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PRIORYTETY DOSTĘPNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW 

 
 

 

1.2 BADANIA PRZEMYSŁOWE, PRACE ROZWOJOWE ORAZ ICH 

WDROŻENIA 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. Bony na innowacje.  

Przedmiotem wsparcia będzie zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych w 

jednostkach naukowych związanych z:  

  

prowadzące do sporządzenia studium wykonalności.  

Wykonawcą usługi, mogą być jednostki naukowe o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.  

 

2. Prace B+R.  

Projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych, prac 

rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z 

uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w 

działalności gospodarczej. Projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu prac B+R nie będą 

przedmiotem wsparcia w ramach typu projektu.  

Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie 

prace rozwojowe.  

Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia 

skali urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i 

urządzenia, obejmującego kolejne etapy po uruchomieniu linii pilotażowej, w tym fazę 

testów, ale nie produkcję masową, ani działalność handlową.  

Badania przemysłowe oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu 

zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów 

lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów 

lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą 

obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu 

symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań 

przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania  
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dowodu w przypadku technologii generycznych4.  

Badania przemysłowe zazwyczaj odpowiadają poziomom gotowości technologicznej TRL od 

II do VI:  

— określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie,  

— potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub 

koncepcje technologii,  

— zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w 

warunkach laboratoryjnych,  

— zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w 

środowisku zbliżonym do rzeczywistego,  

— dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu 

technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.  

 

Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i 

wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i 

biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub 

ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład 

czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych 

produktów, procesów i usług.  

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, 

opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych 

produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego 

funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, 

procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą 

obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do 

celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest 

produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt 

kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace 

rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących 

produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, 

nawet, jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.  

Eksperymentalne prace rozwojowe zazwyczaj odpowiadają poziomom gotowości 

technologicznej od VII do IX:  

— dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych,  

— zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii,  

— sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony 

efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać 

zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania 

opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.  

 

Przedmiotem oceny będzie całościowa koncepcja projektu, obejmująca również założenia 

dotyczące dalszego wdrożenia jego wyników. Przedsiębiorca może realizować prace B+R 

samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, m.in. jednostkami naukowymi, 

uczelniami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami. Możliwe jest zlecenie 
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realizacji prac B+R jednostce naukowej. W przypadku prac B+R zakończonych 

niepowodzeniem beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia raportu sporządzonego 

przez niezależną jednostkę naukową, stanowiącego dowód, że niepowodzenie prac badawczo-

rozwojowych nastąpiło z przyczyn niezależnych od beneficjenta.  

 

3. Infrastruktura B+R.  

Wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w 

przedsiębiorstwach.  

Wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych 

poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne 

wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane 

wsparcie przyczyni się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych 

wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R. Warunkiem wsparcia w tym zakresie 

będzie przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów dotyczących planowanych do realizacji 

prac B+R.  

Udzielane będzie wsparcie na powstawanie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu 

ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie 

zleconych prac badawczych, dzierżawa lub najem infrastruktury lub aparatury naukowo-

badawczej).  

Infrastruktura ta wspierana będzie w przypadkach gdy:  

zapotrzebowania firm technologicznych na podobną infrastrukturę B+R,  

 jej lokalizacja przyczyni się do 

redukcji kosztów związanych z zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego 

prowadzenia prac B+R i jest niezbędna do realizacji wysokiej jakości usług 

proinnowacyjnych.  

 

Wsparcie przyznawane będzie pod warunkiem udostępnienia przedmiotowej infrastruktury na 

przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach wszystkim zainteresowanym podmiotom.  

 

4. Potencjał RIS.  

Przedsięwzięcia w zakresie zwiększania potencjału regionalnego systemu innowacji. 

Wsparcie przeznaczone będzie na projekty przyczyniające się do zwiększenia wiedzy i 

skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R oraz wdrażania innowacji 

poprzez współpracę z pozostałymi aktorami regionalnego systemu innowacji wynikającą ze 

Strategii RIS3. Przedsięwzięcia/projekty stanowić będą instrument wsparcia dla Samorządu 

Województwa Podkarpackiego, jako Lidera odpowiedzialnego za stworzenie i implementację 

Regionalnej Strategii Innowacji na rzecz Inteligentnych Specjalizacji RIS3 oraz współpracę z 

regionalnymi partnerami (przedsiębiorcy, instytucje naukowo-badawcze, instytucje otoczenia 

biznesu, administracja publiczna, organizacje pozarządowe) w regionie, w kraju oraz za 

granicą. Działania te stanowić mają również uzupełnienie aktywności i działań wynikających 

z obowiązku monitorowania i ewaluacji efektów wdrażania Strategii na rzecz inteligentnych 

specjalizacji RIS3 prowadzonych w ramach Pomocy Technicznej RPO WP. Jednym z 

najważniejszych celów realizowanych działań będzie:  
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• upowszechnienie i usprawnienie przedsiębiorczego procesu odkrywania (PPO jako 

najważniejszego instrumentu wdrażania i aktualizacji Strategii RIS3,  

• doskonalenie istniejącego w regonie ekosytemu innowacji,  

• stymulowanie jak najbliższej i najbardziej efektywnej współpracy przedsiębiorców z 

sektorem naukowo-badawczym,  

• propagowanie postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie i ukazywanie dobrych 

praktyk z zakresu innowacyjności.Projekt służył będzie efektywnemu inwestowaniu 

środków RPO WP na 1 i 3 cel tematyczny, głównie przez włączenie w proces M&E 

RIS3 jak najszerszej grupy interesariuszy regionalnego systemu innowacji.  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

 

Typ beneficjentów  

Typ 1 - Bony na innowacje:  

przedsiębiorstwo (prowadzące działalność na rynku co najmniej 12 

miesięcy).  

 

Typ 2 - Prace B+R:  

 

 

Typ 3 - Infrastruktura B+R:  

 

 

 

 

Typ 4 - Potencjał RIS:  

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zgodność przedmiotu projektu z regionalną 

inteligentną specjalizacją województwa podkarpackiego.  

2. W przypadku, gdy o pomoc ubiega się duże przedsiębiorstwo:  

 wsparcie uzależnione będzie od spełnienia warunku dyfuzji innowacji albo współpracy 

dużego przedsiębiorstwa z MŚP, jednostką naukową lub organizacją pozarządową lub 

instytucję badawczą,  

 podmiot ten zapewni, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego 

ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na 

terytorium UE.  

3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie6.  
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Ewentualne dodatkowe limity i ograniczenia dotyczące poszczególnych kategorii wydatków 

w ramach działania zostaną określone w Wytycznych IZ RPO WP w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) oraz w regulaminie konkursu.  

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Typ 1 - Bony na innowacje:  

a) pomoc de minimis - 85%,  

 

b) pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (studia wykonalności) - 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:  

– 70%,  

– 60%.  

 

Typ 2 - Prace B+R:  

 

a) pomoc de minimis - 85%,  

b) pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną - zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie zasadami tj.:  

badania przemysłowe:  

 mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,  

 średnie przedsiębiorstwo – 60%,  

 duże przedsiębiorstwo – 50%,  

eksperymentalne prace rozwojowe:  

 mikro i małe przedsiębiorstwo – 45%,  

 średnie przedsiębiorstwo – 35%,  

 duże przedsiębiorstwo – 25%.  

 

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 

rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowanych w 

następujący sposób:  

 

− projekt zakłada efektywną współpracę:  

rzedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP lub jest 

realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich, lub w państwie członkowskim i 

w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze 

przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych, lub  

upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów 

kwalifikowanych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań,  
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publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.  

Typ 3 - Infrastruktura B+R:  

a) pomoc de minimis - 85%,  

 

b) regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:  

– 70%,  

– 60%,  

– 50%.  

 

Typ 4 - Potencjał RIS: 100%.  

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłoszenia konkursu może 

podjąć decyzję o obniżeniu maksymalnego poziomu dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowanych.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Typ 1 - Bony na innowacje:  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 20 000 PLN.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 PLN.  

Typ 2 - Prace B+R:  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 000 PLN.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 000 000 PLN.  

Typ 3 - Infrastruktura B+R:  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 000 PLN.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.  

Typ 4 - Potencjał RIS:  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 30 000 PLN.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 000 000 PLN.  

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłoszenia konkursu może 

podjąć decyzję o obniżeniu minimalnej lub podwyższeniu maksymalnej wartości wydatków 

kwalifikowanych projektu.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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1.4 WSPARCIE MŚP 

Poddziałanie 1.4.1  Dotacje bezpośrednie  

Poddziałanie 1.4.2  Instrumenty finansowe  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Ograniczony spadek udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Poddziałanie 1.4.1  

 

1. Rozwój MŚP.  

Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia 

na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług.  

Uprawnione do ubiegania się o wsparcie będą MŚP prowadzące działalność na rynku 

powyżej 12 miesięcy. Przez 12 miesięcy należy rozumieć faktyczne prowadzenie działalności 

gospodarczej rozumianej jako uzyskiwanie przychodów z ww. działalności.  

Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie 

do zwiększenia mocy produkcyjnych. Wsparcie obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, 

w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt 

produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.  

Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem 

prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-

2020.  

 

2. TIK.  

Wsparcie skierowane będzie do nowo powstałych mikro i małych przedsiębiorstw we 

wczesnej fazie rozwoju funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich 

utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych. Inwestycje objęte projektem winny w 

rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej 

na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną. Projekt może obejmować zakup 

produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.  

Dofinansowanie przeznaczone zostanie na wykorzystanie TIK w modelach:  

 B2B (Business to Business) - model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw 

opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących  

 w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. 

stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,  

 B2C (Business to Consumer), model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument 

(odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie 

e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,  

 C2C (Consumer to Consumer), model zakładający interakcję biznesową pomiędzy 

konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).  
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Poddziałanie 1.4.2  

Dokapitalizowanie podmiotów spełniających kryteria wymienione w Rozporzą-dzeniu 

delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 w celu inwestowania w MŚP, w tym w 

szczególności w MŚP znajdujących się na początkowych etapach rozwoju, ze szczególnym 

uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych.  

 

Typ beneficjentów  

Poddziałanie 1.4.1  

Typ 1 - Rozwój MŚP:  

 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Typ 2 - TIK:  

 mikro i małe przedsiębiorstwa.  

 

Poddziałanie 1.4.2  

 podmioty zarządzające instrumentami finansowymi.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Poddziałanie 1.4.1 ;  

Wsparcia nie otrzymają następujące typy przedsięwzięć:  

1. wytwarzanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem do sieci 

elektroenergetycznej (wsparcie udzielane będzie w ramach osi III - działanie 3.1.),  

2. gospodarka odpadami (wsparcie udzielane będzie w ramach osi IV - działanie 4.2),  

3. infrastruktura uzdrowiskowa, turystyczno-rekreacyjna realizowana przez przedsiębiorców 

świadczących kompleksowe usługi sanatoryjne/uzdrowiskowe (wsparcie udzielane będzie w 

ramach Osi VI - działanie 6.1),  

4. projekty w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowane przez podmioty o 

których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby 

dziecięce, oddziały żłobkowe)-wsparcie udzielane będzie w ramach osi VI - poddziałania 

6.2.2,  

5. wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  

 

W zakresie w jakim przewidziano wsparcie w osiach priorytetowych III-VI, nie będzie ono 

realizowane w I osi priorytetowej.  

Ewentualne dodatkowe limity i ograniczenia dotyczące poszczególnych kategorii wydatków 

w ramach działania zostaną określone w Wytycznych IZ RPO WP w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) oraz w regulaminie konkursu.  

 

Poddziałanie 1.4.2 ;  

Do uzupełnienia na późniejszym etapie prac nad SZOOP.  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Poddziałanie 1.4.1  

Typ 1 - Rozwój MŚP:  

a) pomoc de minimis - 70%,  

b) regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:  

 mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,  

 średnie przedsiębiorstwo – 60%.  

 

Typ 2 - TIK: pomoc de minimis - 80%.  

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłoszenia konkursu może 

podjąć decyzję o obniżeniu lub podwyższeniu maksymalnego poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowanych.  

 

Poddziałanie 1.4.2  

Do uzupełnienia na późniejszym etapie prac nad SZOOP.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Poddziałanie 1.4.1  

Typ 1 - Rozwój MŚP:  

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego 

produktu/usługi:  

 minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,  

 maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,  

b) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego 

produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R w tym 

współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:  

 minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 100 000 PLN,  

 maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.  

Typ 2 - TIK:  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 50 000 PLN.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN.  

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłoszenia konkursu może 

podjąć decyzję o obniżeniu minimalnej lub podwyższeniu maksymalnej wartości projektu.  

 

Poddziałanie 1.4.2  

Do uzupełnienia na późniejszym etapie prac nad SZOOP.  

 

Instrumenty finansowe 
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Poddziałanie 1.4.1  

Nie dotyczy  

Poddziałanie 1.4.2  

Do uzupełnienia na późniejszym etapie prac nad SZOOP  

 

 

 

3.1 ROZWÓJ OZE 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększony poziom produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w generacji 

rozproszonej.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania 

energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii15, 

biogazu i biomasy. Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:  

 

 

oneczna (do 2 MWe/MWt),  

 

 

energii elektrycznej),  

 

 

 

Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z 

podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych / ciepłowniczych.  

Inwestycje mogą być realizowane w formie „projektów parasolowych”.  

”Projekt parasolowy” – w tego typu projektach beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje 

wykonanie mikroinstalacji OZE, z których korzystać będą gospodarstwa domowe z terenu 

danej gminy. Energia wytworzona w mikroinstalacji powinna być zużywana na własne 

potrzeby gospodarstw domowych, a tylko jej niewykorzystana część może być wprowadzona 

do sieci elektroenergetycznej. Ostatecznymi odbiorcami projektu mogą być osoby fizyczne. 

Beneficjent zobowiązany jest do wybrania ostatecznych odbiorców wsparcia w otwartej, 

przejrzystej i niedyskryminującej procedurze. Beneficjentem (wnioskodawcą) „projektu 

parasolowego” mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia. Pozostałe podmioty wymienione w pkt. 11 SZOOP mogą być partnerami 

projektu.  

Wsparcie, na rzecz odbiorcy ostatecznego, udzielane jest w formie pomocy de minimis, jeżeli 

członkiem gospodarstwa domowego, w którym instalowane jest mikroźródło OZE, jest osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą.  

2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach 

wysokosprawnej kogeneracji16 ze źródeł odnawialnych.  
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Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW.  

Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z 

podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych / ciepłowniczych.  

3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci 

ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE17.  

 

Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również jako 

projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Typ beneficjentów  

 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  

 

 

 

 

 

umieniu Ustawy o działalności 

leczniczej,  

 

 

W przypadku „projektów parasolowych” beneficjentem mogą wyłącznie jednostki samorządu 

terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Partnerem „projektu parasolowego” mogą być 

pozostałe podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w niniejszym działaniu.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia sieci ciepłowniczych z obszaru 

ROF.  

3. Lokalizacja inwestycji z OZE będzie uwzględniała ograniczenia obszarowych form 

ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000,  

 

korytarze migracyjne zwierząt, wskazane w opracowaniach regionalnych w tym zakresie18.  

4. Projekty dotyczące wsparcia wykorzystania energii wodnej będą dotyczyły wyłącznie 

modernizacji małych elektrowni wodnych. W tym przypadku, zastosowanie będą miały 

warunki dotyczące projektów, mogących mieć wpływ na stan wód zgodnie z Działaniem 4.1 

RPO WP19. Możliwa jest wyłącznie budowa, przebudowa, rozbudowa hydroelektrowni na 

już istniejących budowlach piętrzących.  
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5. W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia w zakresie instalacji 

wykorzystujących biomasę zlokalizowanych na obszarach gmin, na których, zgodnie z 

programem naprawczym ochrony powietrza, występują przekroczenia poziomu pyłu 

zawieszonego PM10 (24h)20.  

 

Wyłączenie nie dotyczy urządzeń (kotłów) na biomasę klasy 5 według normy PN EN 303-

5:2012 dotyczącej sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń kotłów 

grzewczych na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej 

do 500kW.  

6. Projekty w zakresie podłączenia do sieci elektroenergetycznej dotyczą tylko sieci niskiego i 

średniego napięcia oraz urządzeń transformatorowych niezbędnych w celu przyłączenia OZE 

do sieci dystrybucyjnej.  

7. W przypadku, gdy pomoc przyznawana jest przedsiębiorstwu innemu niż małe i średnie w 

rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, wnioskodawca musi zapewnić, że otrzymane 

dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 nie spowoduje znacznego ubytku liczby 

miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.  

8. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie21.  

9. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000 PLN 

 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

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

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.  

 

 

Instrumenty finansowe 

Do uzupełnienia na późniejszym etapie.  
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3.3 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 

Poddziałanie 3.3.1 ; Realizacja planów niskoemisyjnych  

Ewentualne wydzielenie poddziałania dotyczącego projektów ZIT zostanie ustalone na 

późniejszym etapie prac nad SZOOP.  

Poddziałanie 3.3.2 ; Redukcja emisji  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Poddziałanie 3.3.1  

Obniżona emisyjność pyłów w ośrodkach miejskich województwa.  

Poddziałanie 3.3.2  

Lepsza jakość powietrza w ośrodkach miejskich województwa.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Poddziałanie 3.3.1  

 

1. Budowa, rozbudowa, przebudowa36:  

 

 

 

2. Budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów 

cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i CWU).  

 

Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.  

”Projekt parasolowy” – w tego typu projekcie beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje 

wykonanie instalacji ciepłowniczej i odbiorczej, z których korzystać będą osoby/podmioty 

posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku. Beneficjent zobowiązany jest do wybrania  

ostatecznych odbiorców wsparcia w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze, z 

uwzględnieniem przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. Beneficjentem (wnioskodawcą) 

„projektu parasolowego” mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, przedsiębiorstwa 

ciepłownicze38, podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia. Pomoc udzielana przez 

beneficjenta na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia będzie udzielana w formie pomocy de 

minimis.  

 

3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł 

ciepła39 (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:  

 

kotła gazowego kotła na biomasę klasy 5 

według normy PN EN 303-5:2012,  
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wewnętrznych instalacji CO i CWU, instalacji gazowej.  

 

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.  

Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.  

”Projekt parasolowy” – w tego typu projekcie beneficjent przygotowuje, zleca i koordynuje 

wymianę kotłów i instalacji CO, CUW i gazowej, z których korzystać będą osoby/podmioty 

posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku. Beneficjent zobowiązany jest do wybrania 

ostatecznych odbiorców wsparcia w otwartej, przejrzystej  

i niedyskryminującej procedurze, z uwzględnieniem przeciwdziałania ubóstwu 

energetycznemu. Beneficjentem (wnioskodawcą) „projektu parasolowego” mogą być 

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, podmioty, w których 

większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia. Pozostałe podmioty wymienione w pkt. 11 SZOOP mogą być partnerami 

projektu. Pomoc udzielana przez beneficjenta na rzecz ostatecznych odbiorców wsparcia 

będzie udzielana w formie pomocy de minimis.  

Beneficjent (gmina) będzie zobowiązany do egzekwowania od odbiorców końcowych 

(osób/podmiotów posiadających tytuł prawny do budynku lub lokalu w budynku), likwidacji 

starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego urządzenia grzewczego.  

4. Modernizacja systemów oświetlenia. Dotyczy systemów finansowanych ze środków 

jednostek samorządu terytorialnego. Prace mogą dotyczyć oświetlenia publicznych: dróg, 

ulic, parków, placów, ciągów pieszych lub rowerowych, sygnalizacji świetlnej, których 

efektem będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Zakres prac obejmuje:  

 

 

sterowanie) w zależności od potrzeb użytkowych,  

 

elektroenergetycznej – wyłącznie jako element projektu. Wydatki kwalifikowalne w tym 

zakresie nie mogą stanowić więcej niż 20% wydatków kwalifikowalnych projektu.  

 

5. Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej40,które będą spełniać 

standardy budownictwa pasywnego41.  

 

Kosztem kwalifikowalnym w tego typu projektach jest różnica między kosztami budowy 

budynku pasywnego a kosztami budowy budynku spełniającego aktualne standardy w 

zakresie efektywności energetycznej.  

Projekty w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane jako projekty partnerskie 

w rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak 

również jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

Poddziałanie 3.3.2  
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1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł 

ciepła42 (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące:  

 

-

5:2012,  

o zaopatrzenia lokalu/budynku w ciepło przebudowę, montaż 

wewnętrznych instalacji CO i CWU.  

 

Instalowane będą wyłącznie źródła ciepła o mocy do 500 kW.  

Ten typ projektu będzie realizowany w formie „projektów parasolowych”.  

„Projekt parasolowy” – w tego typu projekcie beneficjent przygotowuje  

zleca i koordynuje wymianę kotłów i instalacji CO i CUW, z których korzystać będą 

osoby/podmioty posiadające tytuł prawny do lokalu w budynku. Beneficjent zobowiązany jest 

do wybrania ostatecznych odbiorców wsparcia w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej 

procedurze z uwzględnieniem przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. Beneficjentem 

(wnioskodawcą) „projektu parasolowego” mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich 

związki i stowarzyszenia. Pozostałe podmioty wymienione w pkt.11 SZOOP mogą być 

partnerami projektu. Pomoc udzielana przez beneficjenta na rzecz ostatecznych odbiorców 

wsparcia będzie udzielana w formie pomocy de minimis.  

Beneficjent (gmina) będzie zobowiązany do egzekwowania od odbiorców końcowych 

(osób/podmiotów posiadających tytuł prawny do budynku lub lokalu w budynku), likwidacji 

starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego urządzenia grzewczego.  

Projekty w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane jako projekty partnerskie 

w rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak 

również jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Typ beneficjentów  

Poddziałanie 3.3.1  

 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  

ublicznych, posiadające osobowość prawną,  

 

 

 

 

 

W przypadku „projektów parasolowych” beneficjentem mogą być podmioty wymienione w 

opisie poszczególnych typów projektów (pkt 10 wyżej). Partnerem „projektu parasolowego” 

mogą być pozostałe  

podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w niniejszym poddziałaniu.  

 

Poddziałanie 3.3.2  
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Beneficjentem „projektu parasolowego” mogą być:  

 

 

Partnerem „projektu parasolowego” mogą być:  

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  

 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Poddziałanie 3.3.1  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. Projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie 

gminy, pozytywnie zaopiniowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie lub przygotowanym w ramach dofinansowania z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  

3. W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła – realizacja projektów 

możliwa jest wyłącznie na obszarach gmin, na terenie których stwierdzono lub 

zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 10 

(24h)43:..  

4. W ramach RPO nie przewiduje się wsparcia sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.  

5. W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła - wsparcie może zostać 

udzielone wyłącznie na kotły spalające biomasę klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012 

lub wykorzystujące paliwa gazowe44, pod warunkiem:  

konomicznego uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej45,  

 

- wsparte projekty muszą 

skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa.  

6. W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła – koszty kwalifikowane 

prac, innych niż związanych z zakupem i montażem kotłów, mogą stanowić nie więcej niż 

25% wydatków kwalifikowalnych projektu. Ograniczenie to dotyczy np. przebudowy 

wewnętrznej instalacji CO, wymiany grzejników, zaworów termostatycznych, która jest 

niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instalacji zasilanej nowym źródłem ciepła.  

7. W zakresie modernizacji systemów oświetlenia - wydatki kwalifikowalne dotyczące 

budowy, instalacji nowych lamp zasilanych OZE lub zasilanych z sieci elektroenergetycznej 

nie mogą stanowić więcej niż 20% wydatków kwalifikowalnych projektu.  

8. W zakresie modernizacji systemów oświetlenia:  

e urządzenia wybudowane, zainstalowane przed 2004 r. lub 

wyposażone w źródła światła o klasie energetycznej niższej od A (A3 w przypadku lamp 

fluorescencyjnych),  

sterowania ruchem ulicznym.  
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9. W przypadku, gdy pomoc przyznawana jest przedsiębiorstwu innemu niż małe i średnie w 

rozumieniu przepisów o pomocy publicznej, wnioskodawca musi zapewnić, że otrzymane 

dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020 nie spowoduje  

 

znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.  

10. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie47.  

11. Maksymalna kwota dofinansowania dla48:  

a) projektu w zakresie systemów oświetlenia wynosi 2 000 000 PLN,  

b) projektu z pozostałych typów wynosi 10 000 000 PLN.  

 

Poddziałanie 3.3.2  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. Realizacja projektów możliwa jest wyłącznie na obszarach gmin, na terenie których 

stwierdzono lub zdiagnozowano przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu 

zawieszonego PM 10 (24h)49.  

3. Wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na kotły spalające paliwa stałe (inne niż 

biomasa) klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012, pod warunkiem:  

 

  

 

4. Koszty kwalifikowane prac, innych niż związanych z zakupem i montażem kotłów, mogą 

stanowić nie więcej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu. Ograniczenie to dotyczy 

np. przebudowy wewnętrznej instalacji CO, grzejników, zaworów termostatycznych, która 

jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania instalacji zasilanej nowym źródłem ciepła.  

5. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie52.  

6. Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu wynosi 3 000 000 PLN.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Poddziałanie 3.3.1  

Projekty rewitalizacyjne54: dofinansowanie do 95%55, w tym środki budżetu państwa 

stanowią maks. 10% wydatków kwalifikowanych projektu (zgodnie z rozdziałem III SZOOP 

– Indykatywny plan finansowy).  

Poddziałanie 3.3.2  

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

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

4.2 GOSPODARKA ODPADAMI 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększony udział odpadów zebranych selektywnie w województwie podkarpackim.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi 

zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 

województwie podkarpackim:  

a) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych, w tym składowisk odpadów komunalnych,  

b) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie punktów selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych,  

c) zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby gospodarki  

odpadami komunalnymi wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć 

wymienionych w lit. a) – b),  

d) działania informacyjno-promocyjne, których celem będzie ograniczenie ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych, wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem 

przedsięwzięć wymienionych w lit. a) – b).  

 

2. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami innymi niż 

komunalne, z uwzględnieniem osadów ściekowych, zgodne z Planem Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Podkarpackiego (WPGO). Projekty mogą obejmować:  

a) budowę, rozbudowę, przebudowę i/lub wyposażenie infrastruktury gospodarowania 

odpadami innymi niż komunalne,  

b) zakup pojazdów specjalistycznych na potrzeby gospodarki odpadami innymi niż 

komunalne wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięcia 

wymienionego w lit. a).  

 

3. Rekultywacja składowisk odpadów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Podkarpackiego (WPGO)62.  

Zgodnie z UP do kompleksowych projektów zalicza się projekty zaplanowane zgodnie z 

hierarchią sposobu postępowania z odpadami i umożliwiające osiągnięcie celu dyrektywy 

2008/98/WE63, obejmujące następujące elementy: selektywna zbiórka odpadów 
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komunalnych (w tym papier, metal, plastik, szkło, odpady budowlane oraz odpady 

biodegradowalne), instalacje do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostowanie dla 

odpadów organicznych) oraz instalacje do odzysku energii lub mechaniczno-biologiczne 

instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Niniejsze zapisy odnoszą 

się do gospodarki odpadami komunalnymi.  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również jako 

projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Typ beneficjentów  

ostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. 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.  

3. W zakresie projektów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, koszty 

kwalifikowane przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne nie mogą przekroczyć 50 

000 PLN.  

4. 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.  

5. 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).  

6. Przedsięwzięcia w sektorze gospodarki odpadami mają być realizowane zgodnie z unijną 

hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wskazaną w Dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 

uchylającej dyrektywy (Dz.U.UE L z dnia 22 listopada 2008 r.; tzw. ramowa dyrektywa o 

odpadach), która nadaje priorytet zapobieganiu powstawaniu odpadów, ich przygotowaniu do 

ponownego użycia i recyklingowi oraz ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 

2013 poz. 21 z późn. zm.).  
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7. Maksymalna kwota dofinansowania – projekty dotyczące przetwarzania odpadów oraz 

projekty kompleksowe uwzględniające przetwarzanie odpadów: 5 000 000 PLN, pozostałe 

projekty: 2 000 000 PLN.  

8. Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 200 000 PLN.  

9. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

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

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

5.2 INFRASTRUKTURA TERMINALI PRZEŁADUNKOWYCH 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona ilość przewozów towarowych LHS na stacji Wola Baranowska.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. 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.  

 

 

Typ beneficjentów  
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działalność gospodarczą związaną z magazynowaniem i działalnością wspomagającą 

transport.  

Przez przedsiębiorstwo należy rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj. 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się 

tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne 

zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia 

prowadzące regularną działalność gospodarczą.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. Zgodnie z zapisami RPO WP 2014-2020 projekty realizowane będą w obrębie stacji 

kolejowej Wola Baranowska LHS99, zlokalizowanej w województwie podkarpackim, na 

terenie dwóch powiatów, tj. powiatu tarnobrzeskiego oraz mieleckiego.  

3. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie100.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

5.3 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA 

Cel i uzasadnienie działania  

Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu kolejowym.  
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Przykładowe rodzaje projektów  

1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące modernizacji/rehabilitacji/rewitalizacji 

infrastruktury kolejowej o znaczeniu regionalnym (linie kolejowe, w tym wąskotorowe).  

2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące kolejowej infrastruktury dworcowej 

wyłącznie jako element ww. typu projektu.  

3. Zakup/modernizacja taboru kolejowego na potrzeby wojewódzkich przewozów 

pasażerskich w transporcie kolejowym.  

 

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, jak również jako 

projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Typ beneficjentów  

 

 

Dotyczy wyłącznie podmiotów wykonujących zadania użyteczności 

publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego/związku komunalnego, a także 

spółek prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego/związek 

komunalny/Skarb Państwa samodzielnie lub łącznie posiadają większość udziałów lub akcji.)  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. Projekty realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać z regionalnego planu 

transportowego, którego rolę pełnił będzie Program Strategiczny Rozwoju Transportu 

Województwa Podkarpackiego.  

3. Wspierane inwestycje nie mogą obejmować bieżącego utrzymania infrastruktury (zgodnie z 

zapisami UP).  

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

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

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

5.4 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI 

Cel i uzasadnienie działania  

Większe wykorzystanie transportu zbiorowego w miastach.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz budowa spójnego i efektywnego systemu 

przewozów pasażerskich, poprzez realizację projektów obejmujących m.in. takie zadania jak:  

a) Zakup/modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu publicznego – tabor autobusowy z 

normą emisji spalin Euro VI.  

b) Budowa/przebudowa linii komunikacji miejskiej (sieci autobusowych) realizowana łącznie 

z zadaniem a.  

c) Budowa/przebudowa niezbędnej infrastruktury na potrzeby komunikacji miejskiej (np. 

pętli, zatok, dworców przesiadkowych105, centrów przesiadkowych, parkingów w systemie 

Park & Ride, Bike & Ride, ścieżek rowerowych, infrastruktury do obsługi niskoemisyjnego 

taboru transportu publicznego takiej jak np. zaplecze techniczne do obsługi taboru w zajezdni, 

instalacje do dystrybucji ekologicznych nośników energii).  

d) Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów 

komunikacji zbiorowej (np. ITS, wyznaczenie pasów ruchu dla autobusów komunikacji 

zbiorowej).  

e) Działania informacyjno-promocyjne mające na celu zachęcenie mieszkańców danego 

obszaru do wyboru transportu zbiorowego lub niezmotoryzowanego, wyłącznie jeżeli będą 

one nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w pkt. 1-4 i przyczyniać się będą 

do realizacji celu szczegółowego poddziałania.  

f) Inwestycje w infrastrukturę drogową (wyłącznie jako element zintegrowanego projektu) 

niezbędną do rozwoju/odtworzenia systemu transportu publicznego (zmiany organizacji 

systemu transportu publicznego), które przyczyniają się do osiągnięcia planowanych efektów 

(ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz/lub zatłoczenia w miastach), nie nadając priorytetu 

w ruchu transportowi publicznemu.  

 

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Zakres interwencji w ramach zadania b może obejmować (najlepiej jako element 

kompleksowego projektu):  
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priorytet transportowi publicznemu, np.: buspasy, obiekty przeznaczone dla transportu 

autobusowego (tunele, wiadukty),  

krzyżowań w celu ułatwienia oraz/lub nadania priorytetu transportowi 

publicznemu w ruchu, np. pasy skrętu dla autobusów, śluzy na skrzyżowaniach, itp.,  

Park & Ride – krótkie odcinki dróg łączące takie terminale bezpośrednio z siecią dróg 

miejskich.  

Inwestycje w inne elementy drogowe (np. jezdnia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, 

odwodnienie, bariery dźwiękochłonne, itp.) mogą być współfinansowane wyłącznie w 

zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych dotyczących 

infrastruktury transportu publicznego i uzasadnionych z punktu widzenia technologicznego.  

Wydatki na zakres interwencji w ramach zadania f nie mogą przekraczać 30% wydatków 

kwalifikowanych w kompleksowym projekcie.  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, jak również jako 

projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Typ beneficjentów  

Miasta Rzeszów,  

106Dotyczy wyłącznie podmiotów wykonujących zadania użyteczności 

publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego/związku komunalnego, a także 

spółek prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego/związek 

komunalny/Skarb Państwa samodzielnie lub łącznie posiadają większość udziałów lub akcji),  

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia inwestycji z zakresu transportu 

publicznego na terenie Gminy Miasta Rzeszów, gdzie inwestycje będą realizowane w ramach 

PO PW.  

3. Projekty muszą być ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej obowiązującym na terenie 

gminy, pozytywnie zaopiniowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie lub przygotowanym w ramach dofinansowania z Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zawierającym odniesienie do kwestii 

związanych z mobilnością miejską.  

4. Projekty realizowane w ramach działania 5.4 powinny przede wszystkim realizować 

następujące cele:  

wnego transportu publicznego oraz 

niezmotoryzowanego indywidualnego,  
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ństwa ruchu drogowego.  

5. Projekty obejmujące swoim zakresem infrastrukturę drogową muszą realizować rozwój 

transportu publicznego w sposób kompleksowy, obejmując w odpowiednim układzie 

wszystkie właściwe elementy dotyczące: taboru, infrastruktury, ITS, o ile jest to uzasadnione.  

6. Projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej są niekwalifikowane w ramach 

działania 5.4.  

7. Wydatki w ramach realizowanych projektów wpisujące się w zadanie f mogą stanowić 

jedynie niezbędny, uzupełniający oraz niedominujący element kompleksowego projektu – nie 

mogą przekraczać 30% wartości wydatków kwalifikowanych w projekcie.  

8. W danym naborze obowiązuje limit maksymalnej kwoty dofinansowania w wysokości 10 

000 000 PLN łącznie dla jednego wnioskodawcy na wydatki określone w zadaniach c i d, 

zarówno w formie samodzielnego projektu jak i elementu innego projektu.  

9. W danym naborze jeden wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego 

projektu.  

10. Wydatki na zakres interwencji w ramach zadania e nie mogą przekraczać 50 000 PLN w 

jednym projekcie.  

11. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

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

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

6.1 ROZWÓJ POTENCJAŁU ENDOGENICZNEGO REGIONU 

Cel i uzasadnienie działania  

Poprawiona struktura zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach uzdrowiskowych.  
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Przykładowe rodzaje 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  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również, jako 

projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Typ beneficjentów  

 

 

- podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne / uzdrowiskowe,  

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. Wsparcie warunkowane będzie przedstawieniem przez wnioskodawcę lokalnego planu 

działania lub innych dokumentów strategicznych spełniających wymogi lokalnego planu 

działania, z którego wynikać będzie realizacja projektu.  

3. 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.  

4. W ramach działania 6.1. nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, 

obiekty hotelarskie, parki rozrywki.  

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

000 PLN.  

6. 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.  
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7. Tytuł i zakres wniosku o dofinansowanie musi odpowiadać jednemu z projektów zawartych 

w dokumencie planistycznym.  

8. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

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

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

7.1 – POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY – 

projekty konkursowe 

Cel i uzasadnienie działania  

1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz 

poszukujących pracy.  

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka  

z następujących form wsparcia:  

a) identyfikację potrzeb uczestnika projektu (między innymi poprzez diagnozowanie potrzeb 

szkoleniowych) oraz opracowanie/aktualizację dla każdego uczestnika projektu 

Indywidualnego Planu Działania lub dokumentu równoważnego spełniającego tę samą 

funkcję (element obligatoryjny każdego projektu, z zastrzeżeniem, że projekty obejmujące 

wyłącznie ten typ operacji nie będą przyjmowane do dofinansowania),  

b) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,  

c) staże i praktyki zawodowe141,  
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d) szkolenia142 prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i 

kompetencji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u 

pracodawcy),  

e) subsydiowane zatrudnienie,  

f) refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy143,  

g) wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia 

subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie 

dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb 

pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy. Wsparcie adaptacyjne może obejmować 

doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, w przypadku osób z 

niepełnosprawnościami finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej,  

h) wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub 

wstępnego zagospodarowania w nowym  

miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków 

na zasiedlenie (np. bon na zasiedlenie).  

2. Realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES 

zdiagnozowanych na podstawie analiz społeczno – gospodarczych regionu. Realizacja tego 

typu operacji ma charakter warunkowy, uzależniony od zdiagnozowania branż, zawodów lub 

kompetencji, w których sytuacja na rynku pracy wymaga realizacji USMT144.  

 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

 

Typ beneficjentów  

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym: 

publiczne służby zatrudnienia, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje 

dialogu społecznego.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Realizacja projektów zgodna z:  

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020,  

ie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,  

lizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  
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2. Przedsięwzięcia realizowane na rzecz odbiorców wsparcia będą zgodne z zasadą 

efektywności zatrudnieniowej, tj. rezultat interwencji zostanie uzyskany w sytuacji, gdy 

odpowiedni odsetek uczestników projektów podejmie zatrudnienie po opuszczeniu programu.  

3. Wsparcie w przypadku osób będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub 

zależnymi nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe lub osób będących współmałżonkami tych osób, a także osób będących 

domownikami, podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy 

w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe, które posiadają status osoby bezrobotnej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest ukierunkowane na podjęcie 

zatrudnienia poza rolnictwem i ma na celu przejście z systemu ubezpieczeń społecznych 

rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych.  

4. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub  

posiada siedzibę, filię, delegaturę, czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną 

działalności podmiotu) na terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia 

pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu 

możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

95% 

Zgodnie z częścią III indykatywny plan finansowy  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 250 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie liczby nowo utworzonych, trwałych mikroprzedsiębiorstw  

 

Przykładowe rodzaje projektów  
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1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej:  

a) wsparcie doradczo – szkoleniowe dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej uwzględniające indywidualne potrzeby uczestników,  

b) bezzwrotne dotacje - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do 

wysokości określonej w Wytycznych MIR w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,  

c) wsparcie pomostowe - wsparcie finansowe może być uzupełnione o wsparcie w postaci 

usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) 

oraz pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa  

w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień wypłacenia 

wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) 

działalności gospodarczej.  

2. Zwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności 

gospodarczej:  

a) doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,  

b) pożyczki na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 60 000 PLN na osobę 

przyznawane na warunkach preferencyjnych.  

 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

 

 

Typ beneficjentów  

1. W przypadku wsparcia bezzwrotnego – wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych).  

2. W zakresie zwrotnych form wsparcia – podmioty zarządzające instrumentami 

finansowymi, w szczególności:  

 

 

zyski na cele 

statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez 

udzielanie pożyczek,  

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Realizacja projektów zgodna z:  

stra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  
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ie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020.  

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

operacyjnych na lata 2014-2020.  

2. Wsparcie w postaci instrumentów zwrotnych dla osób niebędących w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy (a więc osób spoza grupy bezrobotnych i biernych zawodowo: w 

wieku od 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób niepełnosprawnych) będzie  

stanowić nie więcej niż 20% alokacji w ramach Działania 7.3 .  

3. Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały wpis do rejestru CEIDG, były 

zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych 

przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 

miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.  

4. Obowiązkowym elementem rekrutacji do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, 

której celem jest weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, 

poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.  

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 

z kadrą projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 250 000 PLN.  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Pożyczka  

Katalog ostatecznych odbiorców instrumentów finansowych  - Osoby powyżej 29 roku życia 

należące do grupy osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo, w tym rolnicy i członkowie 

ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający 

odejść z rolnictwa.  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. podkarpackiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z.14.10.2015. 

 

34 

 

 

 

 

7.4 - ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z 

powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki 

przyzakładowe, kluby dziecięce).  

2. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna178.  

3. Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi (m.in. 

żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych).  

4. Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów 

opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad 

dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.  

W przypadku typów projektów 1-3 przewiduje się możliwość pobierania opłat związanych z 

opieką nad dzieckiem do lat 3.  

W typie projektu 4 przewiduje się możliwość zwolnienia z odpłatności z tytułu objęcia 

wsparciem dziecka do lat 3 osób, które w momencie przyjmowania dziecka do placówki 

korzystają ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

 

1. Realizacja projektów zgodna z:  

ydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020.  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. podkarpackiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z.14.10.2015. 

 

35 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

operacyjnych na lata 2014-2020.  

2. Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie 

żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna gwarantuje zwiększenie liczby miejsc 

opieki prowadzonych praz daną instytucję publiczną lub niepubliczną. Powyższy warunek nie 

ma zastosowania w przypadku dostosowania istniejących miejsc do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami.  

 

3. Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat 

w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków EFS może być zapewnione przez okres nie dłuższy niż 24 

miesiące.  

4. Wymagane jest zapewnienie trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez opiekuna dziennego przez okres, co 

najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o 

dofinansowanie.  

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 

z kadrą projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 250 000 PLN.  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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7.5 - ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SEKTORA MŚP 

Cel i uzasadnienie działania  

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym podnoszenie kwalifikacji pracowników, 

wynikających z diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Realizacja projektów zgodna z:  

 Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie  

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020,  

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,  

operacyjnych na lata 2014-2020.  

2. Wsparcie będzie realizowane poprzez Regionalny system dystrybucji środków 

przeznaczonych na usługi rozwojowe w zakresie podnoszenia kompetencji/kwalifikacji 

pracowników przedsiębiorstw (tzw. Podmiotowy System Finansowania), który oparty będzie 

na podejściu popytowym zintegrowanym z krajowym Rejestrem Usług Rozwojowych oraz 

docelowo spójnym z opracowaną Polską Ramą Kwalifikacji.  

3. Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru usług/usługi zgodnie z własnymi potrzebami 

rozwojowymi. Dofinansowanie usługi rozwojowej nie może przekraczać 80% jej wartości - z 

zastrzeżeniem, że limit ten będzie różny dla poszczególnych kategorii przedsiębiorstwa 

(mikro-, małe, średnie) i preferowanych grup docelowych (uczestników w wieku powyżej 50 

r.ż. lub o niskich kwalifikacjach). Ograniczenie dotyczyło będzie także wysokości kwoty 

dofinansowania przypadającej na przedsiębiorstwo oraz pracownika korzystającego z 

usługi/usług rozwojowych. Szczegółowe warunki dotyczące powyższych ograniczeń zostaną 

określone w regulaminie konkursu.  

4. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 
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terenie województwa podkarpackiego (subregionu) z możliwością udostępnienia pełnej 

dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość 

osobistego kontaktu z kadrą projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 500 000 PLN.  

Maksymalna wartość projektu: 10 000 000 PLN.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

7.6 – PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie uczestnictwa w programach zdrowotnych zmierzające do utrzymania aktywności 

zawodowej.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Szkolenia przekwalifikowujące pracowników długotrwale pracujących w warunkach 

szkodliwych, przygotowujące do kontynuowania pracy na stanowiskach o mniejszym 

obciążeniu dla zdrowia – projekty realizowane we współpracy z pracodawcami.  

2. Wdrażanie programów zdrowotnych służących wspieraniu aktywności zawodowej, 

dotyczące w szczególności profilaktyki (pierwotnej i wtórnej) chorób układu krążenia układu 

ruchu, chorób onkologicznych zwłaszcza w zakresie m.in. nowotworów jelita grubego, piersi, 

szyjki macicy190.  

3. Wdrażanie programów zdrowotnych dot. chorób będących istotnym problemem 

zdrowotnym regionu – w szczególności nowotwór płuc.  

4. Wypracowanie i wdrażanie we współpracy z pracodawcami programów  

profilaktycznych w zakresie chorób zawodowych.  

5. Współfinansowanie rehabilitacji leczniczej/medycznej ułatwiającej osobom w wieku 

aktywności zawodowej powrót do pracy lub utrzymanie aktywności zawodowe.  
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Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

 

Typ beneficjentów  

1. Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:  

a) POZ w tym prywatne i publiczne jednostki świadczące usługi medyczne,  

b) organizacje pozarządowe z doświadczeniem w działaniach profilaktycznych i 

rehabilitacyjnych,  

c) podmioty ekonomii społecznej  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Realizacja projektów zgodna z:  

akresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

 z 

udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020,  

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,  

operacyjnych na lata 2014-2020.  

Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 oraz Planem działań w sektorze 

zdrowia uzgodnionym z Komitetem Sterującym ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze 

zdrowia.  

2. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 

z kadrą projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 200 000 PLN.  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  
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Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

9.1 ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ  

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania 

przedszkolnego (OWP)266 poprzez:  

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb 

dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych OWP,  

b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 

umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez 

wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,  

c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w 

zakresie stwierdzonych deficytów267, wyłącznie poprzez:  

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne 

zajęcia o charakterze terapeutycznym,  

 systemie 

oświaty,  

 

-emocjonalne;  

d) wydłużenie godzin pracy OWP;  

e) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym 

radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w szczególności poprzez:  

nalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przedszkolnych w 

ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określone w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131),  

samokształcenia nauczycieli,  
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-

wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, OWP o szkołami 

kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami.  

Realizacja działań zaplanowanych dla typów projektów wymienionych w punkcie 1 lit. 

c) – e) musi stanowić uzupełnienie działań wymienionych w punkcie 1 lit. a) lub b).  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Realizacja projektów zgodna z:  

zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

nymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020,  

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,  

operacyjnych na lata 2014-2020.  

2. Realizacja projektu w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli OWP 

zostanie każdorazowo poprzedzona diagnozą stopnia przygotowania ww. grupy docelowej do 

pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz analizą zapotrzebowania OWP na określone kompetencje i kwalifikacje. 

Podmiot przeprowadzający diagnozę ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji 

wspomagających OWP, tj. z uwzględnieniem narzędzi i metodologii opracowanych przez 

MEN i jednostki podległe lub nadzorowane. Ponadto wydatki na dostosowanie istniejących 

miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami mogą być 

ponoszone wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb i stopnia 

niedostosowania OWP. Diagnozy powinny być wykonane przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie projektu, a wnioski z nich wynikające muszą być zawarte we wniosku o 

dofinansowanie.  

3. Realizacja projektu w ramach Działania 9.1 w każdym przypadku musi skutkować 

zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący 

na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia 

realizacji projektu, natomiast działania ukierunkowane na rozszerzenie oferty zajęć, 

wydłużenie godzin pracy i doskonalenie nauczycieli OWP może stanowić jedynie 

uzupełnienie działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc przedszkolnych.  
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Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji projektu ukierunkowanego 

na dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 

umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez 

wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności [punkt 10 Typy projektów, typ 1 lit. 

b)], który może być realizowany samodzielnie niezależnie od tego, czy będzie skutkować 

zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych, czy nie.  

4. Liczba utworzonych w ramach udzielanego wsparcia nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej 

zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na którym są one 

tworzone. Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji 

przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy 

dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego.  

5. Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego, rozszerzenie oferty OWP, wydłużenie godzin pracy i kształcenie nauczycieli 

może być prowadzone przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.  

6. Projektodawca jest zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu 

miejsc wychowania przedszkolnego od daty zakończenia realizacji projektu przez okres, co 

najmniej 2 lat, określonej w umowie o dofinansowanie projektu. Trwałość jest rozumiana, 

jako instytucjonalna gotowość ośrodków wychowania przedszkolnego do świadczenia usług 

przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego. 

Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania 

przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie.  

7. Organ prowadzący OWP jest zobligowany do złożenia zobowiązania przeciwdziałającego 

ryzyku podwójnego finansowania, deklarującego, iż informacje dotyczące liczby dzieci 

korzystających z nowo utworzonych w ramach EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie 

będą uwzględniane w przekazywanych comiesięcznie organowi dotującemu sprawozdaniach.  

8. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 

z kadrą projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projekt: 50 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono  
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Cel i uzasadnienie działania  

1. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-

przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz 

rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.  

2. Wzrost kompetencji nauczycieli kształcenia ogólnego, w szczególności w zakresie 

wykorzystania TIK w nauczaniu.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy272 oraz właściwych 

postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), poprzez:  

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania 

metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 

(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), w szczególności poprzez:  

 kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z wykorzystaniem 

trenerów przeszkolonych w ramach PO WER, studia podyplomowe,  

 wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i 

samokształcenia nauczycieli,  

 realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów wspomagania273,  

 staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia 

szkoły lub placówki systemu oświaty,  

 współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np.: szkołami kształcącymi dzieci i 

młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, 

młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, 

poradniami psychologiczno – pedagogicznymi,  

 wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, 

w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, 

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;  

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 

oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), 

w szczególności poprzez:  
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 realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty 

objętych wsparciem,  

 realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących 

wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów 

mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,  

 realizację różnych form rozwijających uzdolnienia, w tym zdolności składające się na 

umiejętność uczenia się tj. pamięć, logiczne i strategiczne myślenie, zdolność do 

koncentracji uwagi oraz umiejętność planowania, np. zajęcia szachowe, gry 

symulacyjne, itp.,  

 wdrożenie nowych form i programów nauczania,  

 tworzenie i realizacja zajęć w klasach o nowatorskich rozwiązaniach programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych,  

 organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów,  

 nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły lub placówki systemu 

oświaty (w tym m.in.: przedsiębiorcami, zrzeszeniami przedsiębiorców) w celu 

realizacji programów edukacyjnych,  

 wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, 

w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, 

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,  

 doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  

 realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.  

 

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, obejmujące:  

a) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych 

(przyroda, biologia, chemia, geografia, fizyka) zgodne z właściwym katalogiem 

opracowanym przez MEN, w tym adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni, wynikająca 

m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz zagwarantowania 

bezpiecznego ich użytkowania;  

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli 

przedmiotów przyrodniczych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na 

metodzie eksperymentu;  

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych.  

 

3. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych, obejmujące:  

a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia 

TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu 

oświaty zgodne z właściwym katalogiem opracowanym przez MEN, w tym zapewnienie 

odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby 

pracowni szkolnych, wynikająca m. in. z konieczności montażu zakupionego wyposażenia 

oraz zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania;  



Regionalny Program Operacyjny dla woj. podkarpackiego 

na podstawie Szczegółowego Opisu Priorytetów z.14.10.2015. 

 

44 

b) podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie 

korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty oraz 

włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego278, ukierunkowane w szczególności 

na następujące zagadnienia:  

 obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym mobilnego, 

zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS,  

 wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym 

wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających nauczanie oraz 

dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie zajęć prowadzonych z 

uczniami z niepełnosprawnościami oraz w kształceniu informatycznym,  

 nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych,  

 edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz bezpiecznego 

korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych mobilnych narzędzi mających 

funkcje komputera,  

 wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie,  

 administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub placówki 

systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową);  

c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń279;  

d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania, 

obejmujące następujące działania:  

 podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie programowania m. in. poprzez 

szkolenia, rozwój albo budowanie i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli, opracowanie scenariuszy zajęć nauki programowania oraz warsztaty 

metodyczne280,  

 realizację nauki programowania wśród uczniów m. in. poprzez organizację 

dodatkowych zajęć na podstawie opracowanych scenariuszy oraz działalność 

szkolnych kółek programistycznych.  

 

4. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę oświaty w procesie 

indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i w pracy z 

uczniem młodszym obejmujące w szczególności:  

 doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz 

specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i 

materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze 

szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z 

koncepcją uniwersalnego projektowania, obejmujące zakup m.in.:  

 specjalistycznego oprogramowania,  

 materiałów do diagnozy, wspomagania rozwoju i korygowania deficytów, takich jak: 

wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji wzrokowo-

ruchowej,  
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 materiałów do diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się, również 

takich, które wynikają z potrzeb ucznia młodszego,  

 sprzętu specjalistycznego, wspierającego funkcjonowanie uczniów z 

niepełnosprawnościami w szkole lub placówce,  

 podręczników szkolnych i materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb 

uczniów z niepełnosprawnością;  

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego i efektywnego 

stosowania ww. pomocy dydaktycznych w pracy281;  

c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w 

ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty, w szczególności 

poprzez realizację:  

 zajęć specjalistycznych, prowadzonych w celu stymulowania rozwoju poznawczego i 

zmniejszania trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności szkolnych przez 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, w 

ramach: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i 

psychoedukacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,  

 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, organizowanych dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, mających trudności w 

spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,  

 warsztatów,  

 porad i konsultacji,  

 zajęć rewalidacyjno – wychowawczych282.  

 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Realizacja projektów zgodna z:  

zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020,  

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,  
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owania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

2. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu w tym zakresie. Diagnoza powinna być 

przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot 

prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez 

organ prowadzący przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu a wnioski z niej 

wynikające muszą być zawarte we wniosku o dofinansowanie. Podmiot przeprowadzający 

diagnozę ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy 

szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

biblioteki pedagogicznej.  

3. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w 

stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu 

(średniomiesięcznie).  

4. Działania będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.  

5. Projekt obejmujący tworzenie warunków dla nauczania opartego na eksperymencie (Punkt 

10 Typy projektów, typ 2) musi uwzględniać, co najmniej dwa elementy spośród 

wymienionych w punkcie 2 lit. a) – c). Dopuszczalna jest rezygnacja ze stosowania 

powyższego wymogu pod warunkiem, że beneficjent zapewni realizację jednego z tych 

działań poza projektem. Zakupione wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotów 

przyrodniczych powinno być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w tym 

wynikających z niepełnosprawności, a także do odpowiedniego etapu edukacyjnego i zakresu 

realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(podstawowego lub rozszerzonego). Ponadto liczba zestawów laboratoryjnych 

(doświadczalnych) zakupionych w ramach wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów 

przyrodniczych jest zależna od wielkości szkoły lub placówki systemu oświaty, mierzonej 

liczbą uczniów, a także liczby grup zadaniowych, które będą realizowały doświadczenia. Co 

do zasady, jeden zestaw laboratoryjny jest przewidziany dla grupy zadaniowej liczącej od 2 

do 5 osób.  

6. W przypadku projektu obejmującego wsparcie na rzecz zwiększania wykorzystania TIK w 

procesie nauczania (punkt 10 Typy projektów, typ 3) ze wsparcia, o którym mowa w lit. a), 

mogą korzystać szkoły lub placówki systemu oświaty, w których w wyniku diagnozy, do 

realizacji działań wymienionych w lit. b) lub c) stwierdzono zasadność podjęcia działań, o 

których mowa w lit. a). Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod 

warunkiem, że zapewni realizację pozostałych działań z katalogu wskazanego w pkt lit. b) lub 

c) poza projektem.  

7. Maksymalna wartość wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi 

TIK (punkt 10 Typy projektów, typ 3) na jedną szkołę lub placówkę systemu oświaty objętą 

wsparciem wynosi:  
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 lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów,  

dydaktyczne oraz narzędzia TIK powinny być dostosowane do potrzeb ich użytkowników, w 

tym wynikających z niepełnosprawności.  

adto, szkoła lub placówka oświatowa korzystająca z tej formy wsparcia zobowiązuje 

się do osiągnięcia w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia projektu funkcjonalności 

wskazanych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020.  

8. Działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (punkt 10 Typy projektów, typ 4) obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VI 

szkoły podstawowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum), przy czym wsparcie udzielane na 

rzecz ucznia młodszego lub ucznia z niepełnosprawnością może być realizowane na 

wszystkich etapach edukacyjnych. Ponadto wsparcie, o którym mowa w lit. b) i c), będzie 

uwzględniać współpracę z rodzicami lub opiekunami prawnymi.  

9. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę, czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 

z kadrą projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

9.3 PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W OBSZARZE TIK I 

JĘZYKÓW OBCYCH 

Cel i uzasadnienie działania  
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Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Kształcenie w formach pozaszkolnych (szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji 

cyfrowych i językowych) osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, 

podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych.  

2. Programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną lub 

pozaformalną w zakresie TIK i języków obcych.  

 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Realizacja projektów zgodna z:  

 Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

 Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,  

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

2. Projekty muszą obejmować szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i 

językowych, które zakończą się programem formalnej oceny i certyfikacji kompetencji 

osiągniętych przez uczestników projektów.  

3. Beneficjenci utrwalą i będą przechowywać wyniki walidacji przeprowadzonej w ramach 

projektu na potrzeby kontroli i późniejszej ewaluacji przez okres przechowywania 

dokumentacji konkursowej.  

4. W przypadku projektu ukierunkowanego na rozwój kompetencji cyfrowych:  

1) zakres wsparcia obejmuje szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji kończące się 

uzyskaniem przez uczestników projektów certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego 

zdobycie określonych kompetencji cyfrowych, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o 

dofinansowanie projektu etapami:  
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a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 

konkursu grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 

który będzie poddany ocenie,  

b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie lub w regulaminie 

konkursu standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku 

przeprowadzonych działań projektowych,  

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 

oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie,  

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia 

udzielanego danej osobie.  

2) Standard wymagań dla kompetencji informatycznych, które powinni osiągnąć uczestnicy 

projektu został określony w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. Beneficjenci opracują kryteria oceny oraz przeprowadzenia 

weryfikacji osiągnięcia przez uczestników projektów efektów uczenia zdefiniowanych w 

standardzie wymagań.  

5. W przypadku realizacji projektu ukierunkowanego na rozwój kompetencji językowych:  

1) zakres wsparcia obejmuje wyłącznie szkolenia kończące się certyfikatem zewnętrznym 

potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektów określonego poziomu biegłości 

językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego);  

2) szkolenia są realizowane zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 i będą rozliczane stawkami 

jednostkowymi wskazanymi w tym załączniku;  

3) poza stawkami jednostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie kosztów 

związanych z zakupem podręcznika, przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego i wydaniem 

zewnętrznego certyfikatu.  

6. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę, czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 

z kadrą projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projekt: 50 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono  
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

9.4 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez 

poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz 

wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego 

do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z 

otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 

proces kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez:  

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu oraz pozostałej kadry szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe290, w szczególności poprzez:  

 kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z 

nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków 

doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER,  

 kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z 

zawodem innym lub nauczany, prowadzonym lub planowanym do prowadzenia w 

szkole/ placówce oświatowej kształcenia zawodowego zatrudniającej danego 

nauczyciela/ instruktora praktycznej nauki zawodu,  

 praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym przede 

wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na 

którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty,  

 studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 

przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z 

nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne),  

 budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,  

 realizacja programów wspomagania,  

 programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w 

pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień 

egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie 

przedsiębiorstw,  
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 wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, 

w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, 

zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;  

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i 

słuchaczy szkół ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe poprzez m.in.:  

 praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców dla uczniów 

zasadniczych szkół zawodowych,  

 staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we 

współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczające poza zakres 

kształcenia zawodowego praktycznego,  

 wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,  

 dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z 

otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych (w 

tym także w języku obcym oraz z zakresu języka obcego branżowego),  

 organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami 

wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do 

kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,  

 udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach 

laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,  

 wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i 

umiejętności zawodowych, zwiększających ich szanse na rynku pracy,  

 doradztwo edukacyjno-zawodowe,  

 zapoznawanie uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z 

rynkiem branżowym, wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie 

zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-

2013 w ramach PO KL,  

 przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u 

pracodawców, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej 

pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy. Realizacja ww. 

formy wsparcia powinna być przeprowadzona w zakresie i na zasadach określonych w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232);  

c) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych 

zawodów poprzez m.in.:  

 wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa 

zawodowego,  

 wsparcie wprowadzania do bieżącej pracy szkół i/lub placówek oświatowych 

modułowego systemu kształcenia zawodowego,  

 wprowadzanie innowacji pedagogicznych do programu nauczania,  
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 tworzenie (lub zakup już istniejących rozwiązań) firm symulacyjnych i 

wykorzystywanie ich w procesie dydaktycznym,  

 wdrażanie e-learningu do bieżącej pracy szkoły i/lub placówki prowadzącej 

kształcenie zawodowe;  

d) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujące m.in.:  

 włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, w tym 

m.in.: tworzenie przez pracodawców lub przedsiębiorców ośrodków egzaminacyjnych 

dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą 

okręgową komisję  egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach 

potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów297,  

 tworzenie klas patronackich w szkołach,  

 współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach 

pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy298,  

 opracowanie lub modyfikację programów nauczania299,  

 wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów 

projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL,  

 współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami 

wyższymi (wsparcie programowe ze strony uczelni, wsparcie szkoleniowe dla 

nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu, zwiększenie dostępu uczniów/uczennic szkół i placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe i nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych oraz 

instruktorów praktycznej nauki zawodu do nowoczesnych technik i technologii 

będących w dyspozycji uczelni wyższych itp.),  

 współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z instytucjami 

rynku pracy w zakresie ułatwiania przejścia uczniów z edukacji do aktywnego udziału 

w rynku pracy,  

 wdrożenie wypracowanego w ramach PO WER modelu współpracy pracodawców 

funkcjonujących w SSE ze szkołami oraz placówkami systemu oświaty prowadzącymi 

kształcenie zawodowe,  

 promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe.  

 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Realizacja projektów zgodna z:  
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 Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

 Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,  

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

2. Realizacja wsparcia jest dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego 

zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna być 

przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty w tym zakresie. 

Diagnoza powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu 

oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub 

badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot przeprowadzający diagnozę 

ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. 

placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki 

pedagogicznej.  

3. Zakres doskonalenia nauczycieli powinien być zgodny z potrzebami wynikającymi z planu 

rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, z 

zapotrzebowaniem ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli określonych kwalifikacji lub 

kompetencji oraz z zapotrzebowaniem rynku pracy.  

4. Realizacja wsparcia dla uczniów i słuchaczy musi być prowadzona z uwzględnieniem ich 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.  

5. Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na podstawie 

indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie 

wyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia społeczno-

gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.  

6. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS muszą stanowić uzupełnienie działań 

prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji przez szkoły lub 

placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w 

stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu 

oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu 

(średniomiesięcznie).  

7. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę, czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 

z kadrą projektu.  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projekt: 50 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

9.5 PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH 

POZASZKOLNYCH 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach 

kształcenia  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników 

pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia 

poprzez:  

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,  

b) kursy umiejętności zawodowych,  

c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych.  

 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  

 

Typ beneficjentów  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  
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1. Realizacja projektów zgodna z:  

 Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

 Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020.  

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,  

 Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

2. Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek kształcenia zawodowego w 

sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego nie przekroczy 20% całkowitej 

alokacji PI 10iv (włączając cross-financing). Wysokość limitu zostanie zweryfikowana w 

trakcie przeglądu śródokresowego Programu.  

3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę, czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 

z kadrą projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projekt: 50 000 PLN  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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PRIORYTETY DOSTĘPNE DLA PODMIOTÓW INNYCH NIŻ 

PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

 

 
 

1.1 WSPARCIE INFRASTRUKTURY B+R JEDNOSTEK NAUKOWYCH 

 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych.  

W ramach działania planuje się wsparcie inwestycji polegających na tworzeniu i rozwoju 

infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych w województwie podkarpackim. 

Dofinansowane będą projekty z zakresu budowy, przebudowy bądź rozbudowy infrastruktury 

B+R oraz polegające na zakupie aparatury naukowo-badawczej i wyposażenia 

specjalistycznych laboratoriów badawczych.  

Wsparcie uzyskają projekty spełniające następujące kryteria:  

dy 

stanowi element dopełniający istniejące zasoby, w tym powstałe w ramach wsparcia 

udzielonego w ramach perspektywy 2007-2013,  

ds. nauki i szkolnictwa wyższego i ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego, w celu 

uniknięcia powielania inwestycji,  

 

 

wskazanych w projekcie badań (konieczne jest przedstawienie opisu prac B+R, których 

realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w 

gospodarce),  

podmiotów/osób spoza jednostki otrzymującej wsparcie,  

e w ramach CT1 tylko wówczas, gdy 

infrastruktura ta jest niezbędna do realizacji projektu badawczo-rozwojowego.  

 

Preferowane będą projekty w zakresie infrastruktury B+R o możliwie wysokim stopniu 

współfinansowania ze źródeł prywatnych.  

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  
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Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również jako 

projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Typ beneficjentów  

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zgodność przedmiotu projektu z regionalną 

inteligentną specjalizacją województwa podkarpackiego.  

Udzielenie wsparcia uwarunkowane będzie m.in. przedstawieniem i oceną dokumentu 

opisującego:  

powiązane z tym programem,  

 

zrost przychodów z sektora przedsiębiorstw w 

przychodach ogólnych jednostki bezpośrednio realizującej projekt,  

zaradczych,  

odpowiednimi wskaźnikami obrazującymi wzrost poziomu współpracy z sektorem biznesu na 

przykład dotyczącymi ilości umów / przychodów generowanych z sektora biznesu,  

wienie wyników osiąganych w przeszłości przez jednostkę w zakresie: udziału 

przychodów z sektora biznesu w ogólnych przychodach jednostki bezpośrednio realizującej 

projekt,  

-badawczych realizowanych z przedsiębiorcami,  

 

infrastruktury wspartej w latach 2007-2013.  

 

Efektem projektów dotyczących wsparcia infrastruktury B+R będzie wzrost przychodów z 

sektora przedsiębiorstw w przychodach ogólnych jednostki bezpośrednio realizującej projekt. 

Zadeklarowana wartość będzie wskazana we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Nieosiągnięcie zadeklarowanej wartości na koniec okresu trwałości projektu będzie 

skutkowało proporcjonalnym zwrotem otrzymanych środków pomocowych. Wnioskodawca 

zobowiązany będzie do corocznego raportowania osiągnięcia założonych wartości 

pośrednich. W przypadku odstępstwa od zaplanowanych wartości, niezbędne będzie 

wskazanie przedsięwziętych środków zaradczych.  

W ramach projektu nie będą wspierane koszty operacyjne (m.in. koszty wynagrodzenia 

personelu, koszty utrzymania infrastruktury).  
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Ewentualne dodatkowe limity i ograniczenia dotyczące poszczególnych kategorii wydatków 

w ramach działania zostaną określone w Wytycznych IZ RPO WP w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) oraz w regulaminie konkursu.  

Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie2.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami tj. - 50%.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 000 000 PLN.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu 80 000 000 PLN.  

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłoszenia konkursu może 

podjąć decyzję o obniżeniu minimalnej lub podwyższeniu maksymalnej wartości wydatków 

kwalifikowanych projektu.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

1.3 PROMOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Cel i uzasadnienie działania  

Promowanie przedsiębiorczości  

Ewentualne wydzielenie poddziałania dotyczącego projektów ZIT zostanie ustalone na 

późniejszym etapie prac nad SZOOP.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Strefy aktywności gospodarczej.  

Wsparcie uzyskają projekty dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania 

im funkcji gospodarczych, sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji i przyciąganiu 

inwestorów, w tym tworzenie parków biznesowych jako powierzchni sprzyjających 

lokalizowaniu nowych inwestycji. Wsparciem objęte zostaną zadania dotyczące 

uporządkowania i przygotowania terenów przeznaczonych na inwestycje, w szczególności 

prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, kompleksowe wyposażenie w media, 

modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej. Projekty te uwarunkowane będą 
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zapewnieniem właściwego dostępu do terenów inwestycyjnych finansowanego ze środków 

własnych beneficjenta lub w ramach projektu komplementarnego ze środków EFSI w ramach 

CT4, CT7 lub CT9 zgodnie z warunkami określonymi w UP. Poprzez zapewnienie 

właściwego dostępu do terenów inwestycyjnych rozumie się:  

• przedstawienie w dokumentacji aplikacyjnej planu skomunikowania terenu z istniejącymi 

drogami publicznymi i/lub wewnętrznymi ogólnodostępnymi,  

• zapewnienie w dokumentacji aplikacyjnej, że najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień 

złożenia wniosku o płatność końcową teren inwestycyjny zostanie skomunikowany z 

istniejącymi drogami publicznymi w sposób umożliwiający bez wątpliwości prowadzenie 

działalności gospodarczej na tym terenie.  

Projekty mające na celu przygotowanie stref aktywności gospodarczej będą realizowane pod 

warunkiem nie powielania dostępnej infrastruktury, chyba, że limit dostępnej powierzchni 

został wyczerpany co najmniej w 65% na moment złożenia wniosku o dofinansowanie lub 

limit wolnego terenu nie odpowiada zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez potencjalnych 

inwestorów. Podpisanie umowy z beneficjentem nastąpi po wykazaniu, że limit dostępnej 

powierzchni został wykorzystany w 100% lub nie odpowiada zapotrzebowaniu zgłaszanemu 

przez potencjalnych inwestorów.  

Na podstawie deklaracji/informacji przedłożonych przez wnioskodawcę weryfikacji podlegać 

będzie stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych położonych w gminie, na obszarze 

której usytuowany jest teren objęty projektem. W przypadku, gdy teren inwestycyjny będzie 

się składać z kilku części, tzn. będzie zlokalizowany w kilku miejscach gminy/powiatu, 

minimalna powierzchnia każdej z części nie może być mniejsza niż 2 ha. Jeżeli projektem 

objętych jest kilka sąsiadujących obok siebie działek inwestycyjnych, należy traktować je 

jako jeden teren przeznaczony pod działalność gospodarczą. Teren inwestycyjny musi być 

przeznaczony pod działalność gospodarczą w planie zagospodarowania przestrzennego lub 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uzbrajany teren musi 

być własnością wnioskodawcy bądź wnioskodawca musi dysponować prawem wieczystego 

użytkowania.  

W umowie o dofinansowanie uwzględniony zostanie wskaźnik dotyczący pełnego 

wykorzystania przez przedsiębiorców powierzchni uzbrojonych terenów oraz zasady 

pomniejszenia wkładu EFRR w przypadku jego nieosiągnięcia.  

Ponadto wnioskodawca zobowiązany będzie do corocznego monitorowania liczby miejsc 

pracy wykreowanych w wytworzonej infrastrukturze stref aktywności gospodarczej.  

 

2. Inkubatory przedsiębiorczości.  

Wsparcie przeznaczone zostanie na tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości i akademickich 

inkubatorów przedsiębiorczości. Zgodnie z zapisami UP wsparcie infrastrukturalne 

inkubatorów możliwe będzie tylko w incydentalnych i uzasadnionych przypadkach oraz po 

spełnieniu następujących warunków:  

• działalność IOB wpisuje się w krajową lub regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,  

• IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania infrastruktury planowanej do sfinansowania 

w ramach przedsięwzięcia,  

• przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,  
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• przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu 

zlokalizowanej w danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został 

wyczerpany.  

 

Beneficjenci do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu w miarę dostępności środków 

uprawnieni będą do wystąpienia z wnioskiem o wsparcie uzupełniające o wartości do 20% 

otrzymanego dofinansowania dla inkubatora z przeznaczeniem na zapewnienie inkubowanym 

przedsiębiorstwom wsparcia o charakterze doradczym i szkoleniowym w zakresie 

prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. doradztwo, opieka, mentoring, coaching).  

 

3. Profesjonalizacja usług IOB.  

Wsparcie zostanie przeznaczone na wzmocnienie profesjonalizacji IOB poprzez realizację 

projektu systemowego polegającego na sieciowaniu podkarpackich instytucji otoczenia 

biznesu za pośrednictwem elektronicznej platformy. Platforma ta będzie pełniła funkcje 

centrum usług okołobiznesowych dla MŚP z województwa podkarpackiego. Profesjonalizacja 

usług dla MŚP będzie uwzględniać gamę dotychczasowej oferty IOB jak również pakiety 

nowych usług dostosowanych do specyfiki konkretnych potrzeb.  

W ramach tej platformy udzielane będzie dofinansowanie:  

a) usług doradczych świadczonych na rzecz MŚP przez IOB,  

b) profesjonalizacji usług IOB w zakresie niezbędnym do świadczenia nowych lub 

ulepszonych usług,  

 

Wsparcie może zostać udzielone po zachowaniu warunków, że IOB:  

 nowych lub ulepszonych usług świadczonych dla biznesu 

stanowiących odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw. Popyt musi zostać 

potwierdzony przez dostarczenie dowodu zainteresowania przedsiębiorstw wyrażonego 

poprzez zawarte umowy,  

porozumienia, wspólne platformy/systemy,  

w warunkach rynkowych i prowadzenie działalności samowystarczalnej (lub potwierdza, że 

podmiot ten stanie się stopniowo samowystarczalny do końca okresu trwałości),  

realizowane uwzględniający projekt, o którego wsparcie się ubiega,  

 stosowane 

standardy na poziomie krajowym/europejskim/międzynarodowym,  

 

c) sieciowania przedsiębiorstw poprzez powstawanie i rozwój inicjatyw przyczyniających się 

do wzmocnienia konkurencyjności MŚP aktywnie uczestniczących w sieciach współpracy i 

umacnianie ich pozycji. Konkurencyjność firm uczestniczących w sieci współpracy, bazować 

będzie na budowaniu marki lub oferty wokół wspólnych produktów i/lub usług. Wsparcie 

ukierunkowane będzie na projekty inwestycyjne związane główną działalnością biznesową 

przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy współpracy.  

 

4. Promocja gospodarcza.  
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Projekt będzie realizowany w ramach projektu własnego samorządu województwa 

podkarpackiego.  

Dostosowane do potrzeb potencjalnych inwestorów otoczenie gospodarcze uzupełnione 

zostanie realizacją kompleksowych i skoordynowanych działań wzmacniających rangę 

regionalnej gospodarki obejmujących m.in. promocję gospodarczą regionu i stref aktywności 

gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym.  

Planuje się realizację działań polegających na promocji gospodarczej regionu m.in. poprzez 

udział w targach gospodarczych, misjach gospodarczych, konferencjach, sympozjach, forach 

(w tym ich organizację). Planowane do realizacji działania wynikać będą z wypracowanej 

wspólnie z partnerami gospodarczymi, spójnej polityki inwestycyjnej regionu.  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również jako 

projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

 

 

Typ beneficjentów  

jednostka samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.  

 

Typ 2 - Inkubatory przedsiębiorczości:  

 

prawną,  

 

 

 

Typ 3 - Profesjonalizacja usług IOB:  

 

prawną.  

 

Typ 4 - Promocja gospodarcza:  

nostka samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Typ 1 - Strefy aktywności gospodarczej:  

1. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełniający element 

projektu kompleksowego stanowić mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu – nie mogą 

być równe lub większe niż 50% wartości wydatków kwalifikowanych w projekcie.  

2. O wsparcie mogą się ubiegać uprawnione podmioty, które mają uregulowane prawo 

własności do terenów/obiektów objętych projektem (własność, użytkowanie wieczyste). W 

projekcie obowiązkowe jest uwzględnienie wskaźnika obejmującego wykorzystanie przez 
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przedsiębiorców powierzchni terenów przemysłowych. Nie osiągnięcie założonej wartości 

skutkować będzie korektą.  

3. Wydatki związane z budową, przebudową, remontem infrastruktury towarzyszącej dróg 

zewnętrznychsłużących skomunikowaniu terenu nie będą kwalifikowane.  

4. Z uwagi na fakt, iż środki finansowe w ramach CT3 mają służyć podnoszeniu 

konkurencyjności mikro, małych i średnich firm, wkład EFRR będzie proporcjonalnie 

pomniejszony w sytuacji wykorzystania uzbrojonej infrastruktury przez duże 

przedsiębiorstwa.  

5. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie7.  

 

Ewentualne dodatkowe limity i ograniczenia dotyczące poszczególnych kategorii wydatków 

w ramach działania zostaną określone w Wytycznych IZ RPO WP w zakresie kwalifikowania 

wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) oraz w regulaminie konkursu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Typ 1 - Strefy aktywności gospodarczej:  

W przypadku nieobjęcia projektu zasadami pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania stanowił będzie 85% wydatków kwalifikowanych, przy uwzględnieniu 

zapisów art. 61 albo 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.  

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłoszenia konkursu może 

podjąć decyzję o obniżeniu lub podwyższeniu maksymalnego poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowanych.  

W przypadku objęcia projektu zasadami pomocy publicznej:  

a) regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj. – 

50%,  

b) pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami wyrażonymi w art. 56 GBER.  

 

Typ 2 - Inkubatory przedsiębiorczości:  

W przypadku nieobjęcia projektu zasadami pomocy publicznej maksymalny poziom 

dofinansowania stanowił będzie 85% wydatków kwalifikowanych, przy uwzględnieniu 

zapisów art. 61 albo 65 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.  

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłoszenia konkursu może 

podjąć decyzję o obniżeniu lub podwyższeniu maksymalnego poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowanych.  

W przypadku objęcia projektu zasadami pomocy publicznej:  

a) regionalna pomoc inwestycyjna - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:  

– 70%,  

– 60%,  

– 50%.  
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b) pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

zasadami wyrażonymi w art. 56 GBER.  

 

Typ 3 - Profesjonalizacja usług IOB: 100%.  

Typ 4 - Promocja gospodarcza: 100%.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Typ 1 - Strefy aktywności gospodarczej:  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 000 000 PLN.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 000 PLN.  

Typ 2 - Inkubatory przedsiębiorczości:  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 000 000 PLN.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 000 PLN.  

Typ 3 - Profesjonalizacja usług IOB:  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 20 000 000 PLN.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 60 000 000 PLN.  

Typ 4 - Promocja gospodarcza:  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 20 000 PLN.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 17 000 000 PLN.  

W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na etapie ogłoszenia konkursu może 

podjąć decyzję o obniżeniu minimalnej lub podwyższeniu maksymalnej wartości wydatków 

kwalifikowanych projektu.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

2.1 PODNIESIENIE EFEKTYWNOSCI I DOSTĘPNOŚCI E-USŁUG 

Cel i uzasadnienie działania  

Wyższa jakość i rozszerzony zakres usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), w tym tworzenie i udostępnianie 

zasobów cyfrowych.  

2. Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych do 

funkcjonowania e-usług publicznych.  

 

3. Tworzenie lub rozwój publicznych zasobów geodezyjnych oraz informacji przestrzennej.  
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4. Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego.  

 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

 

Typ beneficjentów  

 

prawną,  

dmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia pod 

warunkiem, że projekt zakłada obowiązkową integrację z Regionalnym Centrum Informacji 

Medycznej,  

 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. W ramach wspieranych przedsięwzięć kwalifikowane będą także wydatki związane z 

pracami przygotowawczymi w zakresie dotyczącym pomiarów terenowych, jednak wyłącznie 

w zakresie niezbędnym do realizacji celów danego projektu oraz do wysokości 25% kosztów 

kwalifikowanych inwestycji.  

3. Zakup sprzętu informatycznego jest dopuszczalny wyłącznie jako element uzupełniający, 

niezbędny do budowy, rozbudowy, modernizacji systemu teleinformatycznego, zaś 

przeprowadzona analiza wskazuje niedostępność zasobów.  

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

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

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:  

nej (GIS): 190 000 000 PLN,  
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Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

 

3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności 

publicznej.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Głęboka modernizacja energetyczna:  

a) budynków użyteczności publicznej,  

b) wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na 

energooszczędne, obejmująca takie elementy jak:  

 

budynkach na efektywne energetycznie,  

ety, żaluzje),  

ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z podłączeniem do sieci 

ciepłowniczej  

lub wymianą źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę),  

 

 

 

w zarządzania zużyciem energii w budynku 

(w tym zawory termostatyczne),  

strat energii,  

 

ń wysokosprawnej mikrokogeneracji24,  

 

 

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów 

energetycznych.  

Głęboka modernizacja energetyczna budynku oznacza przedsięwzięcie wpływające na 

poprawę efektywności energetycznej budynku, w wyniku którego będzie on spełniać wymogi 

określone w dziale X Oszczędność energii i izolacyjność cieplna Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) – normy 

obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.  

Budynek użyteczności publicznej oznacza:  

a) budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, kultury, oświaty, szkolnictwa 

wyższego, wychowania, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, sportu, 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.  

b) budynek zamieszkania zbiorowego, rozumiany jako: internat, dom dziecka, dom pomocy 

społecznej, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.  

 

Wielorodzinny budynek mieszkalny oznacza budynek, w którym występują więcej niż 2 

lokale mieszkalne (art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów, Dz. U. Nr 223, poz. 1459).  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, a także jako 

projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Typ beneficjentów  

 

 w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  

 

 

pozarządowe,  

leczniczej,  

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. Wydatki kwalifikowane mogą dotyczyć wyłącznie budynków, w których realizacja 

projektu będzie skutkować zwiększeniem efektywności energetycznej (czyli zmniejszeniem 

obliczeniowego zapotrzebowania na energię), o co najmniej 25%. Warunek dotyczy odrębnie 

każdego budynku objętego projektem.  

3. W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia w zakresie budynków 

publicznych dla organów władzy publicznej (administracji rządowej), w tym państwowych 

jednostek budżetowych i administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek 

organizacyjnych, państwowych osób prawnych, a także podmiotów będących dostawcami 

usług energetycznych w rozumieniu Dyrektywy 2012/27/UE.  

4. W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia  

w zakresie projektów dotyczących wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanych 

przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z obszaru ROF oraz miast subregionalnych26 
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kwalifikujących się do wsparcia w ramach PO IiŚ 2014-2020 (do momentu wyczerpania 

dostępnej alokacji w programie krajowym).  

5. W obszarze ochrony zdrowia projekty z zakresu modernizacji energetycznej mogą 

dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map 

potrzeb zdrowotnych, o których mowa w działaniu 6.2.1 RPO WP 2014-2020.  

 

Uwarunkowanie to nie dotyczy inwestycji w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz środowiskowych form opieki, a także podmiotów 

leczniczych nie podlegających mapom potrzeb zdrowotnych. Inwestycje te będą mogły być 

współfinansowane po przyjęciu przez Komitet Sterujący Planu działań, pod warunkiem, że 

diagnoza lub dane w dostępnych rejestrach umożliwiają weryfikację zasadności ich realizacji.  

6. W zakresie wymiany/likwidacji dotychczasowych źródeł ciepła (jako elementu projektu) - 

wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na nowe urządzenia grzewcze, w tym 

kogeneracyjne, spalające biomasę28 lub wykorzystujące paliwa gazowe29 pod warunkiem:  

 

 

 

 

7. W zakresie instalacji OZE - konieczność zastosowania wynika z uprzednio 

przygotowanego audytu energetycznego, zastosowane instalacje będą musiały zapewniać 

przynajmniej częściowe pokrycie zapotrzebowania na energię w budynkach. W ramach 

realizowanych projektów instalacja OZE budowana na/przy budynkach musi dotyczyć 

potrzeb energetycznych obiektu.  

8. Wymiana oświetlenia w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych może dotyczyć 

wyłącznie części wspólnych tych budynków.  

9. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

10. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000 PLN.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty rewitalizacyjne : dofinansowanie do 95%, w tym środki budżetu państwa stanowią 

maks. 10% wydatków kwalifikowanych projektu  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.  

 

Instrumenty finansowe 

Do uzupełnienia na późniejszym etapie.  
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4.1 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE ZAGROŻEŃ 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększona odporność na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu występujące na terenie 

województwa podkarpackiego.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Rozwój form małej retencji:  

a) budowa (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa) lub przebudowa obiektów małej retencji w 

szczególności: zbiorników retencyjnych posiadających retencję powodziową wraz z 

obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie, zbiorników wodnych służących kształtowaniu 

zasobów wodnych,  

b) budowa suchych zbiorników przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi 

funkcjonalnie,  

c) budowa polderów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi 

funkcjonalnie,  

d) odtwarzanie naturalnych obszarów zalewowych wraz z wykupem niezbędnych terenów,  

e) zakup sprzętu i wyposażenia oraz instalacji w zakresie form  

 

małej retencji - jako element większego projektu,  

f) budowa (odbudowa, rozbudowa, nadbudowa) retencji kanałowej ograniczającej szybki 

odpływ wód z wyłączeniem kanalizacji deszczowej.  

 

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

powodziowym56:  

a) rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu zabezpieczenia budowli 

przeciwpowodziowych już istniejących (kompleksowe remonty, dostosowanie do 

obowiązujących standardów - w tym m.in. wałów przeciwpowodziowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą),  

b) budowa nowych budowli przeciwpowodziowych, stanowiących uzupełnienie istniejącej 

infrastruktury przeciwpowodziowej,  

c) rozbiórka obiektów budowlanych (w tym budowli przeciwpowodziowych), których 

technologiczna żywotność dobiegła końca bądź zagrażają bezpieczeństwu ekologicznemu lub 

społecznemu, np. mogą spowodować spiętrzenie fali powodziowej.  

 

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.  
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5. Budowa, przebudowa, rozbudowa, remont budowli i urządzeń dla celów ochrony przed 

pożarami lasów w zakresie:  

a) sieci stałej obserwacji naziemnej (systemów wykrywania i sygnalizacji pożarów: maszty, 

detektory, urządzenia przesyłu i obróbki danych, urządzenia alarmowe, systemy i 

wyposażenie monitoringowe),  

b) zakupu systemów łączności alarmowo-dyspozycyjnej, przenośnych środków i sprzętu 

gaśniczego dla służb Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, parków 

narodowych i krajobrazowych,  

c) wyposażenia punktów alarmowo-dyspozycyjnych,  

d) oznakowania dróg stanowiących dojazdy pożarowe na obszarach lasów (bez budowy, 

przebudowy, rozbudowy i remontu dróg),  

e) zakupu sprzętu do baz sprzętu przeciwpożarowego (z wyłączeniem pojazdów),  

f) budowy, przebudowy, remontu punktów czerpania wody do ochrony przeciwpożarowej 

lasów.  

 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również jako 

projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Typ beneficjentów  

W zakresie regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń 

beneficjentami mogą być wyłącznie:  

 

 

 

 

 

W projekcie jako partnerzy mogą uczestniczyć także podmioty wymienione niżej.  

Dla pozostałych typów projektów:  

 

u 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  

 

 

 

 

 

ne,  

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  
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1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. Na typ projektu „zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub 

wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub 

poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP” łączna alokacja nie może przekroczyć kwoty 

2 000 000 EUR.  

3. Koszty robót budowlanych w budynkach będących własnością / użytkowanych przez OSP 

będą kosztami niekwalifikowanymi projektu.  

4. 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 PLN57.  

5. Projekty z zakresu małej retencji muszą być planowane i realizowane w sposób, który 

respektuje wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW)58 oraz Dyrektywy 

Siedliskowej59. Konieczne jest kompleksowe podejście do zarządzania ryzykiem 

powodziowym zgodnie z RDW oraz Dyrektywą Powodziową60.  

6. Współfinansowane będą tylko projekty niemające negatywnego wpływu na stan lub 

potencjał jednolitych części wód, 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 jednolitych 

części wód i które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w 

artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej, 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 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami w 

Dorzeczach. Wypełnienie warunku będzie uzależnione od potwierdzenia zgodności z 

Ramową Dyrektywą Wodną drugiego cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach 

przez Komisję Europejską.  

Przedmiotowy warunek dotyczy zarówno projektów z zakresu małej retencji jak i inwestycji 

przeciwpowodziowych.  

7. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maks. 85% wydatków kwalifikowanych  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  
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Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych dla projektu:  

 

 

otyczącego 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.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

4.3 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

Poddziałanie 4.3.1  Gospodarka ściekowa  

Poddziałanie 4.3.2  Zaopatrzenie w wodę  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Poddziałanie 4.3.1  

Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków.  

Poddziałanie 4.3.2  

Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu zaopatrzenia w wodę.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Poddziałanie 4.3.1  

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.  

Projekty w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane jako projekty partnerskie 

w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, jak 

również jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Poddziałanie 4.3.2  

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

wodociągowych69, ujęć, stacji uzdatniania wody.  
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2. Zakup urządzeń i aparatury pomiarowej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (np. 

mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe) – jako element projektu dotyczącego 

zaopatrzenia w wodę.  

 

Projekty w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane jako projekty partnerskie 

w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak 

również jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Typ beneficjentów  

 

dają jednostki samorządu 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  

 

 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Poddziałanie 4.3.1  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. Wsparcie uzyskają inwestycje dotyczące oczyszczalni ścieków komunalnych lub sieci 

kanalizacyjnych ujęte w KPOŚK oraz w Masterplanie dla wdrażania Dyrektywy Rady 

91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 

(Dz.U.UE.L.1991.135.40), w aglomeracjach z przedziału 2 - 10 tys. RLM, tak aby możliwe 

było dokończenie wypełnienia zobowiązań wynikających z ww. dyrektywy 91/271/EWG.  

3. Inwestycje dotyczące inteligentnych systemów zarządzania sieciami kanalizacyjnymi mogą 

być realizowane wyłącznie jako element szerszego projektu.  

4. W danym konkursie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.  

5. Przedmiotem dofinansowania nie mogą być pojazdy, za wyjątkiem mobilnych 

laboratoriów, o których mowa w punkcie 10.  

6. Maksymalna kwota dofinansowania projektu z zakresu gospodarki ściekowej – 8 000 000 

PLN.  

7. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  

 

Poddziałanie 4.3.2  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. 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, tj. gdy instalacje kanalizacyjne budynków są 

obecnie podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników, o których mowa w 
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rozdziale 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2002.75.690 z późn. zm.). Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia 

wnioskodawcy.  

3. Inwestycje dotyczące inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi mogą 

być realizowane wyłącznie jako element szerszego projektu.  

4. Przedmiotem dofinansowania nie mogą być pojazdy, za wyjątkiem mobilnych 

laboratoriów, o których mowa w punkcie 10.  

5. W danym konkursie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.  

6. Maksymalna kwota dofinansowania projektu z zakresu zaopatrzenia w wodę – 2 000 000 

PLN.  

7. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

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

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy.  

 

 

 

4.4 KULTURA 

Cel i uzasadnienie działania  

Podniesiona atrakcyjność kulturalna regionu i zwiększona dostępność dóbr kultury.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane76 i/lub zakup 

wyposażenia służące zachowaniu zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem77, w celu 

udostępnienia ich jako atrakcje kulturalne regionu.  

2. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i/lub zakup wyposażenia w zakresie 

zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, księgozbiorów oraz 
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innych zabytków ruchomych, w celu ich udostępnienia jako atrakcje kulturalne regionu i 

zabezpieczenia przed zagrożeniami.  

3. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury 

służącej udostępnianiu zabytków, znajdującej się wyłącznie w bezpośrednim ich otoczeniu 

(tylko jako element większego projektu).  

4. Rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia 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.  

5. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu monitoringu i 

zabezpieczenia zabytków nieruchomych oraz instytucji kultury wraz z otoczeniem na 

wypadek zagrożeń (tylko jako element większego projektu).  

6. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu udostępniania zabytków 

oraz instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych (tylko jako element większego projektu).  

 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również jako 

projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Typ beneficjentów  

towarzyszenia,  

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,  

 

 

pozarządowe,  

 

 

 

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.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. 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.  

3. Nie będą wspierane projekty dotyczące imprez o charakterze kulturalnym, takich jak 

wystawy, festiwale.  
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4. 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.  

5. Wydatki na prace w otoczeniu obiektu / obiektów mogą stanowić nie więcej niż 20% 

wydatków kwalifikowanych projektu, ale nie więcej niż 200 000 PLN78. Wsparcia nie 

uzyskają przedsięwzięcia polegające wyłącznie na rewitalizacji, odnowie, przebudowie 

zabytkowych parków i innych form zaprojektowanej zieleni oraz zabytkowych cmentarzy.  

6. W obiektach, które stanowią zakres rzeczowy projektu, prowadzona powinna być 

działalność kulturalna zgodnie z definicją z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. 

zm.).  

7. Minimalna kwota dofinansowania – projekty dotyczące wyłącznie zabytków ruchomych: 

200 000 PLN, pozostałe projekty 500 000 PLN.  

8. Maksymalna kwota dofinansowania – projekty dotyczące wyłącznie zabytków ruchomych: 

1 000 000 PLN, pozostałe projekty 3 000 000 PLN.  

9. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

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

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Maksymalna wartość pojedynczego projektu: 2 000 000 EUR kosztów całkowitych (wartość 

w PLN będzie podawana każdorazowo w regulaminie konkursu) 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:  

a) dotyczących konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno 

nieruchomych, jak i ruchomych),  

b) dotyczących rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich,  

c) dotyczących rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich,  

d) dotyczących 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.  
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W pozostałych przypadkach maksymalna wartość pojedynczego projektu: 5 000 000 EUR 

kosztów całkowitych – wartość w PLN będzie podawana każdorazowo w regulaminie 

konkursu.  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

4.5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzmocnione mechanizmy ochrony różnorodności biologicznej w regionie.  

 

Przykładowe rodzaje 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.  

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

niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, przywróceniem właściwego stanu siedlisk 

przyrodniczych i gatunków (również na terenach chronionych).  

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 przyrody82 - jako element projektów dotyczących w podstawowym zakresie ochrony 

różnorodności biologicznej.  

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.  

5. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia na potrzeby centrów ochrony 

różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime, ginące, wypierane lub zagrożone 

np.:  

a) banki genowe,  
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b) ogrody botaniczne,  

c) lecznice i ośrodki rehabilitacji dla zwierząt dzikich i chronionych.  

6. Rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury istniejących 

ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej (m.in. w parkach 

krajobrazowych).  

 

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również jako 

projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Typ beneficjentów  

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:  

 

terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia  

 

 narodowe i krajobrazowe,  

 

 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. Inwestycje dotyczące infrastruktury mającej na celu ograniczanie negatywnego 

oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo oraz promowanie form ochrony 

przyrody, stanowić będą uzupełniający element projektów dotyczących różnorodności 

biologicznej. Wydatki związane z realizacją ww. infrastruktury nie mogą stanowić więcej niż 

30% wydatków kwalifikowanych w projekcie.  
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3. 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”.  

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

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

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 100 000 PLN.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:  

 

waloryzujących obszary chronionego krajobrazu, inwentaryzacji przyrodniczych, audytu 

krajobrazowego dla województwa podkarpackiego: 5 000 000 PLN,  

 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

5.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Cel i uzasadnienie działania  

Lepsza dostępność transportowa województwa w ruchu drogowym  

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. Budowa / rozbudowa / przebudowa dróg wojewódzkich prowadzących bezpośrednio86 lub 

pośrednio87 do autostrady/drogi ekspresowej lub prowadzących bezpośrednio do dróg 

krajowych lub przejść granicznych88, lub wypełniających luki w sieci dróg pomiędzy 
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miastami subregionalnymi89 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 granicznymi90, portami lotniczymi91, terminalami  

towarowymi92, centrami93 lub platformami logistycznymi94, wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.  

 

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, jak również jako 

projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Typ beneficjentów  

yszenia.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. W ramach RPO WP 2014-2020 nie przewiduje się wsparcia inwestycji dotyczących dróg 

wojewódzkich na terenie ROF, gdzie inwestycje będą realizowane w ramach PO PW.  

3. Projekty dotyczące dróg wojewódzkich muszą wynikać z regionalnego planu 

transportowego, którego rolę pełnił będzie Program Strategiczny Rozwoju Transportu 

Województwa Podkarpackiego.  

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

utrzymania infrastruktury (zgodnie z zapisami UP).  

5. Inwestycje w drogi lokalne w ramach niniejszego działania nie będą stanowiły więcej niż 

15% alokacji przeznaczonej na działanie 5.1 (PI 7b) i 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).  

6. Połączenie z siecią TEN-T (sieć TEN-T oznacza sieć bazową i kompleksową wyznaczoną 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 

2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 

transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE) 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 realizacji95.  

7. Warunek bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T spełnia droga gminna/powiatowa 

stanowiąca:  
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adą lub drogą ekspresową leżącą 

w sieci TEN-T przez węzeł na autostradzie lub drodze ekspresowej, wraz z budową takiego 

węzła lub stanowiąca połączenie z istniejącym węzłem, albo elementem punktowym sieci  

 centrum przesiadkowego lub 

kolejowego dworca pasażerskiego leżącego na sieci TEN-T (jako infrastruktury dostępowej).  

8. Droga lokalna nie może być pośrednią składową układu drogowego zapewniającego dostęp 

do sieci TEN-T, chyba, że:  

agmencie ciągu drogowego pomiędzy odcinkiem proponowanym a 

siecią TEN-T wcześniej została przeprowadzona lub obecnie jest prowadzona  

 

budowa/rozbudowa/przebudowa drogi w odpowiednim zakresie oraz  

poczynająca się, kończąca się lub 

przebiegająca przez węzeł autostrady lub drogę ekspresową lub prowadząca do elementu 

punktowego sieci).  

9. 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.  

10. Maksymalna kwota dofinansowania dla projektu dotyczącego dróg lokalnych nie może 

przekroczyć:  

budową/rozbudową/przebudową koniecznego bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T w 

węźle drogowym,  

 

11. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie96.  

12. Ograniczenie w zakresie liczby składanych wniosków o dofinansowanie dotyczących dróg 

lokalnych przez jednego wnioskodawcę:  

z budową koniecznego bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T w węźle drogowym – 2 

wnioski,  

tałych wnioskodawców – 1 wniosek.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Maks. 85% wydatków kwalifikowanych, przy zastrzeżeniu, iż w odniesieniu do jednego 

projektu dotyczącego dróg lokalnych maksymalna wartość dofinansowania nie może 

przekroczyć:  

– w odniesieniu do projektów związanych z 

budową/rozbudową/przebudową koniecznego bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T w 

węźle drogowym,  

– dla pozostałych projektów.  
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Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:  

 

 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

6.2 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ 

Poddziałanie 6.2.1  Infrastruktura ochrony zdrowia  

Poddziałanie 6.2.2  Infrastruktura pomocy społecznej  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Poddziałanie 6.2.1  

1. Zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych w regionie.  

 

Poddziałanie 6.2.2  

2. Lepsza dostępność usług społecznych  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Poddziałanie 6.2.1  

1. Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejącej infrastruktury podmiotów ochrony 

zdrowia.  

2. Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług 

medycznych.  

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

projektu wymienionego w punkcie 1 i 2.  

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do 

potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.  

 

Poddziałanie 6.2.2  
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1. Budowa*, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub wyposażenie istniejącej 

infrastruktury dla podmiotów świadczących usługi pomocy społecznej, bezpośrednio 

wykorzystywanej przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.  

 

2. Budowa*, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont i/lub wyposażenie istniejącej bazy 

lokalowej dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.  

 

3. Budowa*, przebudowa, odbudowa, 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.  

 

4. Budowa*, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont 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, m.in.:  

a) dostosowanie pomieszczeń, w tym dostosowanie do wymogów sanitarnych bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, sanitariatów, szatni, itp.,  

b) modernizacja istniejącej bazy żłobkowej w celu utworzenia dodatkowych miejsc opieki 

nad dziećmi do lat 3,  

c) zakup i montaż wyposażenia i środków trwałych niezbędnych do świadczenia usług opieki 

nad dziećmi do lat 3 (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe dla dzieci),  

d) zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  

 

psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi,  

e) wyposażenie placu zabaw.  

 

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do 

potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.  

* Budowa nowej infrastruktury jest finansowana pod warunkiem, że:  

apewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób,  

analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.  

 

Projekty w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie 

w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak 

również, jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Typ beneficjentów  

Poddziałanie 6.2.1  
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świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i 

hospicyjnej - podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych115, z wyłączeniem podmiotów, które 

będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko (wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych 

posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne),  

- 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 (z wyłączeniem  

 

podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wyłączenie to nie dotyczy szpitali 

ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne).  

 

Poddziałanie 6.2.2  

 

 

-

prywatnego,  

 do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,  

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.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Poddziałanie 6.2.1  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. Inwestycje polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury do obowiązujących 

przepisów są niekwalifikowane chyba, że ich realizacja jest uzasadniona z punktu widzenia 

poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.  

3. Inwestycje będą realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą 

udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przez 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozumieć 

należy sytuację, w której podmiot leczniczy uzyskuje przychody z działalności leczniczej w 

ramach NFZ stanowiące nie mniej niż 85% przychodów ogółem za rok 2014.  

4. W przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą o 

zakres wynikający z udzielonego wsparcia w ramach niniejszego działania, wymagane będzie 

zobowiązanie Beneficjenta do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
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finansowanych ze środków publicznych najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania 

świadczeń po zakończeniu realizacji projektu.  

5. Inwestycje z zakresu Państwowego Ratownictwa Medycznego nie będą przedmiotem 

dofinansowania w ramach poddziałania 6.2.1.  

6. Wyłączeniu z dofinansowania podlegają podmioty, które kwalifikują się do otrzymania 

wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

7. W ramach jednego konkursu dany wnioskodawca może aplikować o dofinansowanie tylko 

jednego projektu.  

8. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu – 10 000 000 PLN (tryb 

konkursowy).  

9. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

10. Inwestycje dotyczące budowy nowej infrastruktury nie będą realizowane.  

11. Przedmiotem dofinansowania nie mogą być środki transportu  

  

Poddziałanie 6.2.2  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. 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 oraz w której:  

możliwości danej osoby),  

mieszkańców,  

dotyczą w zakresie funkcjonowania w ramach placówki,  

eszkańcy są odizolowani od ogółu społeczności lub zmuszeni do mieszkania razem,  

b) w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) dla więcej niż 14 

osób.  

3. Przedmiotem dofinansowania mogą być usługi w lokalnej społeczności, w szczególności:  

a) usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej;  

b) 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,  

c) usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej,  

d) usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, o ile liczba miejsc całodobowego pobytu w tych ośrodkach jest nie 

większa niż 30. Limit 30 miejsc nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego 

wskazują mniejszą  
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maksymalną liczbę miejsc całodobowego pobytu w poszczególnych ośrodkach wsparcia,  

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

miejsc nie obowiązuje w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego wskazują mniejszą 

maksymalną liczbę miejsc, które świadczone są w następujący sposób:  

a) zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby) oraz jak 

najbardziej zbliżony do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i 

rodzinnym,  

b) umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które 

ich dotyczą,  

c) zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są 

zmuszeni do mieszkania razem,  

d) gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi 

potrzebami mieszkańców.  

4. Budowa nowych obiektów infrastruktury podlega ograniczeniom wskazanym w punkcie 10 

dla poddziałania 6.2.2.  

5. W danym konkursie wnioskodawca może złożyć dwa wnioski o dofinansowanie.  

6. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi:  

 

 

 

.  

7. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie120.  

8. 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).  

9. Cel projektu dofinansowanego z EFRR jest zgodny z celami EFS w obszarze pomocy 

społecznej, określonymi w Rozporządzeniu 1304/2013 z 17 grudnia 2013 r.  

10. Pozostałe ograniczenia dla poddziałania 6.2.2. zgodnie z punktem 10.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

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

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Poddziałanie 6.2.1  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu – 200 000 PLN.  
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Poddziałanie 6.2.2  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla:  

 

 

 

 

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

6.3 REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 

Cel i uzasadnienie działania  

Ograniczone problemy społeczne na terenach zdegradowanych  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Ograniczenie istotnych problemów zidentyfikowanych w Programie Rewitalizacji 

obejmującym obszary miejskie i/lub obszary wiejskie poprzez:  

1. Przebudowę, rozbudowę, nadbudowę, remont, w celu przywrócenia i/lub nadania nowych 

funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych lub 

rekreacyjnych:  

 

a) budynków użyteczności publicznej127, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia 

funkcjonalnie związanego z budynkiem, zdegradowanych budynków (w tym 

poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich, pokolejowych) wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia funkcjonalnie  

związanego z budynkiem,  

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:  

a) budowa, przebudowa, rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do 

rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie przekraczającej 30 % kosztów 

kwalifikowalnych projektu,  

b) budowa, przebudowa, rozbudowa, podstawowej infrastruktury komunalnej tj. przewodów 

lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i 

teletechnicznych na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich 

obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych,  
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c) przebudowa części wspólnych budynków mieszkalnych (wyłącznie dla 1 typu projektu),  

d) przebudowa i zakup systemów poprawy bezpieczeństwa publicznego,  

e) realizacja zakupu sprzętu i wyposażenia bezpośrednio związanego z funkcją, jaka będzie 

pełniona przez budynek/przestrzeń publiczną.  

 

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również, jako 

projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.  

 

Typ beneficjentów  

 

prawną,  

 

odarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,  

 

 

 

 

 

dzielnie / wspólnoty mieszkaniowe, TBS,  

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).  

2. Podstawą realizacji przedsięwzięć będą Lokalne / Gminne Programy Rewitalizacji, w 

których przedsięwzięcia wymagające  

rewitalizacji będą szczegółowo opisane.  

3. Wydatki na drogi lokalne129 (stanowiące wyłącznie element kompleksowego projektu, 

dotyczącego rewitalizacji – zgodnie z lokalnym / gminnym programem rewitalizacji) - w 

wysokości nie przekraczającej 30% kosztów kwalifikowalnych projektu pod warunkiem, że 

stanowią one niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami 

rewitalizacyjnymi, a w związku z tym przyczyniają się do fizycznej, gospodarczej, 

społecznej, przestrzennej, środowiskowej rewitalizacji i regeneracji obszarów 

rewitalizowanych.  

4. Maksymalna wartość zadań w zakresie kultury w ramach projektu: 2 000 000 EUR 

kosztów kwalifikowalnych – wartość w PLN będzie podawana każdorazowo w regulaminie 

konkursu.  
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5. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest realizacja projektów uwzględniających 

budowę nowych obiektów, pod warunkiem, że stanowi ona niezbędny element szerszej 

koncepcji związanej z działaniami rewitalizacyjnymi, a w związku z tym przyczynia się do 

fizycznej, gospodarczej, społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów rewitalizowanych.  

6. W danym konkursie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.  

7. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu – 20 000 000 PLN.130  

8. Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wąskim zakresie (części wspólne budynków), jako 

element szerszego projektu.  

9. 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).  

10. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 95% wydatków kwalifikowanych.  

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN.  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

6.4 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

Poddziałanie 6.4.1 ; Przedszkola  

Poddziałanie 6.4.2 ; Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ  

Poddziałanie 6.4.3 ; Szkolnictwo ogólne  

Poddziałanie 6.4.4 ; Instytucje popularyzujące naukę  
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Cel i uzasadnienie działania  

Poddziałanie 6.4.1 ; 1. Zwiększona dostępność edukacji przedszkolnej.  

Poddziałanie 6.4.2 ; 2. Lepsze warunki kształcenia zawodowego i ustawicznego.  

Poddziałanie 6.4.3 Poddziałanie 6.4.4; 3. Lepsze warunki edukacji ogólnokształcącej 

wspierające kluczowe umiejętności.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Projekty w ramach niniejszego działania (tj. w ramach poddziałań 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4) 

mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014–2020, jak również, jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 

34 ww. ustawy.  

Poddziałanie 6.4.1  

1. Budowa*, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących obiektów wyłącznie 

dotyczących przedszkoli135.  

 

*Budowa nowej infrastruktury będzie możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach. W takiej 

sytuacji konieczne jest:  

rzeb,  

infrastruktury na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego,  

strategicznego podejścia do 

obszaru edukacji przedszkolnej na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego z 

uwzględnieniem trendów demograficznych.  

 

Jako element szerszego projektu dopuszcza się:  

 

 

 

Wspierane inwestycje będą zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego 

projektowania (wytworzona w ramach projektu infrastruktura zwiększy dostępność i 

wyeliminuje bariery dla osób niepełnosprawnych).  

 

Poddziałanie 6.4.2  

1. Budowa*, przebudowa, nadbudowa i/lub zakup wyposażenia136 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.  

*Budowa nowej infrastruktury oraz rozbudowa będzie możliwa tylko w uzasadnionych 

przypadkach. W takiej sytuacji konieczne jest:  
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infrastruktury.  

 

2. 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.  

 

*Budowa nowej infrastruktury oraz rozbudowa infrastruktury będzie możliwa tylko w 

uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji  

konieczne jest:  

 

infrastruktury.  

 

Wspierane inwestycje będą zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego 

projektowania (wytworzona w ramach projektu infrastruktura zwiększy dostępność i 

wyeliminuje bariery dla osób niepełnosprawnych).  

Poddziałanie 6.4.3  

 

1. 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.  

 

*Budowa nowej infrastruktury i rozbudowa istniejącej będzie możliwa tylko w 

uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji konieczne jest:  

 

infrastruktury.  

 

Wspierane inwestycje będą zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego 

projektowania (wytworzona w ramach projektu infrastruktura zwiększy dostępność i 

wyeliminuje bariery dla osób niepełnosprawnych).  

Poddziałanie 6.4.4  

 

1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie regionalnych instytucji popularyzujących naukę i 

innowacje.  

 

Wspierane inwestycje będą zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego 

projektowania (wytworzona w ramach projektu infrastruktura zwiększy dostępność i 

wyeliminuje bariery dla osób niepełnosprawnych).  
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Typ beneficjentów  

Poddziałanie 6.4.1  

 

 

placówki tworzące 

system oświaty,  

 

 

 

 

Poddziałanie 6.4.2  

 samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  

 

system oświaty,  

acje pozarządowe,  

 

 

 

 

Poddziałanie 6.4.3 i Poddziałanie 6.4.4  

 

 

placówki tworzące 

system oświaty,  

 

 

 

 

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Poddziałanie 6.4.1  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (EFRR).  

2. Budowa nowych obiektów podlega ograniczeniom wskazanym w punkcie 10 dla 

poddziałania 6.4.1.  

3. W danym konkursie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.  

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie137.  

5. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu: 1 000 000 PLN.  

6. Wydatki w zakresie termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej mogą 

stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym 
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przedmiotem projektu (np. dotyczyć tego samego obiektu, w którym przewidziano szersze 

roboty budowlane).  

7. Cel projektu dofinansowanego z EFRR jest zgodny z celami EFS w obszarze edukacji, 

określonymi w Rozporządzeniu 1304/2013 z 17 grudnia 2013 r.  

8. Pozostałe ograniczenia dla poddziałania 6.4.1 zgodnie z punktem 10.  

 

Poddziałanie 6.4.2  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (EFRR).  

2. Budowa nowych obiektów lub rozbudowa infrastruktury podlega ograniczeniom 

wskazanym w punkcie 10 dla poddziałania 6.4.2 (typ projektu 1 i 2).  

3. W danym konkursie w ramach typu projektu 1 wnioskodawca może  

 

złożyć dwa wnioski.  

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie138.  

5. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu: 3 000 000 PLN (nie dotyczy 

PWSZ).  

6. Udzielenie wsparcia dla PWSZ uwarunkowane będzie uzyskaniem przez samorząd 

województwa każdorazowej pozytywnej opinii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

dla wybranych inwestycji.  

7. 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).  

8. Cel projektu dofinansowanego z EFRR jest zgodny z celami EFS w obszarze edukacji, 

określonymi w Rozporządzeniu 1304/2013 z 17 grudnia 2013 r.  

9. Projekt przyczynia się do realizacji celów wynikających z RIS i/lub celów zawartych w 

Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020.  

10. Pozostałe ograniczenia dla typu projektu 1 i 2 dla poddziałania 6.4.2 zgodnie z punktem 

10.  

 

Poddziałanie 6.4.3  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (EFRR).  

2. Budowa nowych obiektów infrastruktury i rozbudowa istniejącej podlega ograniczeniom 

wskazanym w punkcie 10 dla poddziałania 6.4.3.  

3. W danym konkursie wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.  

4. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  

5. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu: 1 000 000 PLN.  

6. Wydatki w zakresie termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej mogą 

stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą być wprost powiązane z głównym 
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przedmiotem projektu (np. dotyczyć tego samego obiektu, w którym przewidziano szersze 

roboty budowlane).  

7. Cel projektu dofinansowanego z EFRR jest zgodny z celami EFS w obszarze edukacji, 

określonymi w Rozporządzeniu 1304/2013 z 17 grudnia 2013 r.  

8. Pozostałe ograniczenia dla poddziałania 6.4.3. zgodnie z punktem 10.  

 

Poddziałanie 6.4.4  

1. Projekty i wydatki kwalifikowane inwestycji muszą być zgodne z Wytycznymi IZ RPO 

WP w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP (EFRR).  

2. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 5 300 000 EUR - wartość w PLN 

będzie podawana każdorazowo w regulaminie konkursu.  

3. 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).  

4. Cel projektu dofinansowanego z EFRR jest zgodny z celami EFS w obszarze edukacji, 

określonymi w Rozporządzeniu 1304/2013 z 17 grudnia 2013 r.  

5. Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

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

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Poddziałanie 6.4.1  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 200 000 PLN.  

Poddziałanie 6.4.2  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 200 000 PLN.  

Poddziałanie 6.4.3  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 200 000 PLN.  

Poddziałanie 6.4.4  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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7.2 – POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY – 

projekty pozakonkursowe PUP 

Cel i uzasadnienie działania  

 

1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz 

poszukujących pracy.  

2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z wyłączeniem robót publicznych (Dz. U. z 

2015 r., poz. 149, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy.  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

 

Typ beneficjentów  

Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Podkarpackiego  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Realizacja projektów zgodna z:  

1. Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

2. Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020.  

3. Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji projektów 

finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  
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Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

8.1 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

Cel i uzasadnienie działania  

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 

poprawę ich zdolności do zatrudnienia.  

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę 

reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, 

zdrowotnym  

zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby m.in.:  

a) pracy socjalnej,  

b) poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia 

kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo 

powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową,  

c) poradnictwa specjalistycznego, w tym: poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i 

opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów; poradnictwo rodzinne, 

obejmujące wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej, opieki nad osobą niepełnosprawną, a 

także terapię rodzinną; poradnictwo psychologiczne, będą świadczone, jako jeden z 

elementów szerszego, kompleksowego wsparcia zdefiniowanego na podstawie indywidualnej 

diagnozy uczestników projektów,  

d) uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji Społecznej,  

e) zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub 

zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację 

zawodową,  

f) działań diagnostycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, z zaburzeniami komunikacyjnymi dysleksją i dyskalkulią dla 

dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.  

2. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, 

realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z 

uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz działań na rzecz 

aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ (np. zajęcia aktywizacyjne), 

stanowiących poszerzenie oferty WTZ.  

3. Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności 

prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra 

Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego.  
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W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji mogą być realizowane usługi 

społeczne, o ile jest to niezbędne do zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości 

wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny i przyczynia się do realizacji celów aktywnej 

integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie 

rozwijaniu usług.  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

 

 

Typ beneficjentów  

 

u terytorialnego posiadające osobowość 

prawną,  

prawodawstwie krajowym),  

 

 

enione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118, z późn. zm.), statutowo działające w obszarze pomocy 

i integracji społecznej.  

 

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Realizacja projektów jest zgodna z:  

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

istra Infrastruktury i Rozwoju 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,  

ymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,  

eczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

2. Wsparcie w ramach projektów odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracyjną, stworzoną 

indywidualnie z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, 

predyspozycji, potrzeb.  

3. W ramach projektów nie są finansowane turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr. 127, poz. 721, z późn. zm.). Turnus rehabilitacyjny 
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nie jest traktowany, jako instrument aktywnej integracji aktywizowanej osoby z 

niepełnosprawnością. Kwoty przeznaczone na turnusy mogą zostać uznane za wkład własny 

do projektu.  

4. W przypadku projektów zakładających tworzenie nowych podmiotów prowadzących 

działalność reintegracji społecznej i zawodowej, w szczególności CIS, KIS, wymagane jest 

zachowanie trwałości podmiotów utworzonych ze środków EFS po zakończeniu realizacji 

projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.  

5. Beneficjent (inny niż OPS i PCPR) realizujący projekt będzie obowiązany, zgodnie z 

zapisami decyzji lub umowy o dofinansowanie realizacji projektu do informowania 

właściwych terytorialnie OPS i PCPR  

o realizowanych projektach.  

6. W przypadku projektów przewidujących bezpośrednie wsparcie dla osób, rodzin albo 

środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wspierających 

aktywizację zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

wymagane jest osiągnięcie efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie wskazanym 

w kryteriach wyboru projektów.  

7. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 

z kadrą projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono 

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  
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8.2 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB 

WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM PROWADZONA PRZEZ OŚRODKI POMOCY 

SPOŁECZNEJ/POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE 

Cel i uzasadnienie działania  

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez 

poprawę ich zdolności do zatrudnienia.  

 

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę 

reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze:  

a) społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji 

społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (w tym: obowiązkowo 

stosowana jest praca socjalna217),  

b) edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie 

wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,  

c) zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie  

barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących 

oddalenie od rynku pracy,  

d) zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany 

zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane 

na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.  

 

W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji mogą być realizowane usługi 

społeczne, o ile jest to niezbędne do zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości 

wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny i przyczynia się do realizacji celów aktywnej 

integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach a nie 

rozwijaniu usług.  

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

 

Typ beneficjentów  

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra 

pomocy rodzinie) z terenu województwa podkarpackiego  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Realizacja projektów zgodna z:  

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  
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frastruktury i Rozwoju 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,  

kresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

 realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. Wsparcie w ramach projektów odbywa się w oparciu o 

ścieżkę reintegracyjną, stworzoną indywidualnie z uwzględnieniem diagnozy sytuacji 

problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb.  

2. W ramach projektów nie są finansowane:  

a) bierne formy pomocy w postaci zasiłków,  

b) turnusy rehabilitacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r. Nr. 127, 

poz. 721, z późn. zm.).  

Kwoty przeznaczone na w/w świadczenia lub turnusy mogą zostać uznane za wkład własny 

do projektu.  

3. W przypadku osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z 

ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ((Dz. U. 

z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.), wsparcie jest realizowane na podstawie Programu 

Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w w/w ustawie.  

4. Wdrożenie instrumentów aktywizacji zawodowej jest możliwe wyłącznie przez podmioty 

wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej określone w Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju 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.  

5. W przypadku projektów przewidujących bezpośrednie wsparcie dla osób, rodzin albo 

środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wspierających 

aktywizację zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

wymagane jest osiągniecie efektywności społeczno-zatrudnieniowej na poziomie wskazanym 

w kryteriach wyboru projektów.  

6. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 

z kadrą projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85%  
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Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projekt: 50 000 PLN.  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

8.3 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH 

Cel i uzasadnienie działania  

 

1. Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 

opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  

2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

Usługi społeczne w szczególności usługi środowiskowe, opiekuńcze:  

1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez225:  

a) wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w 

tym ośrodków wsparcia np.: dziennych domów pomocy, klubów samopomocy,  

b) wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariatu 

opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych,  

c) inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych 

(np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie 

wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób 

starszych, dowożenie posiłków);  

d) wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i 

innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, 

aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod 

samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii.  

2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej, m.in. poprzez:  

a) tworzenie krótkookresowych miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych 

(wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) albo sfinansowanie usługi 

opiekuńczej,  
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b) poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających 

poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne do 

sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,  

c) finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego w celu aktywizacji społecznej osób,  

d) kształcenie, w tym szkolenia, praktyki i wymiana doświadczeń dla opiekunów 

nieformalnych, potrzebnych do opieki nad osobami niesamodzielnymi,  

e) finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej w celu 

umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej.  

3. Tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub istniejących 

ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową.  

4. Wsparcie dla usług mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym poprzez:  

a) tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze 

wspomaganym, w tym miejsc krótkookresowego pobytu.  

b) sfinansowanie form pomocy w postaci mieszkania o charakterze wspomaganym.  

 

Usługi zdrowotne:  

1. Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z 

niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością.  

2. Wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz podnoszenie 

umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych matek (w tym matek samotnych) 

i rodziców, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie radzenia sobie 

z opieką nad małym dzieckiem (np. rozszerzenie zakresu działania szkół rodzenia i skupienie 

się również na kwestiach związanych z opieką nad małym dzieckiem, kampanie informacyjne 

połączone z warsztatami, grupy wsparcia, grupy samopomocowe).  

3. Finansowanie usług ochrony zdrowia psychicznego (opieki psychiatrycznej i leczenia 

uzależnień), w tym opieki psychiatrycznej i psychologicznej.  

4. Szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji osób sprawujących opiekę nad osobami 

niesamodzielnymi, zależnymi (rodziny, opiekunowie prawni).  

5. Zapewnienie dostępu do opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi (w tym 

instytucjonalnej, jeśli jest to uwarunkowane stanem zdrowia), w tym np. świadczeń 

geriatrycznych, ambulatoryjnych i stacjonarnych placówek geriatrycznych, rozwój opieki 

długoterminowej.  

6. Tworzenie i/lub funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i 

wspomagającego w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego 

wykorzystania w celu tworzenia warunków do opieki domowej.  

 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

 

Typ beneficjentów  
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prawną,  

i pożytku publicznego i o 

wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz 

działalności leczniczej,  

szczególności POZ,  

wspólnoty mieszkaniowe.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Realizacja projektów zgodna z:  

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,  

udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020,  

Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, oraz Planem działań w sektorze 

zdrowia uzgodnionym z Komitetem Sterującym ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze 

zdrowia,  

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.  

2. Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020. Wsparcie dla usług opiekuńczych i asystenckich prowadzi 

do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług prowadzonych przez danego beneficjenta w 

stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Liczba 

miejsc świadczenia usług zwiększana jest wyłącznie w ramach usług świadczonych w 

lokalnej społeczności lub w celu umożliwienia osobom przebywającym w opiece 

instytucjonalnej przejście do usług  

świadczonych w lokalnej społeczności.  

3. Nie są tworzone nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych w ramach opieki 

instytucjonalnej, tj. w placówkach opiekuńczo-pobytowych ani nie są utrzymywane 

dotychczas istniejące miejsca świadczenia usług w ramach opieki instytucjonalnej, tj. w 

placówkach opiekuńczo – pobytowych. Podmioty prowadzące opiekę instytucjonalną, tj. 

placówki opiekuńczo-pobytowe mogą ubiegać się o sfinansowanie działań pozwalających na 

rozszerzenie oferty o prowadzenie usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile 

przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci 

usług świadczonych w lokalnej społeczności.  

4. Miejsca świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych stworzone przez beneficjenta są 

utrzymywane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 3 lata.  
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5. Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości miejsc świadczenia usług 

utworzonych w ramach projektu, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji 

projektu.  

6. Wsparcie w ramach projektu nie może spowodować:  

a) zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług asystenckich lub opiekuńczych przez 

beneficjenta oraz  

b) zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez beneficjentów usług 

asystenckich lub opiekuńczych.  

7. W przypadku tworzenia miejsc pobytu w mieszkaniach chronionych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jest stosowany standard dotyczący tej 

formy pomocy wynikający z ww. ustawy. W przypadku tworzenia miejsc pobytu w innych 

niż mieszkania chronione formach mieszkań o charakterze wspieranym, miejsca te są 

tworzone zgodnie z zasadami obowiązującymi dla usług świadczonych na poziomie 

lokalnych społeczności.  

8. Demarkację dla usług społecznych i zdrowotnych w ramach niniejszego działania ustalono 

w oparciu o tzw. kryterium podmiotowe, zgodnie, z którym o przynależności danej usługi do 

usług społecznych lub do usług zdrowotnych decyduje to, kto jest faktycznym wykonawcą 

danej usługi. W praktyce oznacza to, iż punktem wyjścia dla rozróżnienia usługi społecznej i 

zdrowotnej jest fakt, czy podmiot aplikujący prowadzi usługi społeczne (zwłaszcza usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze zgodnie z ustawą o pomocy społecznej czy lecznicze 

(zgodnie z ustawą o działalności leczniczej).  

 

Realizacja kompleksowego wsparcia może wymagać uzupełniania usług społecznych 

usługami zdrowotnymi i odwrotnie. Jest to zgodne z ogólnoeuropejskimi zasadami przejścia 

od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności, które 

mówią o integrowaniu usług społecznych i zdrowotnych. W takiej sytuacji elementem 

uzupełniającym projektu realizowanego przez podmiot realizujący usługi społeczne może być 

usługa zdrowotna i na odwrót, niemniej zarówno potrzeba sfinansowania, jak i zakres "usługi 

uzupełniającej" muszą być bezsprzecznie związane z realizacją celu projektu, czyli "usługi 

przewodniej".  

Ponadto, w sytuacji, gdy zakres działalności oraz charakter podmiotu (np. niektóre 

organizacje pozarządowe), uprawnionego zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, uniemożliwia 

przeprowadzenie demarkacji usług w oparciu o kryterium podmiotowe, dokonując 

rozróżnienia usług należy kierować się celem "usługi przewodniej".  

9. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 

z kadrą projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  
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85 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projekt: 100 000 PLN.  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

8.4 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY 

ZASTĘPCZEJ 

Cel i uzasadnienie działania  

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, 

opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego szczebla gminnego tj.:  

a) pracy z rodziną prowadzonej w szczególności w formie:  

entury rodzinnej, poprzez zatrudnienie nowych asystentów rodziny prowadzące od 

zwiększenia liczby asystentów,  

 

 

aktyki 

prozdrowotnej, treningów ekonomicznych, zdobywania umiejętności społecznych itp.,  

 

niezbędna),  

 

 

b) pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego poprzez 

tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego jak również wspieranie istniejących 

placówek w formie:  
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korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej indywidualny program 

korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię 

pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapie,  

socjoterapeutyczne.  

2. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego szczebla powiatowego:  

a) pomoc w opiece i wychowaniu dzieci w placówkach wsparcia dziennego o zasięgu 

ponadgminnym poprzez tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego o zasięgu 

ponadgminnym, jak również wspieranie istniejących placówek w formie:  

 

ne, terapeutyczne, 

korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne, realizującej indywidualny program 

korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię 

pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapie,  

zowanej przez wychowawcę realizującej działania animacyjne i 

socjoterapeutyczne.  

3. Wspieranie pieczy zastępczej w postaci:  

a) pracy z rodziną, w tym konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, między innymi 

poprzez:  

osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz 

dzieci w niej umieszczonych,  

 

b) usług dla osób objętych rodzinnymi formami pieczy zastępczej, w tym usług opiekuńczych 

i specjalistycznych, pomocy prawnej w szczególności w zakresie reprezentowania dziecka, 

dochodzenia praw do świadczeń – zwłaszcza świadczeń alimentacyjnych,  

c) finansowania spotkań dla rodzin mających na celu m.in. wymianę ich doświadczeń, 

zapobiegania izolacji, np. w formie grup wsparcia i grup samopomocowych.  

4. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez:  

a) wsparcie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym kształcenia kandydatów na 

rodziny zastępcze i doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą 

(spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych rodzin zastępczych, osób prowadzących 

rodzinne domy dziecka oraz dyrektorek/dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych 

typu rodzinnego) między innymi poprzez:  

 

 

 

 

b) poprawę dostępu do działań koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej poprzez między 

innymi finansowanie zatrudnienia nowych koordynatorów zmierzające do zwiększenia liczby 

koordynatorów,  
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c) wspieranie restrukturyzacji placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej (w celu 

zmniejszania liczby dzieci oraz podwyższenia wieku dzieci umieszczanych w tych 

placówkach)240.  

 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

 

Typ beneficjentów  

o, ich związki i stowarzyszenia  

prawną  

wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Realizacja projektów jest zgodna z:  

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020,  

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,  

operacyjnych na lata 2014-2020.  

2. Wsparcie dla rodziny i pieczy zastępczej odbywa się zgodnie z ustawą dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.). 

Jednocześnie świadczenia wypłacane na podstawie w/w ustawy nie są finansowane ze 

środków EFS. Świadczenia te mogą stanowić wkład własny do projektu.  

3. W przypadku wsparcia na tworzenie nowych placówek wsparcia dziennego beneficjent 

zobowiązany jest do zachowania trwałości po zakończeniu realizacji projektu, co najmniej 

przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.  

4. W placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz placówkach prowadzonych 

w formie pracy podwórkowej obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające, co najmniej 

dwie z ośmiu kompetencji kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się 

przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10).  

5. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 
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wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 

z kadrą projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

8.5 WSPIERANIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W 

REGIONIE 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej 

sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie.  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju 

ekonomii społecznej zgodnie z podziałem przyjętym w ramach Krajowego Programu 

Rozwoju Ekonomii Społecznej, takich jak, między innymi:  

a) usługi umożliwiające uzyskanie/podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności 

potrzebnych do założenia i/lub pracy w przedsiębiorstwach społecznych i jego rozwijania,  

b) usługi polegające na dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych 

potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym,  

c) wsparcie finansowe (dotacje) na tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym,  

d) udzielanie wsparcia pomostowego w formie finansowej oraz w formie 

zindywidualizowanych usług, o których mowa w lit. a i b.,  

e) usługi polegające na podnoszeniu kwalifikacji pracowników podmiotów ekonomii 

społecznej.  
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Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

 

Typ beneficjentów  

 

samorządu terytorialnego posiadające osobowość 

prawną,  

społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej,  

 

 

Do dofinansowania wybierane będą podmioty posiadające akredytację ministra właściwego 

do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii 

społecznej w rozumieniu KPRES.  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Realizacja projektów jest zgodna z:  

ytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

zwoju 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,  

 zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,  

amów 

operacyjnych na lata 2014-2020.  

2. Realizacja usług wspierających ekonomię społeczną prowadzona będzie przez OWES 

posiadający akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, tym 

samym operatorami bezzwrotnego wsparcia dotacyjnego i usług towarzyszących 

przyznawaniu dotacji są OWES256.  

3. Liczba działających w regionie OWES wynikać będzie z regionalnych programów/ planów 

na rzecz ekonomii społecznej.  

4. Beneficjent zobowiązany jest do zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy przez 

okres, co najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o 

ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji. W tym czasie zakończenie 

stosunku pracy z osobą zatrudnioną na nowo utworzonym stanowisku pracy może nastąpić 

wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracownika.  

5. OWES zobowiązany jest do regularnego poddawania się procesowi akredytacji. 

Konsekwencją niepoddania się kolejnej akredytacji lub nieuzyskania przez OWES kolejnej 

akredytacji w okresie realizacji projektu jest rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu.  
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6. OWES współpracuje z beneficjentami projektów w ramach pozostałych działań 

określonych w Osi Priorytetowej VIII SZOOP RPO WP 2014-2020 w celu wspierania 

tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym.  

7. Bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacje) przyznawane jest na podstawie biznesplanu.  

8. W przypadku, gdy projekt zakłada tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących 

przedsiębiorstwach społecznych, dla osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub 

osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym lub osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności; wraz 

wnioskiem o przyznanie dotacji przekazywane jest pisemne oświadczenie osoby, która 

zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy, potwierdzające spełnienie 

powyższych warunków.  

9. OWES współpracuje z właściwymi terytorialnie PUP w zakresie przyznawania dotacji na 

tworzenie spółdzielni socjalnych i przystępowanie do spółdzielni socjalnych.  

10. OWES zobowiązany jest do osiągniecia wskaźników efektywnościowych stosowanych w 

ramach akredytacji ministra właściwego do spraw zabezpieczenie społecznego, co najmniej 

na poziomie określonym w kryteriach wyboru projektów.  

11. OWES współpracują z pośrednikami finansowymi oferującymi instrumenty finansowe 

bezpośrednio podmiotom ekonomii społecznej wybranymi w ramach PO WER.  

12. W ramach projektów preferowane jest tworzenie miejsc pracy i przedsiębiorstw 

społecznych w kluczowych sferach rozwojowych wskazanych w Działaniu I.4 KPRES, tj. 

zrównoważony rozwój, solidarność pokoleń, polityka rodzinna, turystyka społeczna, 

budownictwo społeczne, lokalne produkty kulturowe oraz w kierunkach rozwoju określonych 

w strategii rozwoju województwa i w regionalnym programie rozwoju ekonomii społecznej  

13. OWES współpracuje z regionalnym koordynatorem rozwoju ekonomii społecznej - 

Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w celu określania podziału zadań i obszarów 

kompetencji, a także celów, jakie zostaną osiągnięte w ramach tej współpracy w woj. 

podkarpackim, w tym m. in. ustalanie wspólnych planów i zasad współpracy oraz realizacji 

wspólnych inicjatyw.  

14. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na 

terenie województwa podkarpackiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji 

wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu 

z kadrą projektu.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu: 500 000 PLN.  

Maksymalna wartość projektu: Nie wyznaczono  
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Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie określono  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

8.6 KOORDYNACJA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE – 

projekt pozakonkursowy ROPS 

Cel i uzasadnienie działania  

Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej 

sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie  

 

Przykładowe rodzaje projektów  

1. Koordynacja sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym poprzez:  

a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w 

szczególności poprzez:  

 wymianę 

informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w 

realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp.,  

całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie,  

 

b) tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz 

włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje 

branżowe (sieci, klastry),  

c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze 

reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i 

wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług,  

d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii 

społecznej o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań 

podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w 

celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z 

innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, 

przedsiębiorstwa) m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii 

społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach,  
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e) budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie 

regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej 

współpracy,  

f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii 

społecznej, jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług 

świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi 

ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą 

jednego regionalnego portalu),  

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w 

szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów 

rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), 

stosowania klauzul społecznych/społecznie  

odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej,  

h) wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i 

współpraca z OWES w tym zakresie,  

i) zapewnienie funkcjonowania regionalnego komitetu do spraw ekonomii społecznej, o 

którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy 

kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie,  

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego 

wieloletniego planu rozwoju ekonomii społecznej oraz analiza i koordynacja jego wdrażania,  

k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz 

włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z 

rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem 

usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach, których jest możliwy 

regionalny rozwój ekonomii społecznej.  

 

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w 

rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.  

 

Typ beneficjentów  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

Realizacja projektów jest zgodna z:  

ie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020,  
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dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,  

operacyjnych na lata 2014-2020.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85 %  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Minimalna wartość projektu – nie określono.  

Maksymalna wartość projektu 5 040 000 PLN, przy czym średnioroczne wydatki nie mogą 

być wyższe niż 720 000 PLN  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 

 

 

9.6 WSPARCIE STYPENDIALNE DLA UCZNIÓW 

Poddziałanie 9.6.1 ; Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – 

szkolnictwo ogólne  

Poddziałanie 9.6.2 ; Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – 

szkolnictwo zawodowe  

 

Cel i uzasadnienie działania  

Poddziałanie 9.6.1  

Wzrost kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-

przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz 

rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi  

Poddziałanie 9.6.2  

Wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez 

poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz 

wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół  
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Przykładowe rodzaje projektów  

Poddziałanie 9.6.1  

 

kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 

ogólne, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów 

przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych tj. w zakresie TIK, nauk 

matematyczno – przyrodniczych i języków obcych  

 

Poddziałanie 9.6.2  

kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, którzy osiągają wysokie 

wyniki w nauce w zakresie przedmiotów zawodowych/technicznych  

 

Typ beneficjentów  

JST (samorząd województwa/ Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego).  

 

Limity i ograniczenia w realizacji projektów  

1. Realizacja projektów zgodna z:  

w w 

zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-

2020.  

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,  

operacyjnych na lata 2014-2020.  

2. Szczegółowe kryteria naboru będą zawierać regulaminy programów stypendialnych.  

3. W Poddziałaniu 9.6.1 kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powinno obejmować, 

co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów z przynajmniej jednego spośród 

przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki. 

Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium 

premiujące.  

4. W Poddziałaniu 9.6.2 kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powinno obejmować, 

co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów z przynajmniej jednego spośród 

przedmiotów zawodowych. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą 

stanowić dodatkowe kryterium premiujące.  

5. Wysokość pomocy stypendialnej wyliczona na bazie miesięcznej nie może przekroczyć 

1000 zł brutto na jednego ucznia.  
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6. Minimalny okres, na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy i może 

być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia lub słuchacza regulaminu 

programu stypendialnego.  

 

7. W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej 

nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub 

placówce systemu oświaty ucznia. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym 

osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele 

edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych.  

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub 

innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (jeśli dotyczy)  

85%  

 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu (PLN) (jeśli 

dotyczy)  

Nie dotyczy  

 

Instrumenty finansowe 

Nie dotyczy  

 


