
 

Opis zmian Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

 

Zaktualizowany dokument w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji SZOOP RPO 

WP 2014-2020 (z dnia 26 września 2017 r.) obejmuje zmiany w kryteriach wyboru projektów 

zatwierdzone na mocy uchwał Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 

13 października 2017 r. w zakresie EFRR oraz EFS, tj.: 

 

1) zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020 (nowelizacja wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw), która weszła 

w życie 2 września 2017 r.: 

 modyfikacja ogólnych opisów kryteriów formalnych, merytorycznych oraz formalno-

merytorycznych mających zastosowanie w RPO WP 2014-2020 w zakresie EFRR, 

 zniesienie kryteriów odnoszących się do kompletności, formy oraz terminu złożenia 

wniosku o dofinansowanie (elementy stanowiące warunki formalne), 

 dostosowanie kryteriów wyboru projektów do nowo dodanego art. 50a ustawy 

wdrożeniowej, stanowiącego, że właściwa instytucja nie może żądać 

od wnioskodawców zaświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie faktów lub stanu 

prawnego, jeśli są one znane instytucji lub możliwe do ustalenia przez instytucję, 

 modyfikacja zapisów odnoszących się do wytycznych programowych, 

 

2) zmiany w załączniku 3a Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 

priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR 

wynikające m.in. z doświadczeń z dotychczas przeprowadzonych naborów: 

 połączenie dotychczasowych kryteriów formalnych dopuszczających standardowych 

i administracyjnych odpowiednio w ramach OP I oraz OP II-VI w kryteria formalne 

standardowe, 



 zmiana nazewnictwa kryteriów formalnych i merytorycznych poprzez usunięcie 

określenia „dopuszczające”, 

 dodanie do kryteriów merytorycznych standardowych w ramach OP I kryterium 

pn. Logika projektu, 

 nowe kryteria dla Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich 

wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R, 

 usunięcie określonego w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace 

rozwojowe oraz ich wdrożenia dla projektów z zakresu typu 1. Bony na innowacje 

kryterium formalno-merytorycznego specyficznego pn. Współpraca z jednostką 

naukową, 

 dodanie kryteriów formalno-merytorycznych jakościowych w ramach Działania 1.2 

Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia dla projektów z zakresu 

typu 1. Bony na innowacje, 

 dodanie do kryteriów formalnych standardowych dla projektów pozakonkursowych 

w ramach OP II-VI kryterium pn. Zgodność wniosku o dofinansowanie z kartą projektu 

z etapu identyfikacji projektu, 

 modyfikacja kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 3.2 Modernizacja 

energetyczna budynków, 

 zmiany kryteriów jakościowych dla Poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji, 

 

3) zmiany w załączniku 3b Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 

priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFS:  

 modyfikacja formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla 

projektów konkursowych oraz pozakonkursowych w ramach wszystkich działań 

i poddziałań współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020, 

jak również kryteriów dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT 

współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020.  Zmienione 

zostało brzmienie: 

 kryterium ogólnego formalnego pn. Kwalifikowalność wnioskodawcy, 

 kryterium ogólnego merytorycznego pn. Projekt jest zgodny z RPO WP 2014-

2020, SZOOP RPO WP 2014-2020 i wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego, 

 usunięcie kryteriów wyboru projektu dla Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej 

(skorygowane kryteria dla tego działania znajdować się będą w załączniku  

nr 4), 

 



4) aktualizację załącznika 4 Ramowe Plany Działań RPO WP 2014-2020 (RPD) poprzez 

wprowadzenie nowych konkursów (wraz z zmienionymi kryteriami wyboru projektów) 

zaplanowanych do przeprowadzenia w IV kwartale 2017 r. w ramach Działania 7.4 

Rozwój opieki żłobkowej, Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP 

oraz Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Ponadto w RDP dla 

Działania 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt 

pozakonkursowy ROPS skorygowano wskaźniki rezultatu i produktu oraz dodano nowy 

wskaźnik produktu nr 6. Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej 

sfinansowanych ze środków EFS, 

 

5) zmiany o charakterze aktualizacyjnym i redakcyjnym. 

 

Rzeszów, 17.10.2017 r. 


