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DZIAŁANIE 4.1 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE ZAGROŻEŃ

Typy projektów:

1.Rozwój form małej retencji:

m.in. budowa (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa) lub przebudowa obiektów małej
retencji; budowa suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów; odtwarzanie
naturalnych obszarów zalewowych; retencja kanałowa.

2.Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem
powodziowym:

m.in. rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu zabezpieczenia budowli
przeciwpowodziowych już istniejących; budowa nowych budowli przeciwpowodziowych,
stanowiących uzupełnienie istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej; rozbiórka
obiektów budowlanych, których technologiczna żywotność dobiegła końca bądź zagrażają
bezpieczeństwu ekologicznemu lub społecznemu, np. mogą spowodować spiętrzenie fali
powodziowej



DZIAŁANIE 4.1 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE ZAGROŻEŃ

Typy projektów cd.:

3.Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i
prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi.

4.Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii –
wyłącznie dla potrzeb OSP.

5.Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony przed
pożarami lasów w zakresie:
sieci stałej obserwacji naziemnej,
zakupu systemów łączności alarmowo-dyspozycyjnej,
wyposażenia punktów alarmowo-dyspozycyjnych,
oznakowania dróg stanowiących dojazdy pożarowe na obszarach lasów,
zakupu sprzętu do baz sprzętu przeciwpożarowego (z wyłączeniem pojazdów),
budowy, przebudowy, remontu punktów czerpania wody do ochrony przeciwpożarowej
lasów.



DZIAŁANIE 4.1 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE ZAGROŻEŃ

Beneficjenci:

W zakresie regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń
beneficjentami mogą być wyłącznie:
•Wojewoda Podkarpacki,
•Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
•Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie,
•Marszałek Województwa Podkarpackiego.
W projekcie jako partnerzy mogą uczestniczyć także podmioty wymienione niżej.

Dla pozostałych typów projektów:
•JST, ich związki i stowarzyszenia,
•podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i
stowarzyszenia,
•spółki wodne i ich związki,
•parki narodowe i krajobrazowe,
•Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
•organy administracji rządowej,
•ochotnicze straże pożarne,
•porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.



DZIAŁANIE 4.1 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE ZAGROŻEŃ

Dofinasowanie:

Maksymalny poziom dofinansowania UE: maks. 85% wydatków kwalifikowanych.

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.

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.



DZIAŁANIE 4.1 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE ZAGROŻEŃ

Główne limity i ograniczenia:

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

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 nie mające negatywnego wpływu na stan lub
potencjał JCW, które znajdują się na listach nr 1 będących załącznikami do Masterplanów dla
dorzeczy Odry i Wisły. Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub
potencjał JCW i które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w
artykule 4.7 RDW, znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami do Masterplanów dla
dorzeczy Odry i Wisły, nie będzie dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających
dowodów na spełnienie warunków określonych w artykule 4.7 RDW w drugim cyklu PGW w
Dorzeczach. Przedmiotowy warunek dotyczy zarówno projektów z zakresu małej retencji jak i
inwestycji przeciwpowodziowych.



DZIAŁANIE 4.2 GOSPODARKA ODPADAMI

Typy projektów:

1.Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami
komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi w województwie podkarpackim m.in.:
budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych, w tym składowisk odpadów komunalnych, punktów selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych,
zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi,
działania informacyjno-promocyjne, których celem będzie ograniczenie ilości
wytwarzanych odpadów komunalnych.

2.Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż
komunalne, z uwzględnieniem osadów ściekowych, zgodne z Planem Gospodarki
Odpadami dlaWojewództwa Podkarpackiego (WPGO).

3.Rekultywacja składowisk odpadów, zgodnie z WPGO.



DZIAŁANIE 4.2 GOSPODARKA ODPADAMI

Beneficjenci:
• JST, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i
stowarzyszenia,
• przedsiębiorstwa,
• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Dofinasowanie:
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
zasadami.
Maks. kwota dofinansowania – projekty dotyczące przetwarzania odpadów oraz
projekty kompleksowe uwzględniające przetwarzanie odpadów: 5 000 000 PLN, pozostałe
projekty: 2 000 000 PLN.
Min. kwota dofinansowania dla jednego projektu: 200 000 PLN.
Koszty kwalifikowane przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne nie mogą
przekroczyć 50 000 PLN.



DZIAŁANIE 4.2 GOSPODARKA ODPADAMI

Główne limity i ograniczenia:

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.

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 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.

Przedsięwzięcia w sektorze gospodarki odpadami mają być realizowane zgodnie
z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wskazaną w Dyrektywie
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów.



DZIAŁANIE 4.3 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa

Typy projektów:

1.Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury
oczyszczalni ścieków - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału
2-10 tys. RLM.

2.Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury
kanalizacji ściekowej - projekty w obrębie aglomeracji z przedziału
2 - 10 tys. RLM.

3.Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np.
mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe) – jako element projektu dotyczącego
gospodarki ściekowej.

Dofinansowanie:
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
Maks. kwota dofinansowania projektu – 8 000 000 PLN.
Min. wartość wydatków kwalifikowanych – 500 000 PLN.



DZIAŁANIE 4.3 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę

Typy projektów:

1.Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie sieci
wodociągowych , ujęć, stacji uzdatniania wody.

2.Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np.
mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe) – jako element projektu
dotyczącego zaopatrzenia w wodę.

Dofinansowanie:
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
zasadami.
Maks. kwota dofinansowania projektu – 2 000 000 PLN.
Min. wartość wydatków kwalifikowanych – 500 000 PLN.



DZIAŁANIE 4.3 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Beneficjenci:
• JST, ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i
stowarzyszenia,
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
• organy administracji rządowej,
• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Główne limity i ograniczenia:
Wsparcie uzyskają inwestycje dotyczące oczyszczalni ścieków komunalnych lub sieci
kanalizacyjnych ujęte w KPOŚK oraz w Masterplanie dla wdrażania Dyrektywy Rady dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach z przedziału 2 - 10 tys. RLM.
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.
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.



DZIAŁANIE 4.4 KULTURA

Typy projektów:

1.Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane i/lub zakup
wyposażenia w zakresie zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem oraz zabytkowych
muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków
ruchomych.

2.Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia:
w zakresie infrastruktury służącej udostępnianiu zabytków, znajdującej się wyłącznie w
bezpośrednim ich otoczeniu,
w zakresie infrastruktury instytucji kultury w tym teatrów, bibliotek, ognisk
artystycznych, muzeów, domów kultury, galerii sztuki, wraz z bezpośrednim otoczeniem
powiązanym z funkcjonowaniem tych obiektów,
w celu monitoringu i zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz instytucji kultury wraz
z otoczeniem na wypadek zagrożeń,
w celu udostępniania zabytków oraz instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych.



DZIAŁANIE 4.4 KULTURA

Beneficjenci:

• JST, ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i
stowarzyszenia,
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
• instytucje kultury,
• organizacje pozarządowe,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Projekty realizowane przez instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez
Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), Naczelną Dyrekcję
Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne
prowadzone i nadzorowane przez MKiDN (chyba, że zapisy Kontraktu Terytorialnego
stanowią inaczej) mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w ramach PO IiŚ 2014-
2020.



DZIAŁANIE 4.4 KULTURA

Dofinasowanie:
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.
Min. kwota dofinansowania – projekty dotyczące wyłącznie zabytków ruchomych: 200
000 PLN, pozostałe projekty 500 000 PLN.
Maks. kwota dofinansowania – projekty dotyczące wyłącznie zabytków ruchomych:
1 000 000 PLN, pozostałe projekty 3 000 000 PLN.

Maks. wartość pojedynczego projektu: 2 000 000 EUR kosztów całkowitych dla projektów:
1)dotyczących obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub
zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za
Pomniki Prezydenta RP,
2)mieszczących się w zakresie obszarów tematycznych dotyczących:
konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych,
rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich,
rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich,
konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i
nieruchomych zabytków techniki,
3)wynikających z Kontraktu Terytorialnego, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe instytucje kultury,
organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO.

W pozostałych przypadkach maks. wartość pojedynczego projektu: 5 000 000 EUR kosztów
całkowitych.



DZIAŁANIE 4.4 KULTURA

Główne limity i ograniczenia:

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.

Wydatki na prace w otoczeniu obiektu / obiektów mogą stanowić nie więcej niż 20%
wydatków kwalifikowanych projektu, ale nie więcej niż 200 000 PLN. Wsparcia nie uzyskają
przedsięwzięcia polegające wyłącznie na rewitalizacji, odnowie, przebudowie zabytkowych
parków i innych form zaprojektowanej zieleni oraz zabytkowych cmentarzy.



DZIAŁANIE 4.5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA  

Typy projektów:

1.Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia, i/lub usługi w zakresie:

ochrony in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach
parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura
2000), a także ochrony siedlisk i gatunków w parkach miejskich i ekoparkach z
zastosowaniem gatunków rodzimych, zanikających, wypieranych charakterystycznych dla
danego terenu,

niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk
przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych).

2.Rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury istniejących
ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach
krajobrazowych).



DZIAŁANIE 4.5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA  
Typy projektów cd.:

3.Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia :
w zakresie niezbędnej infrastruktury mającej na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania
turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz promowanie form ochrony przyrody - jako element
projektów dotyczących w podstawowym zakresie ochrony różnorodności biologicznej,
na potrzeby centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime, ginące,
wypierane lub zagrożone np.:
a) banki genowe,
b) ogrody botaniczne,
c) lecznice i ośrodki rehabilitacji dla zwierząt dzikich i chronionych.

4.Opracowywanie:
a) planów ochrony dla rezerwatów przyrody parków krajobrazowych oraz dokumentów waloryzujących
obszary chronionego krajobrazu,
b) inwentaryzacji przyrodniczych, na potrzeby dokumentów wymienionych w lit a), inwentaryzacji
nieleśnych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 położonych w granicach parków
krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,
c) audytu krajobrazowego dla województwa podkarpackiego.

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób
niepełnosprawnych.



DZIAŁANIE 4.5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA  

Beneficjenci:
W zakresie planów ochrony dla rezerwatów przyrody parków krajobrazowych oraz dokumentów
waloryzujących obszary chronionego krajobrazu, inwentaryzacji przyrodniczych, audytu
krajobrazowego dla województwa podkarpackiego beneficjentami mogą być wyłącznie: podmioty
zobowiązane ustawowo do ich sporządzenia lub nadzoru nad daną formą ochrony. Projekty mogą być
także realizowane w partnerstwie z podmiotami wymienionymi poniżej.

W przypadku inwentaryzacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000
położonych w granicach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, beneficjentem
mogą być podmioty wymienione w akapicie wyżej oraz podmiot zobowiązany ustawowo do nadzoru
nad obszarem Natura 2000.

Dla pozostałych typów projektów:
• JST, ich związki i stowarzyszenia,
• podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia
• organizacje pozarządowe,
• parki narodowe i krajobrazowe,
• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• organy administracji rządowej,
• jednostki naukowe,
•porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.



DZIAŁANIE 4.5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA  

Dofinasowanie:
Maksymalny poziom dofinasowania – 85 % wydatków kwalifikowanych inwestycji.
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: 5 000 000 PLN,
–dla pozostałych typów projektów: 3 000 000 PLN.

Główne limity i ograniczenia:
Inwestycje dotyczące infrastruktury mającej na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania
turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz promowanie form ochrony przyrody 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.



DZIAŁANIE 4.5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA  

Dla typów projektów 1, 2 i 3 z SZOOP RPO WP 2014-2020, tzn.:

1. ochrony in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach
parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, a także ochrony siedlisk i gatunków w
parkach miejskich i ekoparkach z zastosowaniem gatunków rodzimych, zanikających,
wypieranych charakterystycznych dla danego terenu,

2. infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk
przyrodniczych i gatunków,

3. infrastruktury mającej na celu ograniczanie negatywnego oddziaływania turystyki na
obszary cenne przyrodniczo oraz promowanie form ochrony przyrody.

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE



DZIAŁANIE 4.5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA  

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (typ: 1, 2 i 3)

Lp. Nazwa i opis kryterium

1.

Nazwa kryterium: Liczba gatunków (maks. 25 pkt.)

W kryterium projekt otrzymuje punkty w zależności od liczby gatunków zagrożonych wyginięciem i zanikających objętych
działaniami ochronnymi.

2.
Nazwa kryterium: Gatunki inwazyjne (maks. 10 pkt.)

Kryterium premiuje działania w kierunku ograniczenia i eliminacji gatunków inwazyjnych.

3.

Nazwa kryterium: Powierzchnia objęta ochroną (maks. 10 pkt.)

W kryterium projekt otrzymuje punkty w zależności od wielkości powierzchni terenu, którego dotyczą podejmowane w
projekcie działania ochronne.

4.
Nazwa kryterium: Rodzaj formy ochrony przyrody (maks. 10 pkt.)

Projekt otrzymuje punkty w zależności od formy ochrony przyrody, na terenie której jest realizowany lub której dotyczy.

5.

Nazwa kryterium: Działania na rzecz uregulowania ruchu turystycznego i ograniczenia antropopresji (maks. 10 pkt.)

Kryterium promuje działania regulujące ruch turystyczny i ograniczenie antropopresji. Punkty przyznaje się, jeżeli w
projekcie przewidziano realizację infrastruktury, która służyć będzie ograniczeniu degradacji środowiska przyrodniczego w
miejscach wypoczynku, na szlakach turystycznych i spacerowych.

6.

Nazwa kryterium: Działania edukacyjne (maks. 5 pkt.)

Kryterium premiuje działania edukacyjne na rzecz środowiska. Jeżeli w projekcie przewidziano realizację infrastruktury,
która służyć będzie celom informacyjnym i edukacji przyrodniczej (np. tablice, mapy, makiety, modele, stelaże, przyrodnicze
gry terenowe, wyposażenie i małą architekturę ścieżek przyrodniczych) przyznawane jest 5 punktów.



DZIAŁANIE 4.5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA  

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (typ: 1, 2 i 3)

Lp. Nazwa i opis kryterium

7.

Nazwa kryterium: Lokalizacja (maks. 5 pkt.)

Kryterium premiuje działania na terenach „górskich” (powiaty: jasielski, krośnieński, M. Krosno, sanocki, leski,
bieszczadzki, strzyżowski, brzozowski, przemyski).

8.

Nazwa kryterium: Komplementarność działań (maks. 10 pkt.)

Kryterium premiuje zgodność z celami ochrony, ustaleniami dotyczącymi ochrony czynnej lub z działaniami zaplanowanymi
dla ochrony danego obszaru określonymi w odpowiednich dokumentach.

9.

Nazwa kryterium: Działania in-situ (maks. 5 pkt.)

Punkty przyznawane będą jeżeli ponad 50 % wydatków kwalifikowanych w projekcie dotyczy działań ochronnych
realizowanych w miejscu występowania chronionego gatunku lub siedliska.

10.

Nazwa kryterium: Gotowość do realizacji (maks. 5 pkt.)

Kryterium premiuje projekty gotowe do realizacji. Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego,
ważnego pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy i posiadania potwierdzenia organu administracji
budowlanej o braku sprzeciwu dla takiego zgłoszenia (lub braku obowiązku posiadania takiej decyzji lub dokonania
zgłoszenia do realizacji projektu).

11.

Nazwa kryterium: Udział partnerów w projekcie (maks. 5 pkt.)

Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa.



DZIAŁANIE 4.5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA  

Dla typu projektów nr 5 z SZOOP RPO WP 2014-2020, tzn.:

5. centrów ochrony różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime, ginące,
wypierane lub zagrożone np.: banki genowe, ogrody botaniczne, lecznice i ośrodki
rehabilitacji dla zwierząt dzikich i chronionych

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE

Lp. Nazwa i opis kryterium

1.

Nazwa kryterium: Kompleksowość rozwiązań (maks. 15 pkt.)

Kompleksowość projektu oceniana jest, jeżeli infrastruktura powstała w wyniku wykonania projektu będzie

wykorzystywana do realizacji dodatkowych działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz informacji na temat

bioróżnorodności i działalności centrum w określonej formie.

2.

Nazwa kryterium: Badania i użyteczność naukowa (maks. 20 pkt.)

Punkty przyznawane są, jeżeli projekt przewiduje współpracę oraz możliwość wykorzystania efektów projektu w

badaniach naukowych dotyczących bioróżnorodności prowadzonych przy współudziale uczelni i jednostek naukowo

– badawczych.

3.

Nazwa kryterium: Ukierunkowanie na gatunki chronione (maks. 25 pkt.)

Punkty przyznawane są w zależności od liczby gatunków objętych działaniami ochronnymi oraz ważności ich

ochrony.



DZIAŁANIE 4.5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA  

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (typ 5)

Lp. Nazwa i opis kryterium

4.

Nazwa kryterium: Rodzaj inwestycji (maks. 15 pkt.)

Kryterium podziału i punktacji będzie przedmiot realizowanej inwestycji oraz rodzaj grupy organizmów żywych,
które zostaną objęte działaniami ochronnymi.

5.

Nazwa kryterium: Posiadana infrastruktura i doświadczenie (maks. 15 pkt.)

Kryterium premiuje inwestycje wnioskodawców, którzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu działalności w

zakresie centrów ochrony różnorodności biologicznej. Premiowane jest posiadanie bazy rzeczowej oraz zasobów

ludzkich niezbędnych do realizacji działań ochronnych.

6.

Nazwa kryterium: Gotowość do realizacji (maks. 5 pkt.)

Kryterium premiuje projekty gotowe do realizacji. Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania

prawomocnego, ważnego pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy i posiadania potwierdzenia

organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu dla takiego zgłoszenia (lub braku obowiązku posiadania takiej

decyzji lub dokonania zgłoszenia do realizacji projektu).

7.

Nazwa kryterium: Udział partnerów w projekcie (maks. 5 pkt.)

Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa.



DZIAŁANIE 4.5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA  

Dla typu projektów nr 6 z SZOOP RPO WP 2014-2020, tzn.:

6. infrastruktury istniejących ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji
ekologicznej

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE

Lp. Nazwa i opis kryterium

1.

Nazwa kryterium: Efektywność kosztowa (maks. 30 pkt.)

Kryterium premiuje projekty o najniższej dotacji EFRR, która przypada na jednego uczestnika działań

edukacyjnych.

2.

Nazwa kryterium: Posiadana infrastruktura (maks. 15 pkt.)

W kryterium premiowane jest posiadanie bazy rzeczowej oraz zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji

działań edukacyjnych.

3.

Nazwa kryterium: Doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie edukacji ekologicznej (maks. 25 pkt.)

Kryterium oceniane jest na podstawie średniej arytmetycznej liczby osób, które uczestniczyły w działaniach

edukacji ekologicznej realizowanych przez wnioskodawcę w okresie 3 pełnych lat kalendarzowych przed

złożeniem wniosku.



DZIAŁANIE 4.5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA  

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (typ 6)

Lp. Nazwa i opis kryterium

4.

Nazwa kryterium: Formy edukacji ekologicznej (maks. 20 pkt.)

Kryterium dotyczy sposobu wykorzystania infrastruktury wykonanej w ramach projektu oraz planowanych

form przekazu edukacyjnego.

5.

Nazwa kryterium: Gotowość do realizacji (maks. 5 pkt.)

Kryterium premiuje projekty gotowe do realizacji. Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania

prawomocnego, ważnego pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy i posiadania

potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu dla takiego zgłoszenia (lub brak

obowiązku posiadania takiej decyzji lub dokonania zgłoszenia do realizacji projektu).

6.

Nazwa kryterium: Udział partnerów w projekcie (maks. 5 pkt.)

Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa.



OŚ PRIORYTETOWA V

Alokacja 406,4 mln euro

DZIAŁANIE 5.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA

DZIAŁANIE 5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH (przedsiębiorstwa)

DZIAŁANIE 5.3 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

DZIAŁANIE 5.4 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI



DZIAŁANIE 5.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA

Typy projektów:

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

2.Budowa / rozbudowa / przebudowa 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.

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób
niepełnosprawnych.



DZIAŁANIE 5.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA

Dofinasowanie:
Maks. 85% wydatków kwalifikowanych, przy zastrzeżeniu, iż w odniesieniu do jednego
projektu dotyczącego dróg lokalnych maksymalna wartość dofinansowania nie może
przekroczyć:
15 000 000 PLN – w odniesieniu do projektów związanych z budową / rozbudową /
przebudową koniecznego bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T w węźle drogowym,
10 000 000 PLN – dla pozostałych projektów.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:
dotyczącego dróg wojewódzkich: 5 000 000 PLN,
dotyczącego dróg lokalnych: 1 500 000 PLN.

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.



DZIAŁANIE 5.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA

Główne limity i ograniczenia:

Projekty dotyczące dróg wojewódzkich muszą wynikać z regionalnego planu transportowego
(Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego).

Wspierane inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych, jak również bieżącego
utrzymania infrastruktury.

Inwestycje w drogi lokalne dotyczyć będą dróg zaliczanych do kategorii dróg powiatowych lub
gminnych, które posiadają lub w wyniku realizacji projektu będą posiadać co najmniej klasę drogi
zbiorczej (Z).

Połączenie z siecią TEN-T 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 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.



DZIAŁANIE 5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH 

Typy projektów:

Projekty dotyczące infrastruktury terminali przeładunkowych nie należących do sieci
TEN-T, w tym:
a)budowa, przebudowa lub modernizacja terminali przeładunkowych wraz z niezbędną
do realizacji projektu infrastrukturą towarzyszącą,

b)budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury technicznej lub operacyjnej, w tym
placów składowych i przeładunkowych, magazynów, parkingów, dróg wewnętrznych,

c)zakup lub modernizacja urządzeń wykorzystywanych wyłącznie przy świadczeniu usług
przewozowych/przeładunkowych,

d)zakup lub modernizacja systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przy
świadczeniu usług przewozowych/przeładunkowych.



DZIAŁANIE 5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH 

Beneficjenci:

Przedsiębiorstwa zarządzające infrastrukturą terminali przeładunkowych lub
prowadzące działalność gospodarczą związaną z magazynowaniem i działalnością
wspomagającą transport.

Główne limity i ograniczenia:

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.

Dofinansowanie:

Maks. % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:
zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.



DZIAŁANIE 5.3 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Typy projektów:

Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące modernizacji/rehabilitacji
/rewitalizacji infrastruktury kolejowej o znaczeniu regionalnym (linie kolejowe, w tym
wąskotorowe),

Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące kolejowej infrastruktury dworcowej
wyłącznie jako element ww. typu projektu,

Zakup/modernizacja taboru kolejowego na potrzeby wojewódzkich przewozów
pasażerskich w transporcie kolejowym.

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do
potrzeb osób niepełnosprawnych.



DZIAŁANIE 5.3 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA

Beneficjenci:

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową,
przedsiębiorstwa.

Główne limity i ograniczenia:

Projekty realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać z regionalnego
planu transportowego, którego rolę pełnił będzie Program Strategiczny Rozwoju
TransportuWojewództwa Podkarpackiego.
Wspierane inwestycje nie mogą obejmować bieżącego utrzymania infrastruktury
(zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa).

Dofinansowanie:

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.



DZIAŁANIE 5.4 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI

Typy projektów:

Zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego – tabor autobusowy z
normą emisji spalin Euro VI,

Budowa/przebudowa linii komunikacji miejskiej (łącznie z zakupem taboru),

Budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej (np. pętli,
zatok, dworców przesiadkowych , centrów przesiadkowych, parkingów w systemie Park & Ride,
Bike & Ride, ścieżek rowerowych, itp.)*,

Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów
komunikacji zbiorowej*,

Działania informacyjno-promocyjne mające na celu zachęcenie mieszkańców danego obszaru
do wyboru transportu zbiorowego lub niezmotoryzowanego (jako element projektu),

Inwestycje w infrastrukturę drogową (wyłącznie jako element zintegrowanego projektu),
które przyczyniają się do osiągnięcia planowanych efektów (ograniczenie emisji zanieczyszczeń
oraz/lub zatłoczenia w miastach).



DZIAŁANIE 5.4 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI

Beneficjenci:
JST, ich związki i stowarzyszenia, z wyłączeniem Gminy Miasta Rzeszów,
przedsiębiorstwa ,
porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Dofinasowanie:
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.
Projekty rewitalizacyjne : dofinansowanie do 95%.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.

Główne ograniczenia i limity:
Projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie gminy.
Projekty obejmujące swoim zakresem infrastrukturę drogową muszą realizować rozwój transportu
publicznego w sposób kompleksowy.
Wydatki na infrastrukturę drogową 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*.
W danym naborze jeden wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie 1 projektu.
Wydatki na działania informacyjno-promocyjne nie mogą przekraczać 50 000 PLN w jednym
projekcie.



DZIAŁANIE 5.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA  

Dla typu projektów nr 1 z SZOOP RPO WP 2014-2020, tzn.:

1. dróg wojewódzkich prowadzących bezpośrednio lub pośrednio do autostrady/drogi ekspresowej lub
prowadzących bezpośrednio do dróg krajowych lub przejść granicznych, lub wypełniających luki w
sieci dróg pomiędzy miastami subregionalnymi i/lub ośrodkiem wojewódzkim

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE

Lp. Nazwa i opis kryterium

1.

Nazwa kryterium: Natężenie ruchu (maks. 25 pkt.)

Kryterium premiuje projekty o jak największym wskaźniku natężenia ruchu. Ocena dokonywana będzie na

podstawie rejestrowanego natężenia ruchu drogowego na drodze będącej przedmiotem projektu.

2.

Nazwa kryterium: Efektywność kosztowa projektu (maks. 10 pkt.)

Kryterium premiuje projekty o jak najniższej dotacji z EFRR przypadającej na 1 m2 infrastruktury drogowej.

Kryterium służy uzyskaniu jak najlepszych efektów przy możliwie najniższym zaangażowaniu środków EFRR, które

mierzone jest ilorazem wartości dofinansowania z EFRR oraz powierzchni drogi / drogowego obiektu

inżynierskiego.

3.

Nazwa kryterium: Funkcje drogi (maks. 20 pkt.)

Kryterium premiuje projekty wykazujące poprawę dostępności do poszczególnych elementów regionalnego

układu komunikacyjnego.



DZIAŁANIE 5.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA  

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (typ 1)

Lp. Nazwa i opis kryterium

4.
Nazwa kryterium: Budowa obwodnic obszarów zurbanizowanych (maks. 15 pkt.)

Kryterium premiuje projekty polegające na budowie obwodnic.

5.

Nazwa kryterium: Kontynuacja modernizacji ciągów komunikacyjnych (maks. 15 pkt.)

Kryterium premiuje projekty, które stanowią kontynuację wcześniejszych inwestycji. Punkty przyznawane będą

za wykazanie we wniosku o dofinansowanie projektu kontynuacji inwestycji drogowych w ramach ciągów

komunikacyjnych zrealizowanych lub będących w trakcie realizacji ze środków publicznych w ramach

perspektywy finansowej 2007-2013.

6.

Nazwa kryterium: Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (maks. 5 pkt.)

Kryterium premiuje projekty przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

uwzględniające ściśle określone środki poprawy bezpieczeństwa.

7.
Nazwa kryterium: Gotowość do realizacji (maks. 5 pkt.)

Kryterium premiuje projekty przygotowane do realizacji.

8.
Nazwa kryterium: Udział partnerów w projekcie (maks. 5 pkt.)

Kryterium premiuje projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa.



DZIAŁANIE 5.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA  

Dla typu projektów nr 2 z SZOOP RPO WP 2014-2020, tzn.:

2. dróg lokalnych stanowiących konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami
granicznymi, portami lotniczymi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi,
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE

Lp. Nazwa i opis kryterium

1.

Nazwa kryterium: Efektywność kosztowa projektu (maks. 10 pkt.)

Kryterium premiuje projekty o jak najniższej dotacji z EFRR przypadającej na 1m2 infrastruktury drogowej.

Kryterium służy uzyskaniu jak najlepszych efektów przy możliwie najniższym zaangażowaniu środków EFRR,

które mierzone jest ilorazem wartości dofinansowania z EFRR oraz powierzchni drogi / drogowego obiektu

inżynierskiego.

2.

Nazwa kryterium: Kategoria drogi (maks. 15 pkt.)

Kryterium premiuje projekty ze względu na kategorię drogi. Kryterium oceniane będzie na podstawie kategorii

drogi publicznej w oparciu o zarządcę lub właściciela gruntu, budowanej, rozbudowywanej lub przebudowanej

drogi.

3.

Nazwa kryterium: Funkcje drogi (maks. 30 pkt.)

Kryterium premiuje projekty wykazujące poprawę dostępności do poszczególnych elementów regionalnego

układu komunikacyjnego.



DZIAŁANIE 5.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA  

KRYTERIA MERYTORYCZNE JAKOŚCIOWE (typ 2)

Lp. Nazwa i opis kryterium

4.

Nazwa kryterium: Komplementarność projektu z innymi inwestycjami drogowymi na terenie powiatu / gminy

(maks. 20 pkt.)

Kryterium premiuje projekty, które są powiązane z inwestycjami drogowymi zrealizowanymi lub będącymi w

trakcie realizacji ze środków publicznych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

5.

Nazwa kryterium: Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (maks. 15 pkt.)

Kryterium premiuje projekty przyczyniające się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

uwzględniające ściśle określone środki poprawy bezpieczeństwa.

6.
Nazwa kryterium: Gotowość do realizacji (maks. 5 pkt.)

Kryterium premiuje projekty przygotowane do realizacji.

7.
Nazwa kryterium: Udział partnerów w projekcie (maks. 5 pkt.)

Kryterium premiuje projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa.



Dziękuję za uwagę


