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DZIAŁANIE 6.1. ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO REGIONU

Typy projektów:
1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej 

i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych.
Projekty w tym zakresie mogą być realizowane na terenie gmin uzdrowiskowych tj. 
Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Horyniec-Zdrój, Solina.

2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie 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. 

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

Inwestycje w ramach działania 6.1 będą służyły poprawie sytuacji gospodarczej w regionie 
oraz będą miały wpływ na tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości 
i zatrudnienia. Projekty stanowić będą część lokalnych planów działania lub innych 
dokumentów strategicznych spełniających wymogi lokalnego planu działania.



DZIAŁANIE 6.1. ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO REGIONU

Beneficjenci:

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 przedsiębiorstwa – podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe,
 partnerzy społeczni i gospodarczy.

Dofinansowanie:

 Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.
 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.



DZIAŁANIE 6.1. ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO REGIONU
Główne ograniczenia i limity:

 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. W ramach 2 typu projektu możliwe są inwestycje w zakresie urządzeń 
lecznictwa uzdrowiskowego.

 Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu w ramach 2 typu projektu: 2 000 
000 PLN.

 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.

 Projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego (zabytki) mogą być realizowane pod 
warunkiem, że będą zgodne z zapisami ujętymi w działaniu 6.1  i służyć będą
realizacji celów ujętych w tym działaniu. 



DZIAŁANIE 6.2. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ 
Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Typy projektów:
 Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącej infrastruktury podmiotów ochrony 

zdrowia. 
 Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług 

medycznych.
 Rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie, jako element szerszego 

projektu wymienionego w punkcie 1 i 2.

Beneficjenci:

 podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (w przypadku projektów dotyczących wsparcia 
podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki 
długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej),

 podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki 
budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach
działalności leczniczej i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (w przypadku pozostałych projektów).



DZIAŁANIE 6.2. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ 
Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Główne ograniczenia i limity:

 Inwestycje będą realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (min. 85% przychodów  - NFZ).

 W ramach jednego konkursu dany wnioskodawca może aplikować o dofinansowanie tylko 1 projektu.
 Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu – 10 000 000 PLN (tryb konkursowy).
 Inwestycje dotyczące budowy nowej infrastruktury nie będą realizowane.
 Przedmiotem dofinansowania nie mogą być środki transportu.
 Projekty rewitalizacyjne: dofinansowanie do 95%, w tym środki budżetu państwa stanowią maks. 10% 

wydatków kwalifikowanych projektu.

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielonego wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020 
w obszarze ochrony zdrowia:

 Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020,
 Mapa Potrzeb Zdrowotnych,
 Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia,
 Plan działań w sektorze zdrowia
 Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020.



DZIAŁANIE 6.2. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej

Typy projektów:
Budowa*, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa remont i/lub wyposażenie:
 istniejącej infrastruktury dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, 

bezpośrednio wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
 istniejącej bazy lokalowej dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej.
Budowa*, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa remont :
 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.

 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

* Budowa nowej infrastruktury pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest
możliwe w inny sposób lub budowa na danym terytorium została potwierdzona analizą 
potrzeb oraz analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.



DZIAŁANIE 6.2. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej

Beneficjenci:

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 spółki, w których JST mają większość udziałów lub akcji,
 podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie w ramach partnerstwa publiczno-

prywatnego,
 inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 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 –
w zakresie inwestycji związanych z infrastrukturą podmiotów świadczących usługi pomocy 
społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego, 
chronionego i socjalnego, tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 
3.

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielonego wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020 
w obszarze pomocy społecznej:
 Preferencje będą przyznawane, jeśli grupa docelowa jest zgodna z grupą docelową 

określoną w osi VIII RPO WP 2014-2020



DZIAŁANIE 6.2. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej

Główne ograniczenia i limity:

 Pomoc nie będzie służyć opiece instytucjonalnej rozumianej, jako usługi świadczone:
a) w placówce opiekuńczo-pobytowej, czyli placówce wieloosobowego całodobowego pobytu i opieki, 

w której liczba mieszkańców jest większa niż 30 osób
b) w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla więcej niż 14 osób
 Przedmiotem dofinansowania mogą być usługi w lokalnej społeczności, takie jak:
 usługi w postaci mieszkań chronionych
 usługi w postaci mieszkań wspomaganych, o ile liczba miejsc jest nie większa niż 30 (limit 30 miejsc 

nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą maksymalną liczbę 
miejsc w mieszkaniu) 

 usługi w rodzinnym domu pomocy
 usługi w ośrodkach wsparcia o ile liczba miejsc całodobowego pobytu jest nie większa niż 30 (limit 

30 miejsc nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą 
maksymalną liczbę miejsc w mieszkaniu)

 usługi w domu pomocy społecznej o liczbie miejsc, która jest nie większa niż 30. 
 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).

 Cel projektu dofinansowanego z EFRR jest zgodny z celami EFS w obszarze pomocy społecznej, 
określonymi w Rozporządzeniu 1304/2013 z 17 grudnia 2013 r.



DZIAŁANIE 6.2. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej

Dofinansowanie:

 W danym konkursie wnioskodawca może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie.
 Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi:

dla 1 typu projektu: 3 500 000 PLN
dla 2 typu projektu: nie dotyczy
dla 3 typu projektu: 1 000 000 PLN
dla 4 typu projektu: 1 000 000 PLN

 Projekty rewitalizacyjne: dofinansowanie do 95%, w tym środki budżetu państwa stanowią 
maks. 10% wydatków kwalifikowanych projektu.



DZIAŁANIE 6.3. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

Typy projektów:

Ograniczenie istotnych problemów społecznych zidentyfikowanych w Lokalnym / Gminnym 
Programie Rewitalizacji  poprzez:

1. Przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, w celu przywrócenia i/lub nadania 
nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych lub 
rekreacyjnych:
a) budynków użyteczności publicznej,
b) obszaru przestrzeni publicznej.

2. Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, 
budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 
funkcjonalnie związanego z budynkiem – tylko, jako element 1 typu projektu. 

W ramach ww. typów projektów (wyłącznie, jako element uzupełniający realizację 
kompleksowego projektu przyczyniającego się do osiągnięcia celów Lokalnego / Gminnego 
Programu Rewitalizacji) możliwa jest m. in: budowa, przebudowa, rozbudowa
infrastruktury drogowej, komunalnej, części wspólnych budynków mieszkalnych.



DZIAŁANIE 6.3. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

Beneficjenci:

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
 partnerzy społeczni i gospodarczy,
 jednostki naukowe,
 szkoły wyższe,
 instytucje kultury,
 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 przedsiębiorstwa komunalne / Skarbu Państwa,
 porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielonego wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020 
w obszarze rewitalizacji:

 Uzyskanie dofinasowania w Działaniu 6.3 jest uwarunkowane zobowiązaniem się wnioskodawcy do 
złożenia, jako lider lub partner w projekcie, komplementarnego wniosku o dofinansowanie
w ramach EFS.



DZIAŁANIE 6.3. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ

Główne ograniczenia i limity:

 Podstawą realizacji przedsięwzięć będą Lokalne / Gminne Programy Rewitalizacji,
 Wydatki na drogi lokalne  (stanowiące wyłącznie element kompleksowego projektu, dotyczącego 

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 szerszej koncepcji związanej
z działaniami rewitalizacyjnymi,

 W danym konkursie wnioskodawca może złożyć 1 wniosek,
 Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu – 20 000 000 PLN,
 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 (np. dotyczyć tego samego obiektu, w którym przewidziano szersze roboty 
budowlane),

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN,
 Projekty rewitalizacyjne: dofinansowanie do 95%, w tym środki budżetu państwa stanowią

maks. 10% wydatków kwalifikowanych projektu.



DZIAŁANIE 6.4. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Typy projektów:
1. Budowa*, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących obiektów wyłącznie 

dotyczących przedszkoli.
2. Budowa*, przebudowa, nadbudowa i/lub zakup wyposażenia  infrastruktury dydaktycznej 

szkół zawodowych, placówek kształcenia ustawicznego w szczególności dla laboratoriów, 
pracowni i warsztatów  (jako element szerszego projektu dopuszcza się infrastrukturę 
towarzyszącą tj. bursy, internaty, stołówki).

3. Budowa*, przebudowa oraz nadbudowa i/lub wyposażenie istniejącej infrastruktury 
dydaktycznej 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.

4. Budowa*, przebudowa, rozbudowa*, nadbudowa infrastruktury dydaktycznej, w tym 
obiektów służących wzmacnianiu sprawności fizycznej uczniów, o ile służą zajęciom 
dydaktycznym i/lub wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne dla 
pracowni w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i specjalnych, 
prowadzących kształcenie ogólne.

5. Roboty budowlane i/lub wyposażenie regionalnych instytucji popularyzujących
naukę i innowacje.



DZIAŁANIE 6.4. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Beneficjenci:

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system 

oświaty,
 organizacje pozarządowe,
 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 publiczne uczelnie zawodowe (Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe),
 porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Mechanizmy zapewniające koordynację udzielonego wsparcia w ramach RPO WP 2014-2020 
w obszarze edukacji:

 Zobowiązanie wnioskodawcy do wykazania w dokumentacji projektu powiązań z celami 
EFS.



DZIAŁANIE 6.4. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Główne ograniczenia i limity:
 *Budowa nowej infrastruktury i rozbudowa istniejącej będzie możliwa tylko

w uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji konieczne jest:
 przedstawienie analizy potrzeb, 
 udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji obecnie istniejącej 

infrastruktury.
 Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu dot. infrastruktury przedszkoli:

1 000 000 PLN.
 Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu dot. infrastruktury dydaktycznej 

szkół zawodowych: 3 000 000 PLN (nie dotyczy PWSZ)
 Udzielenie wsparcia dla PWSZ uwarunkowane będzie uzyskaniem przez samorząd 

województwa każdorazowej pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dla wybranych inwestycji.

 Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu dot. infrastruktury dydaktycznej: 
1 000 000 PLN.

 Maksymalna kwota dofinansowania projektu dot. infrastruktury instytucji 
popularyzujących naukę wynosi 5 300 000 EUR - wartość w PLN będzie podawana 
każdorazowo w regulaminie konkursu.

 Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 200 000 PLN (nie dotyczy instytucji 
popularyzujących naukę).



DZIAŁANIE 6.4. INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
Główne ograniczenia i limity:

 Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.
 W danym konkursie wnioskodawca może złożyć:

1 wniosek – w ramach poddziałania 6.4.1 Przedszkola,
2 wnioski – w ramach poddziałania 6.4.2 typ projektu nr 1 (Kształcenie zawodowe
i ustawiczne),
1 wniosek – w ramach poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne.

 Projekt przyczynia się do realizacji celów wynikających z RIS i/lub celów zawartych
w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 (dotyczy poddziałania 6.4.2 typ 1).

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

 Cel projektu dofinansowanego z EFRR jest zgodny z celami EFS w obszarze edukacji, 
określonymi w Rozporządzeniu 1304/2013 z 17 grudnia 2013 r.



Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 
6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej  

oraz 
dla Działania  6.4 Infrastruktura Edukacyjna 

w ramach VI osi priorytetowej 
RPO WP 2014-2020 – Spójność Przestrzenna 

i Społeczna



Kryteria merytoryczne jakościowe

Poddziałanie 6.2.2
Typ 1 projektu: Infrastruktura podmiotów  świadczących usługi pomocy społecznej

1. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym na poziomie gminy (maks. 25 pkt).
Premiowane będą projekty zlokalizowane w gminach o najwyższym odsetku ludności w wieku poprodukcyjnym
w ludności ogółem na poziomie gminy (dane za rok poprzedzający złożenie wniosku) na podstawie Banku Danych
Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

2.  Preferencja opieki dziennej (maks. 20 pkt).
Premiowane będą projekty dotyczące placówki świadczących usługi w systemie dziennym np. środowiskowe
domy samopomocy, Dzienne Domy Pomocy Społecznej.



3. Przejście i/lub rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-pobytowych w kierunku usług 
świadczonych w lokalnej społeczności (maks. 15 pkt).

Premiowane będą projekty placówek opiekuńczo-pobytowych, które przewidują przejście i/lub rozszerzenie
usług wobec osób będących w opiece instytucjonalnej do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych
w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych
(w postaci usług świadczonych w lokalnych społeczności).

4. Efektywność kosztowa projektu (maks. 10 pkt).
W ramach kryterium preferowane będą projekty, w których najmniejszym kosztem uzyskane będą efekty
w postaci ilości miejsc w obiektach będących podmiotem wsparcia w projekcie.

5. Komplementarność do projektów finansowanych z EFS (maks. 10 pkt).
Punkty uzyskają projekty, których grupa docelowa jest zgodna z grupą docelową określoną w osi VIII RPO WP
2014-2020.

6. Poprawa efektywności energetycznej (maks. 10 pkt). 
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace budowlane i/lub zakup wyposażenia
przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności
energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym
przedmiotem projektu.



7. Udział partnerów w projekcie wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (maks. 5 pkt).

Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa w celu realizacji zadań projektu
pomiędzy podmiotami statutowo działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej.

8. Gotowość do realizacji projektu (maks. 5 pkt).
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, ważnego pozwolenia na budowę albo
dokonanie zgłoszenia budowy i posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu dla
takiego zgłoszenia.



2. Komplementarność  do projektów finansowanych z EFS (maks. 20 pkt).
Punkty uzyskają projekty, których grupa docelowa jest zgodna z grupą docelową określoną w osi VIII RPO WP
2014-2020.

3. Infrastruktura rodzinnej pieczy zastępczej (maks. 20 pkt).
Premiowane będą projekty obejmujące inwestycje w bazę lokalową oraz wyposażenie niezbędne dla realizacji
rodzinnej pieczy zastępczej w rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, tj. niezbędnych dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.

1. Efektywność kosztowa projektu (maks. 30 pkt).
Efektywność mierzona będzie ilorazem wartości dofinansowania z EFRR oraz wskaźnika rezultatu – liczby miejsc
utworzonych w objętej wsparciem infrastrukturze. Premiowane będą projekty w których najniższym kosztem
środków unijnych uzyskuje się największy efekt.

Poddziałanie 6.2.2
Typ 2 projektu: Infrastruktura jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.



6. Udział partnerów w projekcie wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (maks. 5 pkt). 

Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa w celu realizacji zadań projektu
pomiędzy podmiotami statutowo działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej.

7. Gotowość do realizacji projektu (maks. 5 pkt).
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, ważnego pozwolenia na budowę albo
dokonanie zgłoszenia budowy i posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu dla
takiego zgłoszenia.

5. Poprawa efektywności energetycznej (maks. 10 pkt).
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace budowlane i/lub zakup wyposażenia
przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności
energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym
przedmiotem projektu.

4. Preferencje dla placówek wsparcia dziennego (maks. 10 pkt).
Premiowane będą projekty obejmujące inwestycje w bazę lokalową oraz wyposażenie placówki wsparcia
dziennego.



2. Efektywność kosztowa projektu (maks. 20 pkt).
Efektywność mierzona będzie ilorazem wartości dofinansowania z EFRR oraz wskaźnika rezultatu – liczby miejsc
utworzonych w objętej wsparciem infrastrukturze. Preferowane będą projekty o najkorzystniejszej wartości ilorazu
(czyli o najmniejszej jego wartości, która oznacza, iż najniższym kosztem środków unijnych uzyskuje się największy
efekt).

3. Komplementarność  do projektów finansowanych z EFS (maks. 15 pkt).
Punkty uzyskają projekty, których grupa docelowa jest zgodna z grupą docelową określoną w osi VIII RPO WP
2014-2020.

1. Powiązania z aktywizacją społeczno-zawodową (maks. 30 pkt). 
Premiowane będą kompleksowe projekty obejmujące infrastrukturę mieszkaniową (mieszkania wspomagane,
chronione, socjalne) oraz infrastrukturę służącą aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym.

Poddziałanie 6.2.2
Typ 3 projektu: Mieszkania wspomagane, chronione i socjalne.



6. Gotowość do realizacji projektu (maks. 5 pkt).
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, ważnego pozwolenia na budowę albo
dokonanie zgłoszenia budowy i posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu dla
takiego zgłoszenia.

7. Udział partnerów w projekcie (maks. 5 pkt).
Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa.

5. Poprawa efektywności energetycznej (maks. 10 pkt).
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace budowlane i/lub zakup wyposażenia
przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności
energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym
przedmiotem projektu.

4. Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych (maks. 15 pkt).
Premiowane będą projekty kompleksowe, które obejmują mieszkania wspomagane oraz infrastrukturę służącą do
rehabilitacji i reintegracji zawodowej i społecznej.



2. Efektywność kosztowa projektu (maks. 20 pkt).
Efektywność mierzona będzie ilorazem wartości dofinansowania z EFRR oraz wskaźnika rezultatu – liczby miejsc
utworzonych w objętej wsparciem infrastrukturze. Premiowane będą projekty w których najniższym kosztem
środków unijnych uzyskuje się największy efekt.

3. Lokalizacja projektu  na obszarze wiejskim lub miast do 10 tys. Mieszkańców (maks. 15 pkt).
Kryterium premiować będzie projekty zlokalizowane na obszarach wiejskich lub w miastach do 10 tys.
mieszkańców.

4. Komplementarność  do projektów finansowanych z EFS (maks. 10 pkt).
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zastosowanie preferencji dla osób najbardziej zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym osób ze społeczności marginalizowanych (objętych wsparciem z EFS)
w zakresie korzystania z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu z EFRR.

1. Urodzenia żywe na 1 000 ludności (maks. 25 pkt).
Ocenie podlega wskaźnik urodzeń żywych na 1000 ludności obliczony jako średnia arytmetyczna z 2 lat
kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie na obszarze gminy.

Poddziałanie 6.2.2
Typ 4 projektu: Infrastruktura usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki)



6. Wzrost dostępności miejsc w żłobkach/klubach dziecięcych przyzakładowych (maks. 10 pkt). 
W ramach kryterium premiowane będą projekty infrastrukturalne mające na celu tworzenie miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 ulokowanych przy zakładach pracy.

7. Gotowość do realizacji projektu (maks. 5 pkt).
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, ważnego pozwolenia na budowę albo
dokonanie zgłoszenia budowy i posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu dla
takiego zgłoszenia.

8. Udział partnerów w projekcie (maks. 5 pkt).
Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa.

5. Poprawa efektywności energetycznej (maks. 10 pkt).
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace budowlane i/lub zakup wyposażenia
przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności
energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym
przedmiotem projektu.



1. Realizacja projektu na obszarach deficytu miejsc przedszkolnych (maks. 20 pkt). 
Kryterium premiuje miejsca (gminy) realizacji projektu na obszarach o najniższych odsetkach dzieci w placówkach
wychowania przedszkolnego w ogólnej liczbie dzieci w wieku 3-5 lat.

2. Uwarunkowania demograficzne (maks. 25 pkt).
Kryterium preferuje projekty realizowane na obszarach o wzrostowej wartości (dodatniej) liczby ludności
w okresie 4 lat, od roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

3. Preferencje terytorialne (maks. 15 pkt).
Preferowana będzie lokalizacja projektu na terenie powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego,
przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego,
przeworskiego.

Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola



5. Utworzona liczba miejsc przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci (maks. 15 pkt). 
Kryterium premiować będzie projekty o największej liczbie nowoutworzonych miejsc przeznaczonych na zbiorowy
pobyt dzieci w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej. Kryterium będzie mierzone ilorazem
nowej powierzchni utworzonej na zbiorowy pobyt dzieci powstałej w wyniku realizacji projektu i powierzchni
przypadającej na jedno dziecko.

6. Poprawa efektywności energetycznej (maks. 5 pkt). 
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace budowlane i/lub zakup wyposażenia
przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności
energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym
przedmiotem projektu.

7. Gotowość do realizacji projektu (maks. 5 pkt).
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, ważnego pozwolenia na budowę albo
dokonanie zgłoszenia budowy i posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu dla
takiego zgłoszenia.

4. Efektywność kosztowa wskaźnika liczba miejsc objętych wsparciem (maks. 15 pkt). 
W ramach kryterium preferowane będą projekty w których najniższym kosztem uzyskane będą efekty w postaci
ilości miejsc w obiektach będących przedmiotem wsparcia w projekcie.



1. Preferencje terytorialne (maks. 15 pkt).
Preferowana będzie lokalizacja projektu na terenie powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego,
przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego,
przeworskiego.

2. Zgodność projektu z potrzebami regionalnego rynku pracy i RIS WP (maks. 17 pkt).
Kryterium premiować będzie projekty zgodne z potrzebami regionalnego rynku pracy i inteligentnymi
specjalizacjami regionu.

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne (typ 1 projektu) oraz 
PWSZ (typ 2 projektu)

3. Efektywność kosztowa osiągnięcia wskaźnika (maks. 15 pkt).
W ramach kryterium preferowane będą projekty w których najniższym kosztem uzyskane będą efekty w postaci
ilości miejsc w obiektach będących przedmiotem wsparcia w projekcie.

4. Powiązanie systemu oświaty z przedsiębiorczością (maks. 15 pkt).
Kryterium premiować będzie projekty o najszerszym zakresie współpracy z przedsiębiorcami oraz dostosowujące
w jak największym stopniu infrastrukturę do warunków rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.



5. Wyrównywanie szans edukacyjnych miast i wsi (maks. 10 pkt).
Kryterium premiować będzie projekty o najwyższym odsetku udziału uczniów z terenów wiejskich. Ocena
dokonywana będzie na podstawie wartości wskaźnika procentowego udziału osób z terenów wiejskich, która
skorzysta z efektów projektu w stosunku do liczby osób ogółem korzystających z efektów projektu.

6. Poprawa efektywności energetycznej (maks. 5 pkt).
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace budowlane i/lub zakup wyposażenia
przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności
energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym
przedmiotem projektu.

7. Wykorzystanie infrastruktury do kształcenia ustawicznego (maks. 8 pkt).
Kryterium premiować będzie projekty, które przewidują wykorzystanie posiadanej infrastruktury oraz kadry do
potrzeb kształcenia ustawicznego.

8. Formy kształcenia pozaszkolnego (maks. 5 pkt).
Kryterium premiować będzie projekty obejmujące wiele form kształcenia pozaszkolnego prowadzonego przez
jednostkę.

9. Gotowość do realizacji projektu (maks. 5 pkt).
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, ważnego pozwolenia na budowę albo
dokonanie zgłoszenia budowy i posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu dla
takiego zgłoszenia.

10. Udział partnerów w projekcie (maks. 5 pkt).
Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa.



2. Trendy demograficzne (maks. 25 pkt).
W ramach kryterium preferowane będą projekty dot. szkół charakteryzujących się pozytywnymi trendami
demograficznymi, co zapewni wykorzystanie wspartej infrastruktury.

3. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne (maks. 20 pkt). 
Kryterium premiować będzie projekty uwzględniające zakup nowoczesnego sprzętu ICT i/lub materiałów
dydaktycznych. Dodatkowo preferencyjnie traktowane będą pracownie matematyczne i przyrodnicze.

4. Preferencje terytorialne (maks. 15 pkt).
Preferowana będzie lokalizacja projektu na terenie powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego,
przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego,
przeworskiego.

1. Efektywność kosztowa osiągnięcia wskaźnika (maks. 15 pkt).
W ramach kryterium preferowane będą projekty w których najniższym kosztem uzyskane będą efekty w postaci
ilości miejsc w obiektach będących przedmiotem wsparcia w projekcie.

Poddziałanie 6.4.3. Szkolnictwo ogólne



6. Poprawa efektywności energetycznej (maks. 5 pkt).
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace budowlane i/lub zakup wyposażenia
przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności
energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym
przedmiotem projektu.

7. Gotowość do realizacji projektu (maks. 5 pkt).
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, ważnego pozwolenia na budowę albo
dokonanie zgłoszenia budowy i posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu dla
takiego zgłoszenia.

8. Udział partnerów w projekcie (maks. 5 pkt).
Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa.

5. Projekt dotyczy sali gimnastycznej (maks. 10 pkt).
Kryterium premiować będzie projekty dotyczące rozbudowy, nadbudowy i/lub przebudowy sali gimnastycznej dla
potrzeb poprawy infrastruktury służącej do przeprowadzania lekcji wychowania fizycznego.



1. Zakres planowanej działalności w zakresie popularyzacji nauki (maks. 15 pkt).
Promowane będą projekty uwzględniające działalność w dziedzinach regionalnych inteligentnych specjalizacji,
a także nauk ścisłych i przyrodniczych.

2. Doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej dla dzieci i dorosłych
(maks. 15 pkt).

Kryterium będzie premiować projekty wnioskodawców, którzy wykażą się udokumentowaną współpracą z innymi
podmiotami oraz prowadzeniem działań edukacyjnych i skierowanych do różnych grup społecznych w okresie
ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Poddziałanie 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje

3. Posiadana infrastruktura i zasoby kadrowe (maks. 15 pkt).
Kryterium premiować będzie projekty o największym potencjale bazy rzeczowej oraz zasobów ludzkich
niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych.

5. Współpraca ze szkołami (maks. 10 pkt).
Kryterium premiować będzie projekty, które zakładają współpracę ze szkołami w zakresie korzystania z usług
edukacyjnych powstałych w wyniku realizacji centrum.



6. Potencjalna trwałość (maks. 10 pkt).
Kryterium premiować będzie projekty o największym potencjale finansowym umożliwiającym sprawne
funkcjonowanie projektu i realizację założonych celów po zakończeniu okresu trwałości projektu.

7. Wykorzystanie różnych form przekazu (maks. 20 pkt).
Kryterium będzie premiować projekty atrakcyjne w zakresie sposobu wykorzystania infrastruktury wykonanej
w ramach projektu oraz planowanych form przekazu działań edukacyjnych.

8. Poprawa efektywności energetycznej (maks. 5 pkt).
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace budowlane i/lub zakup wyposażenia
przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności
energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym
przedmiotem projektu.

9. Gotowość do realizacji projektu (maks. 5 pkt).
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, ważnego pozwolenia na budowę albo
dokonanie zgłoszenia budowy i posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu dla
takiego zgłoszenia.

10. Udział partnerów w projekcie (maks. 5 pkt).
Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa.



Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

al. Ł. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

e-mail: drp@podkarpackie.pl


