Załącznik nr 1 - Streszczenie Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WP 2014-2020 za rok 2016.

STRESZCZENIE

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2016 przygotowane zostało w Departamencie
Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego.
Informacje przedstawione w niniejszym sprawozdaniu dotyczą Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i odnoszą się w głównej do
danych według stanu na dzień 31.12.2016 r. Niemniej jednak, w niektórych przypadkach
IZ RPO WP odnosiła się również do informacji wykraczających poza okres sprawozdawczy
(np. I kw. 2017 r.). Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy z uwagi na stan wdrażania
poszczególnych działań w ramach niektórych osi priorytetowych, efekty podejmowanych
działań widoczne będą dopiero w roku bieżącym lub też kolejnych latach.
Dane liczbowe opierają się na raportach wygenerowanych z aplikacji głównej centralnego
systemu teleinformatycznego (SL2014) za pomocą narzędzia raportującego Oracle Business
Intelligence, zaś prezentowane kwoty przeliczone zostały zgodnie z kursem EBC z dnia
29.12.2016 r. (1 EUR = 4,4141 PLN). Wartości liczbowe wyrażone jako % alokacji RPO WP
zostały wyliczone w stosunku do alokacji Programu uwzględniającej rezerwę wykonania.
Postęp finansowy wdrażania RPO WP przedstawia
sprawozdawczym – S (od początku wdrażania - N):

się

następująco:

w okresie

✓ ogłoszono 51 (75) naborów na kwotę dofinansowania 730 296 151,88 EUR
(1 096 170 232,44 EUR)/ UE 714 956 995,76 EUR (1 072 705 933,03 EUR),
z czego:
 dla EFRR 27 (37) naborów na kwotę dofinansowania 587 644 400,44 EUR
(835 176 630,57 EUR)/ UE 582 482 291,97 EUR (830 014 522,10 EUR),
 dla EFS 24 (38) nabory na kwotę dofinansowania 142 651 751,43 EUR
(260 993 601,87 EUR)/ UE 132 474 703,79 EUR (242 691 410,93 EUR),
✓ złożono 2570 (2589) wniosków poprawnych formalnie na kwotę 1 705 173 575,43
EUR (1 724 275 585,06 EUR)/ UE 1 099 990 776,59 EUR (1 116 227 484,77 EUR
– 52,80%), z czego:
 dla EFRR 1356 (N=S) wniosków na kwotę 1 276 517 333,58 EUR (N=S)/
UE 735 773 158,68 EUR (N=S),
 dla EFS 1214 (1233) wniosków na kwotę 428 656 241,85 EUR
(447 758 251,48 EUR)/ UE 364 217 617,90 EUR (380 454 326,09 EUR),
✓ do dofinansowania zatwierdzono 753 (771) wnioski na kwotę 604 687 123,10
EUR (623 140 552,04 EUR)/ UE 402 256 296,02 EUR (417 941 710,63 EUR
– 19,77%), z czego:
 dla EFRR 468 (N=S) wniosków na kwotę 483 141 148,84 EUR (N=S)/
UE 298 942 229,05 EUR (N=S),
 dla EFS 285 (303) wniosków na kwotę 121 545 974,26 EUR
(139 999 403,21 EUR)/ UE 103 314 066,97 EUR (118 999 481,57 EUR),

✓ podpisano 516 (531) umów/decyzji o dofinansowaniu projektów na kwotę
386 902 015,46 EUR (397 321 542,88 EUR)/ UE 278 485 193,79 EUR
(287 341 792,10 EUR – 13,59%), z czego:
 dla EFRR 335 (N=S) umów/decyzji na kwotę 293 296 775,75 EUR (N=S)/
UE 198 920 761,34 EUR (N=S),
 dla EFS 181 (196) umów/decyzji na kwotę 93 605 239,71 EUR
(104 024 767,13 EUR)/ UE 79 564 432,45 EUR (88 421 030,76 EUR),
✓ zatwierdzono 395 (401) wniosków o płatność na kwotę 39 559 566,47 EUR (N=S)/
UE 31 709 281,66 EUR (N=S - 1,50%), z czego:
 dla EFRR 103 (N=S) wnioski na kwotę 16 853 496,57 EUR (N=S)/
UE 12 611 416,18 EUR (N=S),
 w ramach EFS 292 (298) wnioski na kwotę 22 706 069,90 EUR (N=S)/
UE 19 097 865,48 EUR (N=S),
✓ do KE przekazano 11 (N=S) wniosków o płatność na kwotę 31 636 635,45 EUR
(N=S) z czego:
 dla EFRR 5 wniosków na kwotę 13 184 868,81 EUR,
 dla EFS 6 wniosków na kwotę 18 451 766,64 EUR.
Największa wartość zakontraktowanych umów wpisuje się w obszar działalności gospodarczej
08 Budownictwo (UE 49 647 784,79 EUR), 19 Edukacja (UE 47 182 442,39 EUR),
16 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (UE 44 997 911,08 EUR) i 18 Administracja
publiczna (UE 44 589 297,61 EUR). Powodem tego może być zarówno duże zainteresowanie
beneficjentów aplikowaniem o środki w tych obszarach, jak również to, że umowy te dotyczyły
jednych z pierwszych przeprowadzonych naborów, wobec czego zostały najwcześniej
zakontraktowane.
Zdecydowana większość z tych projektów realizowana jest na obszarach miejskich
(UE 180 595 670,85 EUR), w szczególności na dużych obszarach miejskich
(UE 102 289 079,68 EUR). Z kolei projekty realizowane na obszarach wiejskich
(UE 84 627 108,83 EUR) to obecnie 9,3% alokacji RPO WP przeznaczonej na wsparcie tych
obszarów. Jednocześnie, zdecydowana większość spośród beneficjentów, którzy do końca
okresu sprawozdawczego podpisali umowy to JST (60,7%), dla których wkład UE w umowach
to 174 394 981,99 EUR.
W okresie sprawozdawczym, IZ RPO WP ogłosiła również 5 naborów dedykowanych dla
miejskich obszarów funkcjonalnych (alokacja naborów - UE 82 689 562,99 EUR), dla których
rozpoczęty został proces weryfikacji złożonych wniosków, jak również nabór dedykowany dla
instrumentu zintegrowane inwestycje terytorialne (działanie 4.6 RPO WP), dla którego
beneficjentem jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
W ramach RPO WP, w trybie pozakonkursowym, wdrażane są również instrumenty finansowe
(IF), dla których wsparcie realizowane będzie przy udziale Menadżera Funduszu Funduszy
(Bank Gospodarstwa Krajowego) oraz wybieranych przez niego pośredników finansowych
dla:
✓ OP I (EFRR) – UE 44 722 917 EUR, poddziałanie 1.4.2 (PI 3c),
✓ OP VII (EFS) – UE 5 730 000 EUR, działanie 7.3 (PI 8iii).
Do końca okresu sprawozdawczego, na wsparcie IF ogłoszono 2 nabory wniosków,
dla których podpisano umowy o dofinansowanie projektów (1.4.2 – UE 43 877 922,26 EUR;
7.3 – UE 5 621 737,38 EUR).

W odniesieniu do kryteriów wyboru projektów, działający przy IZ RPO WP Komitet
Monitorujący RPO WP zatwierdził wszystkie kryteria ogólne formalne i merytoryczne dla
poszczególnych działań/ poddziałań RPO WP. Jednocześnie finalizuje się proces
zatwierdzania kryteriów specyficznych, zarówno formalnych, jak i merytorycznych, dla
wybranych działań/ poddziałań/ typów projektów.
W odniesieniu do EFRR, z uwagi na fakt, iż w okresie sprawozdawczym tylko nieliczne projekty
zostały zakończone (działanie 1.2), postęp rzeczowy wdrażania RPO WP w tym zakresie był
bardzo znikomy. Powyższe spowodowane jest faktem, iż projekty te są z reguły długotrwałe,
a efekty ich wdrażania widoczne są co do zasady dopiero na zakończenie realizacji. Niemniej
jednak, mając na uwadze sukcesywnie podpisywane z beneficjentami umowy, szacowane
przez nich wartości wskaźników pozwalają zakładać osiągnięcie znacznej większości
ze wskaźników oszacowanych w RPO WP zarówno na rok 2018, jak i 2023. Jedynie dla
wybranych obszarów, z uwagi na problemy związane z ich wdrażaniem (OP V – opóźnienia
w identyfikacji i wdrażaniu projektów pozakonkursowych, OP III - brak podstawy udzielania
pomocy publicznej na nieefektywne sieci ciepłownicze, OP VI – opóźnienia w ogłaszaniu
naborów spowodowane długotrwałym brakiem map potrzeb zdrowotnych), istnieje ryzyko
nieosiągnięcia ustanowionych ram wykonania w kontekście roku 2018. Szczegółowa analiza
przyczyn zaistniałych problemów opisana została w części B sprawozdania.
W zakresie EFS, postęp rzeczowy mierzony jest na podstawie operacji zrealizowanych
częściowo. Niemniej jednak, dla niektórych działań, z uwagi na trwające procesy oceny
wniosków i kontraktacji umów o dofinansowanie, postęp rzeczowy nie jest jeszcze widoczny.
Jednocześnie, z uwagi na dużą liczbę wybranych w RPO WP wskaźników produktu i rezultatu
bezpośredniego, efekty wsparcia osiągnięte przez beneficjentów w okresie sprawozdawczym
zostały przedstawione w tabelach 2A, 4A i 4B. Na tej podstawie, jak również mając na
względzie wartości wskaźników oszacowane przez beneficjentów w podpisanych do końca
2016 r. umowach o dofinansowanie projektów, co do zasady zakłada się, że zdecydowana
większość z oszacowanych w programie wartości docelowych wskaźników zostanie
osiągnięta. Podobnie jak w przypadku EFRR, również w zakresie osi współfinansowanych ze
środków EFS istnieje zagrożenie niespełnienia ram wykonania dla wartości pośrednich
(OP VIII – małe zainteresowanie beneficjentów aplikowaniem o środki oraz niska jakość
składanych wniosków o dofinansowanie, opóźnienia w procedurze przyjęcia Regionalnych
Programów Zdrowotnych wpływające na możliwość ogłoszenia naborów wniosków, niska
kontraktacja umów o dofinansowanie projektów; OP IX – możliwość nieosiągnięcia
oszacowanej na 2018 r. wartości wskaźnika w zakresie miejsc wychowania przedszkolnego).
W okresie sprawozdawczym napotkano też na inne problemy, również te niezależne
od IZ RPO WP, które w zdecydowany sposób opóźniły/ opóźniają proces wdrażania
wybranych działań, w tym w szczególności rozpoczęcie naborów wniosków, takie jak:
✓ późne rozpoczęcie prac nad przygotowania Lokalnych/Gminnych Programów
Rewitalizacji mających umożliwić realizację projektów na terenach
rewitalizowanych – w konsekwencji, nabór na działanie 6.3 możliwy będzie dopiero
w IV kw. 2017 r.,
✓ opóźnienia w uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, wymaganej dla projektów pozakonkursowych w ramach poddziałania
6.4.2 (Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe) – do końca marca 2017 r. wszystkie
5 projektów pozakonkursowych uzyskało przedmiotową opinię, co będzie

umożliwiało przeprowadzenie procesu identyfikacji i naboru wniosków nie
wcześniej niż w czerwcu 2017 r.,
✓ małe zainteresowanie aplikowaniem o środki w zakresie uzbrajania terenów
inwestycyjnych (działanie 1.3) - w IV kwartale 2017 r. zaplanowano ogłoszenie
kolejnego konkursu w zakresie uzbrajania terenów inwestycyjnych,
✓ opóźnienia w procedurze przyjęcia Regionalnych Programów Zdrowotnych
uniemożliwiające opracowanie wszystkich niezbędnych kryteriów wyboru
projektów, a tym samym przeprowadzenie wybranych naborów wniosków w osiach
priorytetowych VII i VIII.
Zgodnie z Planem ewaluacji RPO WP w 2016 r. zrealizowane zostało badanie ewaluacyjne
pn. „Ewaluacja ex ante wsparcia kształcenia osób dorosłych w formie pozaszkolnych form
kształcenia zawodowego” (działanie 9.5), którego celem było wsparcie procesu wdrażania
interwencji w zakresie podnoszenia kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
Badaniem zostali objęci przede wszystkim pracodawcy z województwa podkarpackiego,
przedstawiciele strony pracodawców oraz podmioty oferujące poszczególne kwalifikacje.
W efekcie ww. badania zdiagnozowano potrzeby w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz
możliwych form ich zaspokojenia w województwie podkarpackim poprzez pozaszkolne formy
kształcenia zawodowego oraz określono możliwe schematy wdrażania interwencji wraz
z analizą ich mocnych i słabych stron oraz wskazaniem schematu rekomendowanego.
W zakresie warunkowości ex ante, na koniec okresu sprawozdawczego, na poziomie
regionalnym do spełnienia pozostawał 1 tematyczny warunek wstępny (6.2 Gospodarka
odpadami). Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 został
zatwierdzony uchwałą Nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
5 stycznia 2017 r. W dniu 18 stycznia 2017 r., dokument został przesłany do KE celem
dokonania jego oceny w kontekście spełnienia niniejszego warunku. Niemniej jednak ocena
KE uzależniona jest od przedłożenia stosownych dokumentów przez wszystkie instytucje
zarządzające regionalnymi programami operacyjnymi. Do końca grudnia 2016 r. warunek ten
nie został spełniony.
W okresie sprawozdawczym RPO WP nie ulegał żadnym modyfikacjom. Jednocześnie IZ RPO
WP rozpoczęła procedurę renegocjacji programu, zarówno w kontekście zmian
wymagających zmiany decyzji KE, jak również tych podlegających notyfikacji KE.

Appendix 1 - Summary of the Annual Implementation Report on the ROP of the Podkarpackie Region
2014-2020 for the year 2016.

CITIZEN'S SUMMARY

The Annual Implementation Report on the Regional Operational Program of the Podkarpackie
Region 2014-2020 for the year 2016 has been prepared by the Management Department
of the Regional Operational Program in the Marshal`s Office of the Podkarpackie Region.
The information presented in this report refers to the Regional Operational Program of the
Podkarpackie Region for the years 2014-2020 and to a large extent refers to period dated on
on 31.12.2016. Nevertheless, in some cases, ROP MA also refers to the iformation beyond
the reporting period (eg 1stQ of 2017). This concerns cases, due to the level of implementation
of particular actions under priority axes, the undertaken actions will be noticeable in the current
or next years.
The figures are based on reports generated from the central teleinformatic system (SL2014)
application using the Oracle Business Intelligence Reporting Tool. The amounts are calculated
by using the ECB rate dated on 29.12.2016. (1 € = 4,4141 PLN). The numerical values
expressed as % of the Podkarpackie ROP allocation were calculated in relation to the total
allocation including performance reserve.
The financial progress of the implementation of the Podkarpackie ROP is as follows: in the
reporting period – S (since the beginning of the implementation - N):
✓

✓

✓

51 (75) calls for proposals announced for the amount of co-financing
€
730 296 151,88
(€
1 096 170
232,44)/
EU
€ 714 956 995,76
(€ 1 072 705 933,03), of which:
 for ERDF 27 (37) calls for the amount of co-financing
€ 587 644 400,44 (€ 835 176 630,57)/ EU € 582 482 291,97
(€ 830 014 522,10),
 for ESF 24 (38) calls for the amount of co-financing
€ 142 651 751,43 (€ 260 993 601,87)/ EU € 132 474 703,79
(€ 242 691 410,93),
2570 (2589) applications approved after the formal assessment for the amount
of € 1 705 173 575,43 (€ 1 724 275 585,06)/ EU € 1 099 990 776,59 ( € 1 116 227
484,77 - 52,80%), of which:
 for ERDF 1356 (N=S) applications for € 1 276 517 333,58 (N=S)/ EU € 735
773 158,68 (N=S),
 for ESF 1214 (1233) applications for the amount of € 428 656 241,85
(€ 447 758 251,48) / EU € 364 217 617,90 (€ 380 454 326,09),
753 (771) projects approved for co-financing for the amount
of € 604 687 123,10 (€ 623 140 552,04)/ EU € 402 256 296,02
(€ 417 941 710,63 – 19,77%), of which:
 for ERDF 468 (N=S) projects for the amount € 483 141 148,84
(N=S)/ EU € 298 942 229,05 (N=S),
 for ESF 285 (303) projects for the amount of € 121 545 974,26
(€ 139 999 403,21)/ EU € 103 314 066,97 (€ 118 999 481,57),

✓

✓

✓

516
(531)
contracts/decisions
signed
for
the
amount
of € 386 902 015,46 (€ 397 321 542,88)/ EU € 278 485 193,79
(€ 287 341 792,10 – 13,59%), of which:
 for ERDF 335 contracts/decisions (N=S) for the amount
of € 293 296 775,75 (N=S)/ UE € 198 920 761,34 (N=S),
 for the ESF 181 contracts/decisions (196) for the amount
of € 93 605 239,71 (€ 104 024 767,13)/ EU € 79 564 432,45
(€ 88 421 030,76),
395
(401)
request
for
payments
approved
for
the
amount
of € 39 559 566,47 (N=S)/ EU € 31 709 281,66 (N=S – 1,50%), of which:
 for ERDF 103 (N=S) applications for the amount of € 16 853 496,57 (N=S)/
EU € 12 611 416,18 (N=S),
 for ESF 292 (298) applications for the amount of € 22 706 069,90
(N=S)/ EU € 19 097 865,48 (N=S),
11 (N=S) request for payment submitted to the European Commission for the
amount of € 31 636 635,45 (N=S), of which:
 for ERDF 5 applications for the amount of € 13 184 868,81,
 for ESF 6 applications for the amount of € 18 451 766,64.

The highest value of signed contracts is part of the business sector 08 Construction
(EU € 49 647 784,79), 19 Education (EU € 47 452 442,39), 16 Financial and insurance
activities (EU € 44 997 911,08) and 18 Public administration (EU € 44 589 297,61). The reason
for this may be both the high interest of the beneficiaries to apply for funds in these areas,
as well as the fact that those contracts concerned some of the first calls of proposals and that
they were earliest contracted.
The vast majority of these projects are implemented in urban areas (EU €180 595 670,85),
especially in large urban areas (EU € 102 289 079,68). In turn, projects implemented in rural
areas (EU € 84 627 108.83 EUR) constitute currently 9,3% of the Podkarpackie ROP allocation
to support these areas. At the same time, the vast majority of beneficiaries, who signed the
contracts by the end of the reporting period, were local government units (60,7%), for which
the EU contribution in those contracts was € 174 394 981,99.
During the reporting period, the MA of the Podkarpackie ROP has also announced 5 dedicated
calls of proposals for urban functional areas (allocation of - EU € 82 689 562,99 EUR) for which
the process of verification of submitted applications has started, as well as the recruitment
of the integrated territorial investments (measure 4.6 of the Podkarpackie ROP) For which the
beneficiary is the Rzeszów Functional Area Association.
Within the framework of the Podkarpackie ROP, in the non-competitive mode, are also
implemented financial instruments (FI), for which support will be provided with the participation
of the Fund Manager (Bank Gospodarstwa Krajowego) and selected financial intermediaries
for:
•
•

PA I (ERDF) - EU € 44 722 917, sub-action 1.4.2 (IP 3c),
PA VII (ESF) - EU € 5 730 000, action 7.3 (IP 8iii).

By the end of the reporting period, 2 calls for proposals were announced for FI support,
for which contracts were signed (1.4.2 - UE € 43 877 922,26; 7.3 - EU € 5 621 737,38).
With regard to project selection criteria, acting at the Podkarpackie ROP MA,
the ROP Monitoring Committee approved all formal and substantive criteria for individual

actions / sub-actions of Podkarpackie ROP. At the same time, the process of approving specific
criteria, both formal and substantive, for selected actions/ sub- actions/ types of projects
is in progress.
As regards to the ERDF, due to the fact that only a few projects were completed in the reporting
period (action 1.2), the progress of implementation of the Podkarpackie ROP in this area was
very negligible. The above is due to the fact that these projects are usually long-term, and the
effects of their implementation are as a rule visible at the completion of implementation.
Nevertheless, given the successive of the contracts signed with the beneficiaries,
the estimated values of the indicators for 2018, as well as 2023, allow us to assume
a significant majority of the ratios estimated in the Podkarpackie ROP. Only for selected areas,
due to problems related with their implementation (PA V - delays in the identification and
implementation of non-competitive projects, PA III - no basis for public aid for inefficient heating
networks, PA VI - delays in announcing recruitment due to long-term lack of health needs
maps) there is a risk of failure to achieve the established implementation framework for the
year 2018. A detailed analysis of the causes of these problems is described in Part B of the
report.
As far as the ESF is concerned, the progress is measured on the basis of partially executed
operations. However, for some actions, due to the ongoing process of evaluating applications
and signing contracts, substantive progress is not yet evident. At the same time, due to the
large number of product indicators and direct results selected in the ROP, the support effects
achieved by the beneficiaries during the reporting period are presented in Tables 2A, 4A and
4B. On this basis, as well as with regard to the value of the indicators estimated by the
beneficiaries in the project co-financing agreements signed by the end of 2016, it is generally
assumed that the vast majority of target values estimated in the program for 2023 will
be achieved. Similar to the ERDF, also in terms of priority axes co-financed by the ESF, there
is a risk of unfulfilling the performance framework for the year 2018 (PA VIII - low interest
of beneficiaries applying for funds and low quality of applications for funding, delays in adoption
of Regional Health Programs influencing the possibility of announcing calls for proposals, low
contracting agreements; PA IX - the possibility of not achieving estimated for 2018 indicator
value in the field of pre-school education).
In the reporting period, other issues - including those independent from the Podkarpackie ROP
MA - have significantly delayed/ are delaying the implementation of selected actions, including
in particular the launch of calls for proposals such as:
✓

✓

✓

late commencement of work on the preparation of Local/ Municipal Revitalization
Programs to enable projects to be carried out in revitalized areas - consequently,
recruitment for Action 6.3 will only be possible in the 4thQ of 2017,
delays in obtaining the positive opinion of the Ministry of Science and Higher
Education required for sub-competition projects under sub-action 6.4.2 (State
Higher Vocational Schools) - by the end of March 2017 all 5 non-competitive
projects received the opinion, which will enable the process of identification and
call for proposals, no earlier than in June 2017,
little interest in applying for investment area arming measures (action 1.3) - in the
4thQ of 2017 another announcement is planned to be made for arming investment
areas,

✓

delays in the adoption of the Regional Health Programs prevent all necessary
criteria for selection of projects from being drawn up and thus the selection of calls
for proposals in priority axes VII and VIII.

According to the Evaluation Plan of the Podkarpackie ROP in 2016 an evaluation study was
carried out. Ex-ante support adult education in the form of non-school forms of vocational
training (action 9.5), the aim of which was to support the implementation of interventions
in improving the competence of the adults in the school forms. The survey was mainly carried
out by employers from the Podkarpackie Voivodeship, employers' representatives and entities
offering individual qualifications. As a result, The research identified the need for professional
qualifications and possible forms of their satisfaction in the Podkarpackie voivodship through
out-of-school forms of vocational education and identified possible schemes for implementing
interventions with an analysis of their strengths and weaknesses and the indication of the
recommended regimen.
In the field of ex ante, at the end of the reporting period, at the regional level to meet the theme
remains one precondition (6.2 Waste). Waste Management Plan for the Podkarpackie Region
in 2022 was approved by Resolution No. XXXI / 551/17 Podkarpackie Provincial Parliament
of 5 January 2017. On 18 January 2017, the document was sent to the European Commission
in order to make its assessment in the context of the fulfillment of this condition. Nevertheless,
the evaluation depends on the European Commission to submit appropriate documents
by all ROP managing authorities. Until the end of December 2016 this condition was not
fulfilled.
During the reporting period Podkarpackie ROP WP has not been modified. At the same time
Podkarpackie ROP MA started the procedure of renegotiation of the program, both in the
context of changes requiring amendment of the EC decision as well as those subject
to EC notification.

WYKAZ SKRÓTÓW STOSOWANYCH
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IW IZ RPO WP
IZ RPO WP
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KKZ
KM RPO WP
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Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Bank Gospodarstwa Krajowego
Cel tematyczny
Działanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
Europejski Bank Centralny
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Europejski Fundusz Społeczny
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
Fundusze Europejskie
Gminny Program Rewitalizacji
Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Instrumenty Finansowe
Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia
Instytucja Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Instytucja Pośrednicząca w zakresie realizacji instrumentu Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne
Instrukcja Wykonawcza IP WUP w realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Jednostka Ewaluacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Jednostki samorządu terytorialnego
Komisja Europejska
Kluczowy etap wdrażania
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
Kurs umiejętności zawodowych
Lokalny Program Rewitalizacji
Lokalny system informatyczny Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Lokalny system informatyczny Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

MŚP
MOF
MR
N
OCI
OP
OWES
OWP
PODZZ.
PE
PI
POWER
PWSZ
RIS3
ROF

Rozporządzenie
ogólne

RPO WP
RPZ
RW
S
SK
SL2014
SUE RMB
SZOOP RPO WP
TIK
TK
TP
UP
ZIT
ZWP

Małe i średnie przedsiębiorstwa
Miejskie obszary funkcjonalne
Ministerstwo Rozwoju
Wartość narastająco, od początku wdrażania RPO WP
Opinia o celowości
Oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Ośrodek Wychowania Przedszkolnego
Poddziałanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
Priorytet inwestycyjny
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji
Rzeszowski Obszar Funkcjonalny
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Funduszu
Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
Regionalny Program Zdrowotny
Ramy wykonania
Wartość w bieżącym okresie sprawozdawczym (tj. rok 2016)
Strategia komunikacji
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego
Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego
Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Technologie informacyjno - komunikacyjne
Tryb konkursowy
Tryb pozakonkursowy
Umowa Partnerstwa
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Zarząd Województwa Podkarpackiego

