
 

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 23 stycznia 2018 r.) obejmuje: 

 

1) Dodanie zapisów w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie mówiących, że 

wsparcia nie otrzymają projekty z zakresu infrastruktury instytucji opiekuńczo-

pobytowych. 

2) Rozszerzenie typów projektów w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej i Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT o termin „obiekt 

publiczny” wraz z doszczegółowieniem istniejących zapisów.  

3) Zaktualizowanie opisu Działań 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9 w pkt 12 Grupa docelowa/ 

ostateczni odbiorcy wsparcia oraz w pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów do 

obowiązującej Umowy Partnerstwa i krajowych Wytycznych obszarowych, a także 

aktualizację  zapisów w pkt 19 Limity i ograniczenia w realizacji projektów dla 

Poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej i Działania 6.5 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – ZIT do 

obowiązujących Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 

społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

4) Dodanie do Słownika terminologicznego SZOOP RPO WP 2014-2020 definicji 

wielorodzinnego budynku mieszkalnego. 

5) Modyfikacje w zakresie kryteriów specyficznych dostępu dIa Działania 8.1 Aktywna 

integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

6) Aktualizację Załącznika nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 

2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego o projekt pn. Budowa Centrum Symulacji 

Medycznej dla kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie 

pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ im. Jana 

Grodka w Sanoku 5. 

7) Aktualizację Załącznika nr 6 do SZOOP RPO WP 2014-2020 Założenia do konkursów 

dedykowanych dla miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach RPO WP 2014-2020, 

osi priorytetowych I-VI finansowanych z EFRR, pod kątem warunków realizacji projektów 

partnerskich, zgodnie z obowiązującą ustawą o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 

(ustawa wdrożeniowa). 

8) Aktualizację Załącznika nr 7 Katalogi wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych 

w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań - zakres EFRR 

w zakresie Działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. 

 

 

 

Rzeszów, 20.02.2018 r. 


