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Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr 20/220/2019 
Zarządu Województwa Podlaskiego  
z dnia 14 lutego 2019 r.  

 

Wykaz zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 

 

L.p. Część dokumentu, w której wprowadzono zmiany Zakres zmiany 

1.  

Rozdział II, Oś priorytetowa II, Działanie 2.2, poz. 15 i 16 
Rozdział II, Oś priorytetowa III, Działanie 3.1. poz. 15 i 16  
Rozdział II, Oś priorytetowa III, Działanie 3.3. poz. 15 i16 
Rozdział II, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.1, poz. 15 i 16 
Rozdział II, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1 i 7.2.2, poz. 
15 i 16  

W wyniku uwagi Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa 
doprecyzowano zapisy dotyczące warunków i planowanego zakresu 
stosowania cross-financingu oraz dopuszczalnej maksymalnej wartości 
zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych. 

2.  Rozdział II, Oś priorytetowa II, Działanie 2.3, poz. 5 

W typie projektu nr 1 doprecyzowano zapisy dotyczące dotacji 
inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w formie finansowej w związku 
ze zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020. 

3.  
Rozdział II, Oś priorytetowa V, Działanie 5.1, poz. 5, 6 i 24 
  

W odniesieniu do typu projektu nr 5 dodano warunek dotyczący 
minimalnej kwoty dofinansowania w przypadku wnioskodawców 
z sektora MŚP, zgodnie z kryteriami do tego typu projektu, 
zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPOWP 2014-2020 
(Uchwała Nr 5/2019 Komitetu Monitorującego Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 
18 stycznia 2019 r.) 
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4.  
Rozdział II, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.2, Podziałanie 7.2.1 i Podziałanie 
7.2.2, poz. 6  
Rozdział II, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1, poz. 6 

Doprecyzowano zapisy dotyczące typu beneficjenta.  

5.  Rozdział II, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3, poz. 5 

W typie projektu 1.4 doprecyzowano zapisy dotyczące przyznania 
bezzwrotnych środków finansowych na założenie, przystąpienie do lub 
zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym w związku ze zmianą 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020. 

6.  Rozdział II, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1, poz. 3 i 4 

W związku z wprowadzeniem nowego typu projektu nr 13 dodano 
adekwatne do zakresu interwencji wskaźniki rezultatu bezpośredniego 
i wskaźniki produktu. 

W poz. 4 w typie projektu nr 1 usunięto wskaźnik produktu Liczba osób 
pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 
objętych wsparciem w programie jako nieadekwatny do zakresu 
wsparcia. 

7.  Rozdział II, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1, poz. 5  

W typie projektu nr 3 doprecyzowano zapisy dotyczące dotacji 
inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w formie finansowej w związku 
ze zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020. 
W typie projektu nr 5 doprecyzowano przypis dotyczący definicji małej 
szkoły.  
Wprowadzano na wniosek LGD nowy typ projektu nr 13 (uzyskiwanie 
kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji osób dorosłych w 
zakresie TIK i języków obcych), który jest zgodny z Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Celem uelastycznienia wdrażania LSR usunięto ograniczenie dotyczące 
realizacji typów projektów 1-5. 

8.  Rozdział II, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1, poz. 7 
Doprecyzowano zapisy dotyczącej grupy docelowej/ ostatecznych 
odbiorców wsparcia w przypadku poszczególnych typów projektów.  

9.  Rozdział II, Oś priorytetowa IX, Działanie 9.1, poz. 24 Usunięto zapis dotyczący maksymalnej wartości wydatków 
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kwalifikowalnych: (500 000 PLN) w celu ułatwienia i uelastycznienia 
wdrażania działania.  

W przypadku typu projektu 12 – zwiększono maksymalną wartość 
wydatków kwalifikowanych do 100 000 PLN w celu ułatwienia 
i uelastycznienia wdrażania działania.  

10.  Rozdział III, Indykatywny plan finansowy  Poprawiono kwoty (sumowania) w wierszu łącznie w kolumnach e i f. 

11.  
Załącznik 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań 

W Działaniu 9.1 usunięto wskaźnik rezultatu bezpośredniego Liczba 
miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (wskaźnik 
nie ma zastosowania w działaniu 9.1, ujednolicenie z SZOOP) oraz 
dokonano stosownych zmian wskaźników rezultatu bezpośredniego 
i wskaźników produktu w związku z wprowadzeniem nowego typu 
projektu nr 13.  

12.  Załącznik 3 – Kryteria wyboru projektów 
Dodano kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet 
Monitorujący RPOWP 2014-2020. 

Ponadto dokonano korekty omyłek pisarskich, poprawek stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych. 


