wyczerpany co najmniej w 65% na moment 
złożenia wniosku o dofinansowanie lub limit wolnego terenu nie odpowiada 
zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez potencjalnych inwestorów. Podpisanie 
umowy z beneficjentem nastąpi po wykazaniu, że limit dostępnej powierzchni 
został wykorzystany w 100% lub nie odpowiada zapotrzebowaniu zgłaszanemu 
przez potencjalnych inwestorów

• Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełniający 
element projektu kompleksowego stanowić mogą jedynie mniejszą część 
budżetu projektu – nie mogą być równe lub większe niż 50% wartości wydatków 
kwalifikowanych w projekcie.

• O wsparcie mogą się ubiegać uprawnione podmioty, które mają uregulowane 
prawo własności do terenów/obiektów objętych projektem (własność, 
użytkowanie wieczyste). W projekcie obowiązkowe jest uwzględnienie 
wskaźnika obejmującego wykorzystanie przez przedsiębiorców powierzchni 
terenów przemysłowych. Nie osiągnięcie założonej wartości skutkować będzie 
korektą.

• Wydatki związane z budową, przebudową, remontem infrastruktury towarzyszącej 
dróg zewnętrznych służących skomunikowaniu terenu nie będą kwalifikowane.

• Z uwagi na fakt, iż środki finansowe w ramach CT3 mają służyć podnoszeniu 
konkurencyjności mikro, małych i średnich firm, wkład EFRR będzie 
proporcjonalnie pomniejszony w sytuacji wykorzystania uzbrojonej 
infrastruktury przez duże przedsiębiorstwa.
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• Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 000 000 PLN.
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 000 PLN.

3. Wsparcie na tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów akademickich. 
 Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa wsparcie infrastrukturalne inkubatorów 

możliwe będzie tylko w incydentalnych i uzasadnionych przypadkach oraz po 
spełnieniu następujących warunków:
• działalność instytucji otoczenia biznesu (IOB) wpisuje się w krajową lub 

regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
• IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej 

do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia,
• przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
• przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym 

profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit 
dostępnej oferty został wyczerpany.

 Beneficjenci do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu w miarę 
dostępności środków uprawnieni będą do wystąpienia z wnioskiem o wsparcie 
uzupełniające o wartości do 20% otrzymanego dofinansowania dla inkubatora                         
z przeznaczeniem na zapewnienie inkubowanym przedsiębiorstwom wsparcia                   
o charakterze doradczym i szkoleniowym w zakresie prowadzenia działalności                                
gospodarczej (m.in. doradztwo, opieka, mentoring, coaching).

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 000 000 PLN.
 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 000 PLN.

4. Wsparcie infrastrukturalne IOB
 Wsparcie może zostać udzielone po zachowaniu warunków, że IOB:

• ubiega się o dofinansowanie dla nowych lub ulepszonych usług świadczonych 
dla biznesu stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw. 
Popyt musi zostać potwierdzony przez dostarczenie dowodu 
zainteresowania przedsiębiorstw wyrażonego poprzez zawarte umowy, 
porozumienia, wspólne platformy/systemy,

• posiada strategię biznesową dla przedsięwzięcia, która potwierdza zdolność 
do operowania w warunkach rynkowych i prowadzenie działalności 
samowystarczalnej (lub potwierdza, że podmiot ten stanie się stopniowo 
samowystarczalny do końca okresu trwałości),
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• Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 000 000 PLN.
• Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 000 PLN.

3. Wsparcie na tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów akademickich. 
 Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa wsparcie infrastrukturalne inkubatorów 

możliwe będzie tylko w incydentalnych i uzasadnionych przypadkach oraz po 
spełnieniu następujących warunków:
• działalność instytucji otoczenia biznesu (IOB) wpisuje się w krajową lub 

regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
• IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej 

do sfinansowania w ramach przedsięwzięcia,
• przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
• przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym 

profilu zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit 
dostępnej oferty został wyczerpany.

 Beneficjenci do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu w miarę 
dostępności środków uprawnieni będą do wystąpienia z wnioskiem o wsparcie 
uzupełniające o wartości do 20% otrzymanego dofinansowania dla inkubatora                         
z przeznaczeniem na zapewnienie inkubowanym przedsiębiorstwom wsparcia                   
o charakterze doradczym i szkoleniowym w zakresie prowadzenia działalności                                
gospodarczej (m.in. doradztwo, opieka, mentoring, coaching).

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 000 000 PLN.
 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 000 PLN.

4. Wsparcie infrastrukturalne IOB
 Wsparcie może zostać udzielone po zachowaniu warunków, że IOB:

• ubiega się o dofinansowanie dla nowych lub ulepszonych usług świadczonych 
dla biznesu stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw. 
Popyt musi zostać potwierdzony przez dostarczenie dowodu 
zainteresowania przedsiębiorstw wyrażonego poprzez zawarte umowy, 
porozumienia, wspólne platformy/systemy,

• posiada strategię biznesową dla przedsięwzięcia, która potwierdza zdolność 
do operowania w warunkach rynkowych i prowadzenie działalności 
samowystarczalnej (lub potwierdza, że podmiot ten stanie się stopniowo 
samowystarczalny do końca okresu trwałości),

• posiada roczny plan zawierający orientacyjny wykaz projektów/usług, które 
mają być realizowane uwzględniający projekt, o którego wsparcie się 
ubiega,

• może wykazać, że w zakresie świadczenia usługi objętej przedsięwzięciem 
będą stosowane standardy na poziomie krajowym/europejskim 
/międzynarodowym, 

• przedstawi mechanizm monitorowania jakości i skuteczności usług.

5. Wsparcie rozwoju MŚP 
 Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do 

wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług.
 Uprawnione do ubiegania się o wsparcie będą MŚP prowadzące działalność na 

rynku powyżej 12 miesięcy. Przez 12 miesięcy należy rozumieć faktyczne 
prowadzenie działalności gospodarczej rozumianej jako uzyskiwanie przychodów   
z ww. działalności. 

 Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące 
wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych. Wsparcie obejmowało będzie 
rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne 
maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek 
nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

 Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące 
wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach 
RPO WP 2014-2020.

 Dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego 
produktu/usługi:
• minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,
• maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN, 

 Dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego 
produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R w tym 
współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020: 
• minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 100 000 PLN,
• maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.
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6. Wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK
 Wsparcie projektów w zakresie TIK skierowane będzie do nowo powstałych mikro          

i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju funkcjonujących na rynku 
nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach 
rejestrowych. Inwestycje objęte projektem powinny w rezultacie jego 
zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na 
oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną. Projekt może obejmować zakup 
produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. 

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 50 000 PLN.
 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN.
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2. Cyfrowe Podkarpackie
Oś priorytetowa II jest osią jednofunduszową, współfinansowaną z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. W jej ramach przewiduje się realizację działań 
objętych Celem tematycznym 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania                       
i jakości TIK .  

Celem wsparcia będą działania służące realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie 
dotyczącym podnoszenia jakości i dostępności usług publicznych, rozwijania 
elektronicznej administracji, udostępniania zasobów gromadzonych przez instytucje 
sektora publicznego.

Jednym z najistotniejszych działań zaplanowanych w ramach RPO WP 2014-2020 jest 
realizacja projektu z zakresu Systemu Informacji Przestrzennej (GIS). Powstały                  
w ramach projektu system informatyczny umożliwi administracji samorządowej                     
w województwie usprawnienie zarządzania danymi i utrzymanie ich aktualności. 

Traktowane priorytetowo będą również usługi związane z ochroną zdrowia. W ich 
rozwoju i informatyzacji upatruje się podniesienie poziomu funkcjonowania służby 
zdrowia, a także usprawnienie kontroli procesów zarządczych w tym obszarze. 
Dodatkowo działania w obszarze e-administracji, to w głównej mierze wytworzenie 
nowych e-usług na co najmniej trzecim poziomie. Wsparcie dotyczyć będzie integracji 
istniejących dotychczas systemów dziedzinowych z elektronicznym obiegiem 
dokumentacji powstałym np. w ramach projektu PSeAP.

Planowane działania przyczynią się do poszerzenia zakresu oraz stopnia dojrzałości 
usług publicznych, zwiększenia integracji systemów, tworzenia i rozwijania systemów 
informatycznych w skali regionalnej oraz wspierania interoperacyjności z systemami 
krajowymi. 
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Cel szczegółowy:
Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Zakres działań:
• Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), w tym tworzenie               

i udostępnianie zasobów cyfrowych.
• Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych 

do funkcjonowania e-usług publicznych.
• Tworzenie lub rozwój publicznych zasobów geodezyjnych oraz informacji 

przestrzennej.
• Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego

Główne uwarunkowania w realizacji projektów ramach osi II

 W ramach wspieranych przedsięwzięć kwalifikowane będą także wydatki 
związane z pracami przygotowawczymi w zakresie dotyczącym pomiarów 
terenowych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów danego 
projektu oraz do wysokości 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

 Zakup sprzętu informatycznego jest dopuszczalny wyłącznie jako element 
uzupełniający, niezbędny do budowy, rozbudowy, modernizacji systemu 
teleinformatycznego, zaś przeprowadzona analiza wskazuje niedostępność 
zasobów.

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.
 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

• projektu z zakresu informacji przestrzennej (GIS): 190 000 000 PLN,
• projektu dotyczącego pozostałych typów: 6 000 000 PLN
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3. Czysta energia
Oś priorytetowa III jest osią jednofunduszową, współfinansowaną z EFRR, obejmującą 

Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach oraz Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie 
efektywnego gospodarowania zasobami.

Realizowane w ramach osi inwestycje powinny przyczyniać się do osiągnięcia jak 
największej efektywności energetycznej oraz jak najmniejszej emisji CO2 i innych 
zanieczyszczeń powietrza.

W celu poprawy efektywności sektora energetycznego i zneutralizowania jego 
negatywnego wpływu na środowisko, należy wspierać wykorzystanie OZE w systemach 
wysokosprawnej kogeneracji, poprzez budowę nowych i modernizację istniejących. 
Interwencja ukierunkowana zostanie na zwiększenie wzrostu produkcji z OZE poprzez 
racjonalne wykorzystanie zasobów, zwiększenie efektywności energetycznej, wzrost 
bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikację źródeł. Synergiczna produkcja energii 
elektrycznej/cieplnej z OZE jest alternatywą dla zasobów nieodnawialnych i pozwoli na 
osiągniecie celu Europa 2020. Interwencja w zakresie energetyki wodnej będzie dotyczyć 
wyłącznie małych elektrowni wodnych poprzez modernizację istniejących piętrzeń,                 
w zakresie energetyki wiatrowej – mikro i małe turbiny, w zakresie energetyki solarnej - 
kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, w zakresie geotermii na cele produkcji 
ciepła. Instalowane jednostki wykorzystujące OZE, mogą mieć charakter mikro źródeł                  
i systemów kogeneracyjnych. 

Lokalizacja inwestycji będzie uwzględniała ograniczenia obszarowych form ochrony 
przyrody w tym obszary Natura 2000 i korytarze migracyjne zwierząt oraz inne 
ograniczenia wskazane w opracowaniach regionalnych, w tym zakresie oraz przy 
spełnieniu zapisów Dyrektywy Wodnej.

Poprawa efektywności energetycznej będzie osiągana również przez zastosowanie 
wydajniejszych technologii lub procesów produkcyjnych. Na jej poprawę wpływają 
również działania z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej budynków. 
Ograniczanie zużycia energii obniża koszty eksploatacji gdyż zmniejsza się 
zapotrzebowanie na energię oraz przyczynia się do oszczędności w wydatkach 
konsumentów, pod warunkiem, że oszczędności energetyczne są wyższe niż koszty, 
związane z wdrażaniem energooszczędnych technologii. 
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Cele szczegółowe:
1. Zwiększony poziom produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji 

rozproszonej.
2. Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach 

użyteczności publicznej.
3. Obniżona emisyjność pyłów w ośrodkach miejskich województwa.
4. Lepsza jakość powietrza w ośrodkach miejskich województwa.

Zakres działań:
• 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,  
biomasy i biogazu (inwestycje mogą być realizowane w formie „projektów 
parasolowych”):
- Energia wodna – modernizacja małych elektrowni wodnych 
- Energia wiatrowa - mikro i małe turbiny
- Energia słoneczna - kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne
- Geotermia - produkcja ciepła
- Energia z biomasy

• Kogeneracja - wykorzystanie OZE w systemach wysokosprawnej kogeneracji
• Rozwój sieci ciepłowniczej
• Modernizacja energetyczna budynków w sektorze mieszkaniowym                     

i budynkach użyteczności publicznej
• Poprawa jakości powietrza poprzez realizację planów niskoemisyjnych            

w tym:   
- budowa, rozbudowa, przebudowa sieci, przyłączy ciepłowniczych, węzłów 

cieplnych; przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych oraz 
instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU) –Ten typ 
projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych; 

- roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych 
źródeł ciepła  (pieców, kotłów na paliwa stałe na kotły gazowe i kotły na 
biomasę) - Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów 
parasolowych); 

- modernizacja systemów oświetlenia; 
- budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej, które będą 

spełniać standardy budownictwa pasywnego; 
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• Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji w tym: roboty budowlane 
i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła 
(pieców, kotłów na paliwa stałe na kotły na paliwa stałe inne niż biomasa  - 
Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.

Główne uwarunkowania w realizacji projektów ramach osi III
1. Rozwój OZE            

 Lokalizacja inwestycji z OZE będzie uwzględniała ograniczenia obszarowych form 
ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000, korytarze migracyjne zwierząt, 
wskazane w opracowaniach regionalnych w tym zakresie.

 Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej będą dotyczyły 
wyłącznie modernizacji małych elektrowni wodnych. 

 Nie przewiduje się wsparcia w zakresie instalacji wykorzystujących biomasę 
zlokalizowanych na obszarach gmin, na których, zgodnie z programem 
naprawczym ochrony powietrza, występują przekroczenia poziomu pyłu 
zawieszonego PM10 (24h). Wyłączenie nie dotyczy urządzeń (kotłów) na biomasę 
klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012 dotyczącej sprawności cieplnej                                
i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń kotłów grzewczych na paliwa stałe                   
z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500kW.

 Projekty w zakresie podłączenia do sieci elektroenergetycznej dotyczą tylko sieci 
niskiego i średniego napięcia oraz urządzeń transformatorowych niezbędnych                     
w celu przyłączenia OZE do sieci dystrybucyjnej.

 W przypadku, gdy pomoc przyznawana jest dużemu przedsiębiorstwu, wnioskodawca 
musi zapewnić, że otrzymane dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 nie 
spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na 
terytorium UE.

 Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000 PLN

2. Modernizacja energetyczna budynków
 Wydatki kwalifikowane mogą dotyczyć wyłącznie budynków, w których realizacja 

projektu będzie skutkować zwiększeniem efektywności energetycznej (czyli 
zmniejszeniem obliczeniowego zapotrzebowania na energię), o co najmniej 25%.
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 Modernizacja musi być „głęboka”, czyli w jej wyniku spełnione będą wymogi 
określone w dziale X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – normy 
obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.   

 W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu modernizacji energetycznej mogą 
dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście 
map potrzeb zdrowotnych. Uwarunkowanie to nie dotyczy inwestycji w zakresie, 
podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz 
środowiskowych form opieki, a także podmiotów leczniczych nie podlegających 
mapom potrzeb zdrowotnych. Inwestycje te będą mogły być współfinansowane po 
przyjęciu przez Komitet Sterujący Planu działań, pod warunkiem, że diagnoza lub 
dane w dostępnych rejestrach umożliwiają weryfikację zasadności ich realizacji.

 W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła (jako elementu 
projektu) – wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na nowe urządzenia 
grzewcze, w tym kogeneracyjne, spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa 
gazowe pod warunkiem: 
• braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci 

ciepłowniczej,
• zwiększenia efektywności energetycznej,
• zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza.

 W zakresie instalacji OZE - konieczność zastosowania wynika z uprzednio 
przygotowanego audytu energetycznego.

 Wymiana oświetlenia w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych może 
dotyczyć wyłącznie części wspólnych tych budynków. 

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.
 Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000 PLN.

3. Poprawa jakości powietrza - Realizacja planów niskoemisyjnych
 Projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na 

terenie gminy, pozytywnie zaopiniowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie lub przygotowanym w ramach 
dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
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 W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła – realizacja 
projektów możliwa jest wyłącznie na obszarach gmin, na terenie których 
stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń 
pyłu zawieszonego PM 10 (24h).

 W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła - wsparcie może 
zostać udzielone wyłącznie na kotły spalające biomasę klasy 5 według normy PN 
EN 303-5:2012 lub wykorzystujące paliwa gazowe, pod warunkiem: 
• braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci 

ciepłowniczej,
• zwiększenia efektywności energetycznej,
• zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza.

 W zakresie modernizacji systemów oświetlenia – wydatki kwalifikowalne 
dotyczące budowy, instalacji nowych lamp zasilanych OZE lub zasilanych z sieci 
elektroenergetycznej nie mogą stanowić więcej niż 20% wydatków 
kwalifikowalnych projektu.

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN
 Maksymalna kwota dofinansowania dla:

- projektu w zakresie systemów oświetlenia wynosi 2 000 000 PLN
- projektu z pozostałych typów wynosi 10 000 000 PLN

5. Poprawa jakości powietrza – Redukcja emisji
 Realizacja projektów możliwa jest wyłącznie na obszarach gmin, na terenie 

których stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości 
stężeń pyłu zawieszonego PM 10 (24h).

 Wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na kotły spalające paliwa stałe (inne 
niż biomasa) klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012, pod warunkiem: 
• braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci 

ciepłowniczej,
• zwiększenia efektywności energetycznej, 
• zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza. 

 Koszty kwalifikowane prac, innych niż związanych z zakupem i montażem kotłów, 
mogą stanowić nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu. 

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN
 Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi 3 000 000 PLN.
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4. Ochrona środowiska naturalnego 
    i dziedzictwa kulturowego

Oś priorytetowa IV jest osią jednofunduszową, współfinansowaną z EFRR, obejmującą 
Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku                       
i zarządzania ryzykiem oraz Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska oraz 
promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Interwencja w ramach osi priorytetowej IV przyczyniać się będzie do realizacji celu 
głównego Umowy Partnerstwa, tj. zwiększenia konkurencyjności gospodarki jak również 
jej celów szczegółowych: poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu oraz rozwój 
systemów zarządzania zagrożeniami oraz zwiększenie efektywności wykorzystania 
zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich zachowanie.

Celem nadrzędnym osi priorytetowej IV jest ochrona środowiska, zachowanie 
różnorodności biologicznej oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla zwiększenia 
atrakcyjności regionu.

Działania w ramach osi priorytetowej IV będą koncentrować się na rozwoju 
infrastruktury w zakresie gospodarki odpadami i wodno-ściekowej, ochronie 
różnorodności biologicznej i dziedzictwa kulturowego, rozwoju instytucji kultury, 
zwiększeniu możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym oraz wzmocnieniu 
odporności na zagrożenia związane z negatywnymi efektami zmian klimatu.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększona odporność na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu występujące na 

terenie województwa podkarpackiego
2. Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w województwie 

podkarpackim
3. Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków
4. Podniesiona atrakcyjność kulturalna regionu i zwiększona dostępność dóbr kultury
5. Wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej w regionie
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Zakres działań:
• Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez: 

- rozwój form małej retencji; 
- realizację inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim 

ryzykiem powodziowym
- rozbudowę istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania                              

i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi
- zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub 

wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 
katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

- budowę, przebudowę, rozbudowę, remont budowli i urządzeń dla celów 
ochrony przed pożarami lasów

• Gospodarka odpadami – kompleksowe działania skierowane na poprawę 
gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym                         
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim           
a także kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami 
innymi niż komunalne oraz rekultywacja składowisk odpadów.

• 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
- zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej (np. mobilne laboratoria, instalacje 
kontrolno-pomiarowe) – jako element projektu.

• 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 



24

Va
de

m
ec

um
 –

 R
eg

io
na

ln
y 

Pr
og

ra
m

 O
pe

ra
cy

jn
y 

W
oj

ew
ód

zt
w

a 
Po

dk
ar

pa
ck

ie
go

 n
a 

la
ta

 2
01

4-
20

20

Zakres działań:
• Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń poprzez: 

- rozwój form małej retencji; 
- realizację inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim 

ryzykiem powodziowym
- rozbudowę istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania                              

i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi
- zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub 

wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 
katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

- budowę, przebudowę, rozbudowę, remont budowli i urządzeń dla celów 
ochrony przed pożarami lasów

• Gospodarka odpadami – kompleksowe działania skierowane na poprawę 
gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym                         
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim           
a także kompleksowe działania skierowane na poprawę gospodarowania odpadami 
innymi niż komunalne oraz rekultywacja składowisk odpadów.

• 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
- zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej (np. mobilne laboratoria, instalacje 
kontrolno-pomiarowe) – jako element projektu.

• 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 

Główne uwarunkowania w realizacji projektów w ramach osi IV
1. Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń

 Na typ projektu „zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu 
i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof 
lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP” łączna alokacja nie może 
przekroczyć kwoty 2 000 000 EUR.

 Koszty robót budowlanych w budynkach będących własnością / użytkowanych przez 
OSP będą kosztami niekwalifikowanymi projektu.

 Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu w przypadku projektów               
z zakresu „zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub 
wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub 
poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP” wynosi 150 000 PLN.

 Projekty z zakresu małej retencji muszą być planowane i realizowane w sposób, który 
respektuje wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz Dyrektywy 
Siedliskowej. Konieczne jest kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem 
powodziowym zgodnie z RDW oraz Dyrektywą Powodziową.

 Współfinansowane będą tylko projekty niemające negatywnego wpływu na stan lub 
potencjał jednolitych części wód, które znajdują się na listach nr 1 będących 
załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły. Przedmiotowy warunek 
dotyczy zarówno projektów z zakresu małej retencji jak i inwestycji 
przeciwpowodziowych.

 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla projektu:
• z zakresu rozwoju form małej retencji: 40 000 000 PLN,
• mającego na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym:               

30 000 000 PLN,
• dotyczącego zakupu pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej / 

wyposażenia / sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 
skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP:            
300 000 PLN.
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2. Gospodarka odpadami
 W zakresie projektów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i innymi niż 

komunalne, koszty kwalifikowane przeznaczone na zakup pojazdów specjalistycznych 
nie mogą przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych projektu.

 W zakresie projektów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, koszty 
kwalifikowane przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne nie mogą 
przekroczyć 50 000 PLN.

 Przedsięwzięcia dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi muszą być zgodne 
z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 
województwie podkarpackim, a pozostałe typy projektów zgodne z WPGO.

 Wspierane będą kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie rozwoju systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi realizowane w regionach gospodarki odpadami, w których nie 
uwzględniono komponentu dotyczącego termicznego przekształcania tego rodzaju 
odpadów wraz z odzyskiem energii (zgodnie z WPGO).

 Przedsięwzięcia w sektorze gospodarki odpadami mają być realizowane zgodnie               
z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wskazaną w Dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylającej dyrektywy (tzw. ramowa dyrektywa o odpadach), która 
nadaje priorytet zapobieganiu powstawaniu odpadów, ich przygotowaniu do 
ponownego użycia i recyklingowi oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r.                          
o odpadach. 

 Maksymalna kwota dofinansowania – projekty dotyczące przetwarzania odpadów oraz 
projekty kompleksowe uwzględniające przetwarzanie odpadów: 5 000 000 PLN, 
pozostałe projekty: 2 000 000 PLN.

 Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 200 000 PLN. 

3. Gospodarka ściekowa
 Wsparcie uzyskają inwestycje dotyczące oczyszczalni ścieków komunalnych lub 

sieci kanalizacyjnych ujęte w KPOŚK oraz w Masterplanie dla wdrażania 
Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych, w aglomeracjach z przedziału 2 - 10 tys. RLM, tak aby 
możliwe było dokończenie wypełnienia zobowiązań wynikających z ww. 
dyrektywy 91/271/EWG.
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 Inwestycje dotyczące inteligentnych systemów zarządzania sieciami kanalizacyjnymi 
mogą być realizowane wyłącznie jako element szerszego projektu.

 W danym konkursie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.
 Przedmiotem dofinansowania nie mogą być pojazdy, za wyjątkiem mobilnych 

laboratoriów.
 Maksymalna kwota dofinansowania projektu z zakresu gospodarki ściekowej –                 

8 000 000 PLN
 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN

4. Zaopatrzenie w wodę
 Projekty dotyczące sieci wodociągowych mogą być realizowane jedynie jako 

projekty kompleksowe - razem z kanalizacją albo gdy zapewniona jest już 
gospodarka ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi, tj. gdy instalacje 
kanalizacyjne budynków są obecnie podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej lub 
do zbiorników. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia 
wnioskodawcy.

 Inwestycje dotyczące inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi 
mogą być realizowane wyłącznie jako element szerszego projektu.

 Przedmiotem dofinansowania nie mogą być pojazdy, za wyjątkiem mobilnych 
laboratoriów.

 W danym konkursie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.
 Maksymalna kwota dofinansowania projektu z zakresu zaopatrzenia w wodę –              

2 000 000 PLN
 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN

5. Kultura
 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 wyłącznie w zakresie edukacji kulturalnej.

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

 Wspierane będą jedynie te zabytki nieruchome i ruchome, które zostały wpisane do 
rejestru zabytków prowadzonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, a w przypadku zabytków ruchomych również te wpisane do ksiąg 
inwentarzowych muzeów.
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 Wydatki na prace w otoczeniu obiektu / obiektów mogą stanowić nie więcej niż 
20% wydatków kwalifikowanych projektu, ale nie więcej niż 200 000 PLN. 

 Minimalna kwota dofinansowania – projekty dotyczące wyłącznie zabytków 
ruchomych: 200 000 PLN, pozostałe projekty 500 000 PLN.

 Maksymalna kwota dofinansowania – projekty dotyczące wyłącznie zabytków 
ruchomych: 1 000 000 PLN, pozostałe projekty 3 000 000 PLN

 W obiektach, które stanowią zakres rzeczowy projektu, prowadzona powinna być 
działalność kulturalna zgodnie z definicją z ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 Maksymalna wartość pojedynczego projektu to 5 000 000 EUR lub 2 000 000 EUR 
(ściśle określone przypadki wymienione w SZOOP)

6. Różnorodność biologiczna
 Inwestycje dotyczące infrastruktury mającej na celu ograniczanie negatywnego 

oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz promowanie form ochrony 
przyrody, stanowić będą uzupełniający element projektów dotyczących różnorodności 
biologicznej. Wydatki związane z realizacją ww. infrastruktury nie mogą stanowić 
więcej niż 30% wydatków kwalifikowanych w projekcie. 

 Działania z zakresu ochrony różnorodności biologicznej, które odnoszą się 
bezpośrednio do form ochrony przyrody, powinny być zgodne z aktami prawa 
miejscowego, z planem ochrony, albo z wymogami w zakresie ochrony gatunkowej. 
Działania, które dotyczą obszarów Natura 2000, powinny być dodatkowo zgodne z 
planem zadań ochronnych obszaru Natura 2000 oraz „Priorytetowymi ramami działań 
dla sieci Natura 2000 na Wieloletni Program Finansowania UE w latach 2014-2020

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000 PLN.
 Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:

• dla projektów, które dotyczą centrów edukacji ekologicznej: 1 000 000 PLN,
• dla planów ochrony dla rezerwatów przyrody parków krajobrazowych oraz 

dokumentów waloryzujących obszary chronionego krajobrazu, inwentaryzacji 
przyrodniczych, audytu krajobrazowego dla województwa podkarpackiego 5 000 000 
PLN,

• dla pozostałych typów projektów: 3 000 000 PLN.
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5. Infrastruktura komunikacyjna
Oś priorytetowa V obejmuje swoim zakresem interwencji Cele tematyczne:                       

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości               
w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej i 4. Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Interwencja w ramach osi priorytetowej V przyczyniać się będzie do realizacji celów 
głównych Umowy Partnerstwa, tj. zwiększenia konkurencyjności gospodarki oraz 
poprawy spójności społecznej i terytorialnej, jak również jej celów szczegółowych: 
zmniejszenia emisyjności gospodarki oraz poprawy jakości i funkcjonowania oferty 
systemu transportowego, a także zwiększenia transportowej dostępności w układzie 
krajowym.

Wsparcie w ramach osi priorytetowej V obejmuje interwencje związane ze 
zwiększeniem dostępności transportowej oraz z promocją proekologicznych rozwiązań 
transportowych, które są ściśle powiązane z interwencjami na rzecz gospodarki 
niskoemisyjnej.

Koncentracja wsparcia w obszarze transportu w jednej osi priorytetowej zapewni 
spójność planowania i wdrażania projektów transportowych, wpływających na poprawę 
jakości oferty systemu transportowego regionu (drogi, koleje, czysty transport miejski, 
transport multimodalny). Realizacja tego typu inwestycji przyczyni się do poprawy 
powiązań komunikacyjnych województwa. Lepsze połączenia transportowe, rozwój 
transportu publicznego oraz multimodalnego wpłyną na poprawę spójności terytorialnej 
województwa, jak również na wzrost konkurencyjności i ożywienia przedsiębiorczości 
(ograniczenie kosztów transportu), wywierając pozytywny wpływ na dostępność rynków 
pracy, nauki i usług (ułatwienie dojazdów zarówno pod względem kosztów, jak i czasu).

Cele szczegółowe:
1. Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym.
2. Zwiększona ilość przewozów towarowych LHS na stacji Wola Baranowska.
3. Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu kolejowym.
4. Większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach.

Zakres działań:
•   Infrastruktura drogowa

- projekty dotyczące dróg wojewódzkich prowadzących bezpośrednio lub 
pośrednio do autostrady/drogi ekspresowej lub prowadzących bezpośrednio 
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   do dróg krajowych lub przejść granicznych, lub wypełniających luki w sieci 
dróg pomiędzy miastami subregionalnymi i/lub ośrodkiem wojewódzkim, 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- projekty dotyczące dróg lokalnych (tj. dróg zaliczanych do kategorii dróg 
powiatowych lub gminnych) stanowiących konieczne bezpośrednie 
połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, 
terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi, wraz             
z infrastrukturą towarzyszącą.

•   Projekty dotyczące infrastruktury terminali przeładunkowych nie należących do 
sieci TEN-T.

•   Infrastruktura kolejowa
- projekty dotyczące modernizacji/rehabilitacji /rewitalizacji  infrastruktury 

linii kolejowych o znaczeniu regionalnym 
- projekty dotyczące kolejowej infrastruktury dworcowej wyłącznie jako 

element ww. typu projektu
- zakup/modernizacja taboru kolejowego na potrzeby wojewódzkich przewozów 

pasażerskich w transporcie kolejowym
•    Niskoemisyjny transport miejski: ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz budowa 

spójnego i efektywnego systemu przewozów pasażerskich, poprzez realizację 
projektów obejmujących m.in. takie zadania jak:
- Zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego 
- Budowa/przebudowa linii komunikacji miejskiej (sieci autobusowych) 
- Budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji 

miejskiej (np. pętli, zatok, dworców przesiadkowych , centrów 
przesiadkowych, parkingów w systemie Park & Ride, Bike & Ride, ścieżek 
rowerowych, infrastruktury do obsługi niskoemisyjnego taboru transportu 
publicznego takiej jak np. zaplecze techniczne do obsługi taboru                    
w zajezdni, instalacje do dystrybucji ekologicznych nośników energii).

- Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie 
się pojazdów komunikacji zbiorowej (np. ITS, wyznaczenie pasów ruchu dla 
autobusów komunikacji zbiorowej).

- Działania informacyjno-promocyjne mające na celu zachęcenie 
mieszkańców danego obszaru do wyboru transportu zbiorowego lub 
niezmotoryzowanego (wyłącznie jako elenet projetu)

- Inwestycje w infrastrukturę drogową (wyłącznie jako element projektu)
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Główne uwarunkowania w realizacji projektów ramach osi V
1. Infrastruktura drogowa

 W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia inwestycji dotyczących 
dróg wojewódzkich na terenie ROF, gdzie inwestycje będą realizowane w ramach 
PO PW.

 Projekty dotyczące dróg wojewódzkich muszą wynikać z regionalnego planu 
transportowego, którego rolę pełnił będzie Program Strategiczny Rozwoju 
Transportu Województwa Podkarpackiego.

 Wspierane inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych, jak również 
bieżącego utrzymania infrastruktury (zgodnie z zapisami UP).

 Inwestycje w drogi lokalne w ramach niniejszego działania nie będą stanowiły 
więcej niż 15% alokacji przeznaczonej na PI 7b i dotyczyć będą dróg zaliczanych 
do kategorii dróg powiatowych lub gminnych, które posiadają lub w wyniku 
realizacji projektu będą posiadać co najmniej klasę drogi zbiorczej (klasa Z).

 Połączenie z siecią TEN-T (sieć TEN-T oznacza sieć bazową i kompleksową), 
oznacza połączenie z wyznaczoną siecią bazową lub kompleksową funkcjonującą 
w docelowym kształcie lub będącą w trakcie realizacji (budowy). Nie dopuszcza 
się możliwości wsparcia budowy / rozbudowy / przebudowy dróg lokalnych 
stanowiących połączenia do dróg w sieci TEN-T, które są planowane do realizacji.

 Warunek bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T spełnia droga gminna/powiatowa 
stanowiąca:
− bezpośrednie połączenie z istniejącą lub budowaną autostradą lub drogą 

ekspresową leżącą w sieci TEN-T przez węzeł na autostradzie lub drodze 
ekspresowej, wraz z budową takiego węzła lub stanowiąca połączenie                  
z istniejącym węzłem, albo elementem punktowym sieci

− bezpośrednie połączenie/dojazd do zintegrowanego centrum przesiadkowego 
lub kolejowego dworca pasażerskiego leżącego na sieci TEN-T (jako 
infrastruktury dostępowej).

 Droga lokalna nie może być pośrednią składową układu drogowego 
zapewniającego dostęp do sieci TEN-T, chyba, że:
- na wcześniejszym fragmencie ciągu drogowego pomiędzy odcinkiem 

proponowanym a siecią TEN-T wcześniej została przeprowadzona lub 
obecnie jest prowadzona budowa/rozbudowa/przebudowa drogi                        
w odpowiednim zakresie oraz

 - ciąg jest ciągiem jednorodnym (ta sama droga lokalna rozpoczynająca się, 
kończąca się lub przebiegająca przez węzeł autostrady lub drogę 
ekspresową lub prowadząca do elementu punktowego sieci).
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 Warunek zapewnienia bezpośredniego połączenia z przejściami granicznymi, 

portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami 
logistycznymi spełnia droga gminna/powiatowa stanowiąca bezpośrednie 
połączenie z elementem punktowym sieci TEN-T, takim jak: przejście graniczne, 
port lotniczy, terminal towarowy, centrum logistyczne lub platforma logistyczna.

 Ograniczenie w zakresie liczby składanych wniosków o dofinansowanie 
dotyczących dróg lokalnych przez jednego wnioskodawcę:
− w przypadku wnioskodawcy, który składa wniosek o dofinansowanie 

projektu związanego z budową koniecznego bezpośredniego połączenia               
z siecią TEN-T w węźle drogowym – 2 wnioski,

− w przypadku pozostałych wnioskodawców – 1 wniosek.

2. Infrastruktura terminali przeładunkowych
 Zgodnie z zapisami RPO WP 2014-2020 projekty realizowane będą w obrębie 

stacji kolejowej Wola Baranowska LHS, zlokalizowanej w województwie 
podkarpackim, na terenie dwóch powiatów, tj. powiatu tarnobrzeskiego oraz 
mieleckiego.

3. Infrastruktura kolejowa
 Projekty realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać                        

z regionalnego planu transportowego, którego rolę pełnił będzie Program 
Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego.

 Wspierane inwestycje nie mogą obejmować bieżącego utrzymania infrastruktury 
(zgodnie z zapisami UP).

4. Niskoemisyjny transport miejski
 W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia inwestycji z zakresu 

transportu publicznego na terenie Gminy Miasta Rzeszów, gdzie inwestycje będą 
realizowane w ramach PO PW.

 Projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na 
terenie gminy, pozytywnie zaopiniowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie lub przygotowanym w ramach 
dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 
zawierającym odniesienie do kwestii związanych z mobilnością miejską.
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 Projekty realizowane w ramach Działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski 
powinny przede wszystkim realizować następujące cele:
• szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego oraz 

niezmotoryzowanego indywidualnego,
• zmniejszenie wykorzystania samochodów osobowych,
• lepsza integracja gałęzi transportu,
• niższa emisja zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz niższe zatłoczenie,
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 Projekty obejmujące swoim zakresem infrastrukturę drogową muszą realizować 
rozwój transportu publicznego w sposób kompleksowy, obejmując                                   
w odpowiednim układzie wszystkie właściwe elementy dotyczące: taboru, 
infrastruktury, ITS, o ile jest to uzasadnione.

 Projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej są niekwalifikowane w ramach 
Działania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski.

 Wydatki w ramach realizowanych projektów wpisujące się w zadanie dot. 
inwestycji w infrastrukturę drogową (wyłącznie jako element zintegrowanego 
projektu), mogą stanowić jedynie niezbędny, uzupełniający oraz niedominujący 
element kompleksowego projektu – nie mogą przekraczać 30% wartości wydatków 
kwalifikowanych w projekcie.

 W danym naborze obowiązuje limit maksymalnej kwoty dofinansowania                            
w wysokości 10 000 000 PLN łącznie dla jednego wnioskodawcy na wydatki 
określone  w zadaniach dotyczących infrastruktury na potrzeby komunikacji 
miejskiej oraz rozwiązań w obszarze organizacji ruchu w komunikacji zbiorowej, 
zarówno w formie samodzielnego projektu jak i elementu innego projektu .

 W danym naborze jeden wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego 
projektu.

 Wydatki w ramach zadania dotyczącego działań informacyjno-promocyjnych 
(wyłącznie jako element projektu) nie mogą przekraczać 50 000 PLN w jednym 
projekcie.
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6. Spójność przestrzenna i społeczna
Oś priorytetowa VI. jest osią wielotematyczną, współfinansowaną ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizującą Cel tematyczny 8. 
Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności 
pracowników, Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem        
i wszelką dyskryminacją i Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 

Interwencja w ramach osi przyczyniać się będzie do realizacji celów głównych Umowy 
Partnerstwa tj. poprawy spójności społecznej i terytorialnej oraz zwiększenia 
konkurencyjności gospodarki, jak również jej celów szczegółowych: ograniczenia ryzyka 
wykluczenia społecznego spowodowanego dysproporcjami w dostępie do usług, 
włączenia społeczności zamieszkałych obszary peryferyjne i zdegradowane oraz lepszych 
kompetencji kadr gospodarki.

Jednym z kluczowych elementów wpływających na zrównoważony rozwój 
województwa jest dobrze rozwinięta, spełniająca oczekiwania odbiorców infrastruktura 
publiczna. Wszelkie nierówności w dostępie do usług społecznych są jedną z przyczyn 
pogłębiającego się wykluczenia społecznego. Rozwój sektora ochrony zdrowia oraz 
pomocy społecznej na skutek zwiększenia dostępności i wzrostu jakości świadczonych 
usług pozwoli mieszkańcom regionu na utrzymanie odpowiedniej kondycji 
psycho-fizycznej oraz czynny udział w życiu społecznym i gospodarczym. Niebagatelne 
znaczenie ma również wykorzystanie uzdrowiskowych potencjałów województwa. 
Korzyści dla mieszkańców regionu to nie tylko łatwy dostęp do wysokiej jakości bazy                   
i usług sanatoryjnych, ale również miejsca pracy dla mieszkańców związane z obsługą 
turystyki uzdrowiskowej. Dodatkowo odpowiednio dostosowana do potrzeb infrastruktura 
edukacyjna pozwoli na wzrost kompetencji kadr gospodarki opartej na wiedzy. 
Kompleksowe działania rewitalizacyjne w zakresie rewitalizacji gospodarczej, 
przestrzennej i społecznej przyczynią się z kolei do przeciwdziałania pogłębiającemu się 
zróżnicowaniu przestrzennemu województwa, jak również ograniczenia wykluczenia 
społecznego obszarów rewitalizowanych.
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Cele szczegółowe:
1. Poprawiona struktura zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach uzdrowiskowych.
2. Zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych w regionie.
3. Lepsza dostępność usług społecznych.
4. Ograniczone problemy społeczne na terenach zdegradowanych.
5. Zwiększona dostępność edukacji przedszkolnej.
6. Lepsze warunki kształcenia zawodowego i ustawicznego.
7. Lepsze warunki edukacji ogólnokształcącej wspierające kluczowe umiejętności.

Zakres działań:
•   Wsparcie projektów w obszarze istniejącego potencjału uzdrowiskowego regionu

- projekty dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej          
w gminach uzdrowiskowych tj.: Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój, 
Solina.

- projekty dotyczące infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o istniejące 
zasoby przyrodnicze, przestrzenne i kulturowe, poza wskazanymi gminami 
uzdrowiskowymi na terenach, dla których sporządzono operat uzdrowiskowy 
lub które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

•   Infrastruktura ochrony zdrowia 
- inwestycje związane z istniejącą infrastrukturą podmiotów ochrony zdrowia
- zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia 

usług medycznych
- rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie, jako element 

szerszego projektu 
•   Infrastruktura pomocy społecznej

- inwestycje w zakresie istniejącej infrastruktury dla podmiotów świadczących 
usługi pomocy społecznej, bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym.

- inwestycje w zakresie istniejącej bazy lokalowej dla jednostek systemu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

- projekty dotyczące zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na 
mieszkania wspomagane, chronione i socjalne, realizowane w oparciu                
o istniejącą infrastrukturę i/lub wyposażenia – powiązane z procesem 
integracji społecznej i aktywizacji społeczno – zawodowej. Dopuszczalne 
będzie wsparcie wykraczające poza części wspólne budynków mieszkalnych.
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- inwestycje w zakresie istniejących budynków wraz z zakupem wyposażenia 
niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce, oddziały żłobkowe, m.in.:

- dostosowanie pomieszczeń, w tym dostosowanie do wymogów sanitarnych 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, 
sanitariatów, szatni, itp.,

- modernizacja istniejącej bazy żłobkowej w celu utworzenia dodatkowych 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,

- zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych niezbędnych do świadczenia 
usług opieki nad dziećmi do lat 3 

- zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do 
rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dzieci itp.

- wyposażenie placu zabaw.
•   Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ograniczenie istotnych problemów 

społecznych zidentyfikowanych w Lokalnym / Gminnym Programie Rewitalizacji
- 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

- inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem
 przedszkoli
 szkół zawodowych, placówek kształcenia ustawicznego w szczególności dla 

laboratoriów, pracowni i warsztatów. Jako element szerszego projektu 
dopuszcza się infrastrukturę towarzyszącą tj. bursy, internaty, stołówki

 państwowych wyższych szkół zawodowych w zakresie uruchamiania nowych 
kierunków kształcenia lub poprawy istniejącej oferty dydaktycznej 
związanej z inteligentnymi specjalizacjami i/lub wynikającej ze Strategii 
Rozwoju Regionalnego oraz odpowiadającej zidentyfikowanym potrzebom 
rynku pracy

 inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem obiektów 
służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom 
dydaktycznym i/lub wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały 
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    dydaktyczne dla pracowni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, 
ponadgimnazjalnych i specjalnych, prowadzących kształcenie ogólne

 inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem instytucji popularyzujących 
naukę i innowacje

Główne uwarunkowania w realizacji projektów w ramach osi VI
1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu

 Wsparcie warunkowane będzie przedstawieniem przez wnioskodawcę lokalnego planu 
działania lub innych dokumentów strategicznych spełniających wymogi lokalnego 
planu działania, z którego wynikać będzie realizacja projektu.

 Wspieranie inwestycji dotyczących zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń 
lecznictwa uzdrowiskowego jest możliwe wyłącznie na terenie obszarów 
posiadających status uzdrowiska. Wsparcie w zakresie urządzeń lecznictwa 
uzdrowiskowego możliwe jest również na terenach, dla których sporządzono operat 
uzdrowiskowy lub które posiadają status obszaru ochrony uzdrowiskowej

 Nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, obiekty 
hotelarskie, parki rozrywki.

 Tytuł i zakres wniosku o dofinansowanie musi odpowiadać jednemu z projektów 
zawartych w dokumencie planistycznym

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 200 000 PLN.
 Maksymalna wartość pojedynczego projektu uwzględniającego infrastrukturę 

turystyczną: 2 000 000 EUR kosztów kwalifikowanych – wartość w PLN będzie 
podawana każdorazowo w regulaminie konkursu.

2. Infrastruktura ochrony zdrowia 
 Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących 

przepisów są niekwalifikowane chyba, że ich realizacja jest uzasadniona z punktu 
widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki 
zdrowotnej.

 Inwestycje będą realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność 
leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 

 Inwestycje z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego nie będą przedmiotem 
dofinansowania 

 Wyłączeniu z dofinansowania podlegają podmioty, które kwalifikują się do otrzymania 
wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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 W ramach jednego konkursu dany wnioskodawca może aplikować o dofinansowanie 
tylko jednego projektu.

 Inwestycje dotyczące budowy nowej infrastruktury nie będą realizowane.
 Przedmiotem dofinansowania nie mogą być środki transportu.
 Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu – 10 000 000 PLN (tryb 

konkursowy).

3. Infrastruktura pomocy społecznej
 Pomoc nie będzie służyć opiece instytucjonalnej rozumianej, jako usługi świadczone: 

- w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego 
całodobowego pobytu i opieki, w której liczba mieszkańców jest większa niż 
30 osób oraz w której usługi nie są świadczone w sposób zindywidualizowany 
(dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby); w której wymagania 
organizacyjne mają pierwszeństwo przed indywidualnymi potrzebami 
mieszkańców; w której mieszkańcy nie mają wystarczającej kontroli nad 
swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą w zakresie funkcjonowania 
w ramach placówki; w której mieszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności 
lub zmuszeni do mieszkania razem. 

- w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla więcej niż 14 osób.
 Budowa nowych obiektów infrastruktury podlega ograniczeniom.
 W danym konkursie wnioskodawca może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie.
 Wydatki w zakresie termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej mogą 

stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane                    
z głównym przedmiotem projektu.

4. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
 Podstawą realizacji przedsięwzięć będą Lokalne / Gminne Programy 

Rewitalizacji, w których przedsięwzięcia wymagające rewitalizacji będą szczegółowo 
opisane.

 Wydatki na drogi lokalne (stanowiące wyłącznie element kompleksowego projektu, 
dotyczącego rewitalizacji – zgodnie z lokalnym / gminnym programem rewitalizacji) – 
w wysokości nie przekraczającej 30% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 Maksymalna wartość zadań w zakresie kultury w ramach projektu: 2 000 000 EUR 
kosztów kwalifikowalnych – wartość w PLN będzie podawana każdorazowo                
w regulaminie konkursu.      

 W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja projektów uwzględniających 
budowę nowych obiektów, pod warunkiem, że stanowi ona niezbędny element 
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     szerszej koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, a w związku z tym 
przyczynia się do fizycznej, gospodarczej, społecznej rewitalizacji i regeneracji 
obszarów rewitalizowanych.

 Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wąskim zakresie (części wspólne budynków), 
jako element szerszego projektu.

 Wydatki w zakresie termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej mogą 
stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z 
głównym przedmiotem projektu (np. dotyczyć tego samego obiektu, w którym 
przewidziano szersze roboty budowlane).

 W danym konkursie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.
 Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu – 20 000 000 PLN.
 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu - 500 000 PLN.

5.Infrastruktura edukacyjna
 Budowa nowej infrastruktury jest finansowana pod warunkiem, że: zapewnienie 

infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób, oraz że na danym terytorium 
została potwierdzona analizą potrzeb oraz analizą trendów demograficznych               
w ujęciu terytorialnym.

 Udzielenie wsparcia dla PWSZ uwarunkowane będzie uzyskaniem przez samorząd 
województwa każdorazowej pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dla wybranych inwestycji. 

 Wydatki w zakresie termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej 
mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane 
z głównym przedmiotem projektu.

 Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu dot. infrastruktury 
przedszkoli: 1 000 000 PLN. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:           
200 000 PLN

 Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu dot. infrastruktury 
szkolnictwa zawodowego i ustawicznego wynosi 3 000 000 PLN (nie dotyczy 
PWSZ). Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 000 PLN

 Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu dot. infrastruktury 
szkolnictwa ogólnego wynosi 1 000 000 PLN. Minimalna wartość wydatków 
kwalifikowanych wynosi 200 000 PLN

 Maksymalna kwota dofinansowania projektu dot. infrastruktury instytucji 
popularyzujących naukę wynosi 5 300 000 EUR - wartość w PLN będzie podawana 
każdorazowo w regulaminie konkursu
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7. Regionalny rynek pracy
Oś priorytetowa VII osią monofunduszową współfinansowaną z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. W jej ramach przewiduje się realizację działań objętych Celem 
tematycznym 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników.  

Wsparcie w ramach osi przyczyniać się będzie do realizacji celu głównego Umowy 
Partnerstwa tj. zwiększenia konkurencyjności gospodarki. Wsparcie koncentrować się 
będzie na pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, zwłaszcza tym 
znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. 

W ramach osi wspierany będzie także rozwój przedsiębiorczości w województwie 
poprzez udzielanie dotacji oraz pożyczek na warunkach preferencyjnych. Działania te 
mają przyczyniać się do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy. 

Środki kierowane będą także na podnoszenie kwalifikacji pracowników firm oraz na 
godzenie życia zawodowego i rodzinnego poprzez rozwijanie form opieki nad dziećmi do 
3 roku życia. Realizowane także będą programy profilaktyczne w zakresie chorób 
stanowiących istotny problem dla mieszkańców regionu. 

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz 

poszukujących pracy.
2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.
3. Zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw.
4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do 

rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.
5. Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników.
6. Zwiększenie uczestnictwa w programach zdrowotnych zmierzające do utrzymania 

aktywności zawodowej.

Zakres działań:
 Programy aktywizacji zawodowej
 Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES 

zdiagnozowanych na podstawie analiz  społeczno - gospodarczych regionu
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 Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.       
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych:
• instrumenty i usługi rynku pracy:
 służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki 

zawodowej
 skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub 

zdobycia nowych umiejętności i kompetencji
 służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców
 służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej
 skierowane do osób niepełnosprawnych
 służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 Bezzwrotne i zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej
 Rozwój opieki żłobkowej w regionie

• Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki 
przyzakładowe, kluby dziecięce). 

• Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna. 
• Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi 

(m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych). 
• większenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie 

kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których 
obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

 Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji 
pracowników, wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie:
• szkolenia przekwalifikowujące pracowników długotrwale pracujących                       

w warunkach szkodliwych
• wdrażanie programów zdrowotnych służące wspieraniu aktywności zawodowej, 
• wdrażanie programów zdrowotnych dot. chorób będących istotnym problemem 

zdrowotnym regionu (choroby układu krążenia układu ruchu, choroby 
onkologiczne zwłaszcza w zakresie m.in. nowotworów jelita grubego, piersi, 
szyjki macicy, płuc).
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Główne uwarunkowania w realizacji projektów ramach osi VII
 W przypadku projektów pozakonkursowych zaplanowane działania będą miały 

wyłącznie charakter wynikający z realizacji zadań publicznych tj. realizacji 
działań ustawowych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Projekty systemowe zakładać 
będą współpracę publicznych służb zatrudnienia z jednostkami organizacyjnymi 
pomocy społecznej

 Priorytetowymi grupami docelowymi programu są osoby długotrwale bezrobotne 
oraz bezrobotni i bierni zawodowo rodzice posiadający, co najmniej 3 dzieci            
w wieku do 18 roku życia, w związku z czym na nich koncentrowane będzie 
wsparcie poprzez zastosowanie dodatkowych kryteriów wyboru premiujących 
projekty, które wspierać będą te osoby w podjęciu aktywności na rynku pracy. 
Zakłada się także wprowadzenie kryteriów premiujących projekty, w których 
przewidziano udział rodziców/opiekunów prawnych dzieci do lat 3 powracających 
na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka

 W przypadku wsparcia w zakresie programów zdrowotnych decyzja                           
o dofinansowaniu realizacji programu zdrowotnego będzie poprzedzana analizą 
epidemiologiczną terytorium i grup docelowych z uwzględnieniem odpowiednich 
dla danego programu elementów:  skali zapadalności, czynników  wykluczających 
z rynku pracy, wieku, płci oraz profilu zawodowego osób planowanych do objęcia 
programem zdrowotnym.

     W szczególności programy zdrowotne powinny być ukierunkowane na grupy 
docelowe najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników 
zdrowotnych lub najbardziej bliskich powrotowi na rynek pracy w wyniku 
świadczeń rehabilitacyjnych

 Przewidywane wsparcie na specyficzne programy regionalne nie przekroczy 15% 
alokacji założonej w Działaniu 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w 
regionie.  
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1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy
 Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia będą zgodne z zasadą 

efektywności zatrudnieniowej, tj. rezultat interwencji zostanie uzyskany                
w sytuacji, gdy odpowiedni odsetek uczestników projektów podejmie 
zatrudnienie po opuszczeniu programu. 

 Wsparcie w przypadku osób będących właścicielami lub posiadaczami 
samoistnymi lub zależnymi nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych 
nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub osób będących współmałżonkami tych 
osób, a także osób będących domownikami, podlegających ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym                   
o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które 
posiadają status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy           
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest ukierunkowane na 
podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma na celu przejście z systemu 
ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych.

2. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
 Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, były 

zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie 
odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub 
oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu.

 Obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą 
zawodowym, której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. 
osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia                          
i prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Rozwój opieki żłobkowej w regionie
 Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat                

3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje 
zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych praz daną instytucję publiczną lub 
niepubliczną. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania 
istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
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 Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi 
do 3 lat w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna              
w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS może być zapewnione 
przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

 Wymagane jest zapewnienie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez opiekuna 
dziennego przez okres, co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu 
określonej w umowie o dofinansowanie.

4. Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP
 Wsparcie rozwoju kompetencji pracowników sektora MŚP będzie realizowane 

poprzez Regionalny system dystrybucji środków przeznaczonych na usługi 
rozwojowe w zakresie podnoszenia kompetencji/kwalifikacji pracowników 
przedsiębiorstw (tzw. Podmiotowy System Finansowania), który oparty będzie na 
podejściu popytowym zintegrowanym z krajowym Rejestrem Usług Rozwojowych 
oraz docelowo spójnym z opracowaną Polską Ramą Kwalifikacji. 

 Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru usług/usługi zgodnie z własnymi 
potrzebami rozwojowymi. Dofinansowanie usługi rozwojowej nie może 
przekraczać 80% jej wartości - z zastrzeżeniem, że limit ten będzie różny dla 
poszczególnych kategorii przedsiębiorstwa (mikro-, małe, średnie)                            
i preferowanych grup docelowych (uczestników w wieku powyżej 50 r.ż. lub               
o niskich kwalifikacjach).

 



44

Va
de

m
ec

um
 –

 R
eg

io
na

ln
y 

Pr
og

ra
m

 O
pe

ra
cy

jn
y 

W
oj

ew
ód

zt
w

a 
Po

dk
ar

pa
ck

ie
go

 n
a 

la
ta

 2
01

4-
20

20

8. Integracja społeczna
Oś priorytetowa VIII jest osią monofunduszową współfinansowaną z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, realizującą Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia 
społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

Interwencja w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych osi priorytetowej 
VIII. Integracja społeczna przyczyniać się będzie do realizacji celu głównego Umowy 
Partnerstwa tj. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej. 

W ramach osi działania koncentrować się będą na przeciwdziałaniu zjawisku 
wykluczenia społecznego. Wsparcie kierowane będzie do osób zagrożonych ubóstwem             
i wykluczeniem społecznym w celu przygotowania ich do wejścia i utrzymania się na 
rynku pracy. Działania prowadzone w ramach priorytetu będą zmierzać do wzmocnienia 
współpracy instytucji zorientowanych na rozwiązywanie problemów społecznych 
(instytucji pomocy społecznej, publicznych służb zatrudnienia oraz organizacji 
pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej).

W ramach osi wpierane będzie ułatwienie dostępu do szerokiego katalogu usług 
społecznych i zdrowotnych. Wspierany będzie rozwój i upowszechnienie środowiskowych 
form pomocy, deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej, rozwój mieszkalnictwa 
wspieranego czy poprawa dostępu do usług ochrony zdrowia psychicznego. 

Działania finansowane ze środków EFS w ramach osi priorytetowej VIII dotyczyć będą 
także rozwoju miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz promowania 
przedsiębiorczości społecznej jako skutecznej formy przeciwdziałania zjawisku 
wykluczenia społecznego.

Cele szczegółowe:
1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia.
2. Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 

opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

3. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
4. Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej 

sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie.



Vadem
ecum

 – Regionalny Program
 O

peracyjny W
ojew

ództw
a Podkarpackiego na lata 2014-2020

45

 
Zakres działań:

 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  
• zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywnej integracji                     

o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym
• poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej (np. tworzenie 

nowych miejsc aktywizacji, wsparcie nowych osób w istniejących podmiotach)
• poprawa dostępu do usług na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami
 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie
• zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywnej integracji                       

o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym
 Usługi społeczne 

• rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy,
• działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej,
• tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub 

istniejących mieszkaniach o charakterze wspieranym albo ośrodkach 
zapewniających opiekę dzienną lub całodobową,

• finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej         
w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej,

• rozwój mieszkalnictwa o charakterze wspieranym,
 Usługi zdrowotne

• programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością

• wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz 
podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych matek 
i rodziców, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie 
radzenia sobie z opieką nad małym dzieckiem

• szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad osobami 
niesamodzielnymi, zależnymi 

• zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi
• tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, 

rehabilitacyjnego i wspomagającego 
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 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
• wsparcie rodziny i pieczy zastępczej
• pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego 

poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również 
wspieranie istniejących placówek 

• działania profilaktyczne na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny              
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym m.in. upowszechnianie usług rodzin 
wspierających

• organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin 
marginalizowanych, w tym usług asystenta rodzinnego, konsultantów 
rodzinnych, mediatorów

 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie
• rozwój miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, promocja 

przedsiębiorczości społecznej
• świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia 

rozwoju ekonomii społecznej
 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt pozakonkursowy ROPS.

Główne uwarunkowania w realizacji projektów w ramach osi VIII
W kontekście zróżnicowań wewnątrzregionalnych i potrzeby osiągnięcia większej 

spójności społeczno-gospodarczej w województwie, silniejsza koncentracja środków 
będzie obejmować obszary, na których opisane w diagnozie problemy społeczne 
występują w największym nasileniu. W zakresie aktywnej integracji obszary wymagające 
objęcia koncentracją terytorialną wyznaczane będą na podstawie bieżących danych                
i wyników analiz oraz w zależności od zmieniającej się sytuacji w regionie.  Na 
podstawie tej metody w dokumentacji konkursowej określane będą gminy, w których 
zidentyfikowano nasilenie się problemów społecznych i na obszarze, których realizacja 
działań będzie premiowana.

1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 Wsparcie w ramach projektów odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracyjną, 

stworzoną indywidualnie z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, 
potencjału, predyspozycji, potrzeb. 
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 W ramach projektów nie będą finansowane turnusy rehabilitacyjne, o których mowa      
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej                      
o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr. 127, poz. 721, z późn. 
zm.). Turnus rehabilitacyjny nie jest traktowany, jako instrument aktywnej integracji 
aktywizowanej osoby z niepełnosprawnością. Kwoty przeznaczone na turnusy mogą 
zostać uznane za wkład własny do projektu.

 W przypadku projektów zakładających tworzenie nowych podmiotów prowadzących 
działalność reintegracji społecznej i zawodowej, w szczególności CIS, KIS, wymagane 
jest zachowanie trwałości podmiotów utworzonych ze środków EFS po zakończeniu 
realizacji projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji 
projektu.

 Beneficjent (inny niż OPS i PCPR) realizujący projekt będzie obowiązany, zgodnie             
z zapisami decyzji lub umowy o dofinansowanie realizacji projektu do informowania 
właściwych terytorialnie OPS i PCPR o realizowanych projektach.

 W przypadku projektów przewidujących bezpośrednie wsparcie dla osób, rodzin albo 
środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wspierających 
aktywizację zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
wymagane jest osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie 
wskazanym w kryteriach wyboru projektów.  

2. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie

 W ramach projektów nie są finansowane:
• bierne formy pomocy w postaci zasiłków, 
• turnusy rehabilitacyjne.

 Kwoty przeznaczone na w/w świadczenia lub turnusy mogą zostać uznane za wkład 
własny do projektu.

 W przypadku osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy wsparcie jest 
realizowane na podstawie Programu Aktywizacja i Integracja. 

 W przypadku projektów przewidujących bezpośrednie wsparcie dla osób, rodzin albo 
środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wspierających 
aktywizację zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
wymagane jest osiągniecie efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie 
wskazanym w kryteriach wyboru projektów. 
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3. Usługi społeczne i zdrowotne
 Nie będą tworzone nowe miejsca i utrzymywane dotychczasowe miejsca świadczenia 

usług opiekuńczych w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w placówkach 
opiekuńczo-pobytowych, w których liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób. 
Podmioty prowadzące opiekę instytucjonalną, tj. placówki opiekuńczo-pobytowe 
mogą ubiegać się o sfinansowanie działań pozwalających na rozszerzenie oferty               
o prowadzenie usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do 
zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług 
świadczonych w lokalnej społeczności.

 Miejsca świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych stworzone przez beneficjenta 
będą utrzymywane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

 Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług 
utworzonych w ramach projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi 
realizacji projektu.

 Wsparcie w ramach projektu nie może spowodować: 
• zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub 

opiekuńczych przez beneficjenta oraz 
• zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez 

beneficjentów usług asystenckich lub opiekuńczych.  
 W przypadku tworzenia miejsc pobytu w mieszkaniach chronionych, o których mowa 

w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest stosowany standard 
dotyczący tej formy pomocy wynikający z ww. ustawy. W przypadku tworzenia miejsc 
pobytu w innych niż mieszkania chronione formach mieszkań o charakterze 
wspieranym, miejsca te są tworzone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla usług 
świadczonych na poziomie lokalnych społeczności.

4. Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
 Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z  ustawą dnia             

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
     (Dz. U. z 2013 r. poz. 135,  z późn. zm.). Jednocześnie świadczenia wypłacane na 

podstawie w/w ustawy nie będą finansowane ze środków EFS. Świadczenia te 
mogą stanowić wkład własny do projektu.

 W przypadku wsparcia na tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego 
beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości po zakończeniu realizacji 
projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu. 
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 W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach 
prowadzonych w formie pracy podwórkowej obowiązkowo muszą być realizowane 
zajęcia rozwijające, co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych       
w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 
kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. 
Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10).

5. Wsparcie sektora ekonomii społecznej
 Realizacja usług wspierających ekonomię społeczną prowadzona będzie przez OWES 

posiadający akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, 
tym samym operatorami bezzwrotnego wsparcia dotacyjnego i usług towarzyszących 
przyznawaniu dotacji są OWES.

 Liczba działających w regionie OWES wynikać będzie z regionalnych programów/ 
planów na rzecz ekonomii społecznej. 

 Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy 
przez okres, co najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia 
stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji. 

 OWES zobowiązany jest do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. 
 Bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje) przyznawane jest na podstawie 

biznesplanu.
 OWES współpracuje z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji 

na tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępowanie do spółdzielni socjalnych.
 OWES zobowiązany jest do osiągniecia wskaźników efektywnościowych stosowanych     

w ramach akredytacji ministra właściwego do spraw zabezpieczenie społecznego, co 
najmniej na poziomie określonym w kryteriach wyboru projektów.

 OWES współpracują z pośrednikami finansowymi oferującymi instrumenty finansowe 
bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej wybranymi w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 OWES współpracuje z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej - 
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w celu określania podziału zadań                    
i obszarów kompetencji, a także celów, jakie zostaną osiągnięte w ramach tej 
współpracy w woj. podkarpackim, w tym m. in. ustalanie wspólnych planów i zasad 
współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw.
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9. Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Oś priorytetowa IX jest osią monofunduszową współfinansowaną z Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizującą Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Interwencja przyczyniać się będzie do realizacji celu głównego Umowy Partnerstwa tj. 
zwiększenia konkurencyjności gospodarki oraz jej celu szczegółowego tj.: lepszych 
kompetencji kadr gospodarki.

Wsparcie polegać będzie na zwiększeniu dostępu do dobrej jakości edukacji już od 
najwcześniejszych jej etapów. 

W kontekście upowszechnienia edukacji przedszkolnej działania ukierunkowane będą         
w szczególności na tworzenie dodatkowych miejsc opieki przedszkolnej, zwłaszcza na 
terenach wiejskich. 

W kontekście przyszłych potrzeb gospodarki priorytetem będzie podniesienie kompetencji 
uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz kompetencji 
informatycznych, jak też kształtowanie właściwych postaw i umiejętności tj. kreatywności, 
innowacyjności i współpracy zespołowej. Jednocześnie podejmowana interwencja będzie 
miała na celu powiązanie systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy. 
Służyć temu będą działania zmierzające do mocniejszego powiązania pracodawców ze 
szkołami zawodowymi, przede wszystkim w zakresie organizacji wysokiej jakości staży                   
i praktyk pozwalających uczniom na praktyczną naukę w miejscu pracy.

Elementem wspomagającym działania na rzecz poprawy jakości kształcenia będzie 
doposażenie szkół i placówek oświatowych w nowoczesny sprzęt i niezbędne materiały 
dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.

Doświadczenia płynące z poprzedniej perspektywy finansowej wskazały na konieczność 
upowszechniania kształcenia ustawicznego, w szczególności wśród grup wskazujących 
największą lukę kompetencyjną tj. osób niskowykwalifikowanych i starszych po 50 roku życia.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego.
2. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk 

matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności            
i pracy zespołowej oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, 
szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie 
      wykorzystania TIK w nauczaniu. 
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4. Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących 
w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

5. Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe 
poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb 
rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół.

6. Wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych 
formach kształcenia.

Zakres działań:
 Rozwój edukacji przedszkolnej

• tworzenie  nowych lub wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania 
przedszkolnego,

• rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 
zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane 
deficyty,

• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków 
wychowania przedszkolnego.

 Poprawa jakości kształcenia ogólnego
• przygotowanie uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki, w tym 

wyposażenie ich w kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz 
właściwe postawy/umiejętności, które stanowią fundament dla dalszego 
podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie, 

• podnoszenie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych oraz matematycznych, w tym stworzenie w szkołach lub 
placówkach systemu oświaty warunków dla nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu,

• wzrost wykorzystania przez szkoły i placówki systemu oświaty technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w procesie nauczania, w tym przygotowanie 
nauczycieli do korzystania z TIK w nauczaniu przedmiotowym, a także rozwijanie

   podstawowych oraz zaawansowanych kompetencji cyfrowych uczniów,
• rozwój indywidualizacji nauczania poprzez wsparcie uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,
• doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu 

umiejętności interpersonalnych i społecznych oraz korzystania z technologii 
informacyjno – komunikacyjnych, zastosowania aktywizujących metod pracy           
z uczniem, w szczególności poprzez wykorzystanie metod eksperymentu 
naukowego w edukacji, a także zapewnienie narzędzi diagnostyki psychologiczno – 
pedagogicznej i metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
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• pomoc stypendialna dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
materialnej, kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce,          
w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia 
ich kompetencji kluczowych tj. w zakresie TIK, nauk matematyczno – 
przyrodniczych i języków obcych.

 Poprawa jakości kształcenia zawodowego
• podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez lepsze 

dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań 
gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji                     
z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, poprzez:
− doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu          

i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
− podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 

uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe,

− tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe warunków zapewniających wysoką jakość nauczania, 
w tym zwłaszcza odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla 
nauczanych zawodów,

− rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,

− pomoc stypendialna dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
materialnej, kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, 
którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów 
zawodowych/technicznych.

 Wsparcie osób dorosłych (rozwój kompetencji kluczowych i uzyskiwanie 
kwalifikacji zawodowych)
• podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 

uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich 
zdolności do zatrudnienia (kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności 
zawodowych, inne kursy prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych),

• kształcenie w formach pozaszkolnych (szkolenia i kursy) osób dorosłych,               
z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub 
uzupełnieniem kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych,
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• programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną 
lub pozaformalną.

Główne uwarunkowania w realizacji projektów w ramach osi IX
 W zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej wsparcie musi uwzględniać 

prognozy demograficzne na najbliższe lata, tak by popyt na usługi w zakresie 
opieki przedszkolnej odpowiadał faktycznemu i prognozowanemu 
zapotrzebowaniu. Z kolei po zakończeniu finansowania projektowego beneficjenci 
będą zobowiązani do zachowania trwałości utworzonych w ramach RPO miejsc 
edukacji przedszkolnej.

 Działania dotyczące doposażenia przedszkoli będą miały charakter pomocniczy, 
jako że ich wyposażenie nie stanowi priorytetu w ramach działań 
ukierunkowanych na ten poziom edukacji.

 Doposażenie szkół i placówek w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe powinno 
wynikać z analizy indywidualnej sytuacji szkoły/placówki i odpowiadać na jej 
specyficzne potrzeby (punktem wyjścia dla ww. działań będzie rzetelna, diagnoza 
potrzeb przeprowadzona przez daną szkołę/ placówkę). 

 Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach 
cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane 
wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS, zaś kryteria 
będą uwzględniać wyniki edukacyjne szkół i premiować szkoły położone na 
terenach wiejskich.

 Projekty związane z wyposażeniem pracowni TIK („Cyfrowa szkoła”) oraz 
pracowni przedmiotowych będą komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla 
uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli, finansowanymi ze środków publicznych 
(w tym EFS), a łączny limit wydatków związanych z zakupem sprzętu nie 
przekroczy 30% wartości projektu w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji 
przedszkolnej (włączając cross-financing).

 Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek kształcenia 
zawodowego w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego nie 
przekroczy 20% wartości projektu w ramach Działania 9.4 Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego (włączając cross-financing)

 Działania informacyjne i promocyjne będą realizowane wyłącznie jako 
uzupełnienie działań wdrożeniowych w obszarach wspieranych z EFS.
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1. Wsparcie wychowania przedszkolnego
 Realizacja projektu w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji 

nauczycieli OWP zostanie każdorazowo poprzedzona diagnozą stopnia 
przygotowania ww. grupy docelowej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, 
w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz analizą 
zapotrzebowania OWP na określone kompetencje i kwalifikacje. Podmiot 
przeprowadzający diagnozę ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji 
wspomagających OWP, tj. z uwzględnieniem narzędzi i metodologii 
opracowanych przez MEN i jednostki podległe lub nadzorowane. Ponadto wydatki 
na dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnościami mogą być ponoszone wyłącznie w zakresie 
bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb i stopnia niedostosowania OWP. 
Diagnozy powinny być wykonane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu, 
a wnioski z nich wynikające muszą być zawarte we wniosku o dofinansowanie.

 Realizacja projektu w każdym przypadku musi skutkować zwiększeniem liczby 
miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie 
danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok 
rozpoczęcia realizacji projektu, natomiast działania ukierunkowane na 
rozszerzenie oferty zajęć, wydłużenie godzin pracy i doskonalenie nauczycieli 
OWP może stanowić jedynie uzupełnienie działań ukierunkowanych na tworzenie 
nowych miejsc przedszkolnych.

 Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji projektu 
ukierunkowanego na dostosowanie istniejących miejsc wychowania 
przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja 
dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku             
z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym.

 Liczba utworzonych w ramach udzielanego wsparcia nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 
3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie

     gminy/miasta, na którym są one tworzone. Interwencja nie jest możliwa                  
w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze 
objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej 
liczbie miejsc wychowania przedszkolnego. 

 Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego, rozszerzenie oferty OWP, wydłużenie godzin pracy i kształcenie 
nauczycieli może być prowadzone przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
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 Projektodawca jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach 
projektu miejsc wychowania przedszkolnego od daty zakończenia realizacji 
projektu przez okres, co najmniej 2 lat, określonej w umowie o dofinansowanie 
projektu. Trwałość jest rozumiana, jako instytucjonalna gotowość ośrodków 
wychowania przedszkolnego do świadczenia usług przedszkolnych w ramach 
utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego. 

2. Kształcenie ogólne
 Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu w tym zakresie. 
 Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki 
systemu oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 
przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie 
może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez 
szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie).

 Działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych       
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.

 Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi 
TIK na jedną szkołę lub placówkę systemu oświaty objętą wsparciem wynosi:

− 140 000,00 zł dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów, 
− 200 000,00 zł dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów. Pomoce 

dydaktyczne oraz narzędzia TIK powinny być dostosowane do potrzeb ich 
użytkowników, w tym wynikających z niepełnosprawności.

− Ponadto, szkoła lub placówka oświatowa korzystająca z tej formy wsparcia 
zobowiązuje się do osiągnięcia w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia projektu

 Działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz III etap 
edukacyjny (gimnazjum), przy czym wsparcie udzielane na rzecz ucznia młodszego lub 
ucznia z niepełnosprawnością może być realizowane na wszystkich etapach 
edukacyjnych. 
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3. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych
 Projekty muszą obejmować szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji 

cyfrowych i językowych, które zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji 
kompetencji osiągniętych przez uczestników projektów.

 Beneficjenci utrwalą i będą przechowywać wyniki walidacji przeprowadzonej                
w ramach projektu na potrzeby kontroli i późniejszej ewaluacji przez okres 
przechowywania dokumentacji konkursowej.

 W przypadku projektu ukierunkowanego na rozwój kompetencji cyfrowych zakres 
wsparcia obejmuje szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji kończące się 
uzyskaniem przez uczestników projektów certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego 
zdobycie określonych kompetencji cyfrowych, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku        
o dofinansowanie projektu etapami.      

 W przypadku realizacji projektu ukierunkowanego na rozwój kompetencji językowych: 
- zakres wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się certyfikatem 

zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektów określonego 
poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego);

- szkolenia są realizowane zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 i będą rozliczane 
stawkami jednostkowymi wskazanymi w tym załączniku;

- poza stawkami jednostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie kosztów 
związanych z zakupem podręcznika, przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego            
i wydaniem zewnętrznego certyfikatu.

4. Kształcenie zawodowe
 Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. 
 Zakres doskonalenia nauczycieli powinien być zgodny z potrzebami wynikającymi             

z planu rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie 
zawodowe, z zapotrzebowaniem ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli 
określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz z zapotrzebowaniem rynku pracy. 

 Realizacja wsparcia dla uczniów i słuchaczy musi być prowadzona z uwzględnieniem 
ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych.
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 Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie 
indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie 
wyposażenia. 

 Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS muszą stanowić uzupełnienie działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki 
systemu oświaty. 

5. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych
Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek kształcenia zawodowego 
w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego nie przekroczy 20% całkowitej 

alokacji na Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów (włączając 
cross-financing). Wysokość limitu zostanie zweryfikowana w trakcie przeglądu 
śródokresowego Programu.

6. Wsparcie stypendialne dla uczniów
 Minimalny okres, na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy 
i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia lub słuchacza 

regulaminu programu stypendialnego.
 W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej 

nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole 
lub placówce systemu oświaty ucznia. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc                   
w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu 
stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.



Oficjalna strona internetowa RPO WP 2014-2020

www.rpo.podkarpackie.pl

Obserwuj RPO również na Facebook’u

https://www.facebook.com/rpowp2020
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