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Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
 
 
Oś priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 
 
Priorytet Inwestycyjny (PI 3.2): Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli 
biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia  
  
Cel szczegółowy: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa 
konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych 
 
 
 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa I -  PI 3.2 

 
 
Przykładowe typy projektów:  
W priorytecie inwestycyjnym przewiduje się takie działania, które wypromują 
korzystny wizerunek regionu;  
- promocja gospodarcza i turystyczna regionu w wymiarze krajowym i 
międzynarodowym  
 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa I  -  PI 3.2 

 
Potencjalne typy beneficjentów: 
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  
- przedsiębiorstwa  
- organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy i 
integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej  
- podmioty zarządzające klastrami  
- instytucje otoczenia biznesu  
- centra obsługi inwestorów 

 
 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa I  -  PI 3.2 

 
 
Potencjalne grupy docelowe:  
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa  
- jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia  

 
  
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa III  -  PI 4.1 

 
Oś priorytetowa III: Czysta energia  
 
Priorytet inwestycyjny (PI 4.1): Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
 
Cel szczegółowy 1: Wzrost wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii w 
generacji rozproszonej 
 
Cel szczegółowy 2: Wzrost produkcji energii pochodzącej z wysokosprawnej 
kogeneracji 

 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa III  -  PI 4.1 

 
Przykładowe typy projektów:  
 
Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci 
dystrybucyjnej/przesyłowej, w oparciu o moc instalowanej elektrowni/jednostki:  
- energia wodna 
- energia wiatru 
- energia słoneczna 
- energia geotermalna 
- energia biogazu 
- energia biomasy. 

  

 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa III  -  PI 4.1 
 

Potencjalne typy beneficjentów:  
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  
- podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia   
- jednostki sektora finansów publicznych  
- przedsiębiorstwa  
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS  
- szkoły wyższe  
- organizacje pozarządowe  
- podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności 
leczniczej  
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa III  -  PI 4.1 

 
 
Potencjalne grupy docelowe:  
- osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu  
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

 
Oś priorytetowa III: Czysta energia  
 
Priorytet inwestycyjny (PI 4.3): Wspieranie efektywności energetycznej, 
inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w 
sektorze mieszkaniowym 
  
Cel szczegółowy: Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. 
 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa III Czysta energia PI 4.3 

 
Zakładane efekty realizowanego priorytetu:  
- oszczędności finansowe wynikające z zastosowania nowoczesnych rozwiązań,  
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,  
- ograniczenie zużycia paliw kopalnych i sukcesywne zastępowanie ich poprzez 
OZE,  
- kompleksowa modernizacja budynków (zwłaszcza użyteczności publicznej oraz 
mieszkalnych) w kierunku budownictwa energooszczędnego.  

 
 

 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa III Czysta energia PI 4.3 

 
Przykładowe typy projektów:  
- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 
wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne  
- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkaniowych 
(wielorodzinnych budynków mieszkalnych) wraz z wymianą wyposażenia tych 
obiektów na energooszczędne  
- wprowadzenie systemów zarządzania energią jako element kompleksowy 
projektu  

 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa III Czysta energia PI 4.3 

 
Potencjalne typy beneficjentów:  
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  
- podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia  
- jednostki sektora finansów publicznych  
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS  
- organizacje pozarządowe  
- podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o 
działalności leczniczej  

 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
Oś priorytetowa III Czysta energia PI 4.3 

 
 
Potencjalne grupy docelowe:  
- osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu  

 

 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

 
Oś priorytetowa III: Czysta energia 
 
Priorytet inwestycyjny (PI 4.5): Promowanie strategii niskoemisyjnych dla 
wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym 
wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań 
adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.  
 
Cel szczegółowy: Obniżenie emisyjności ośrodków miejskich województwa 

 

 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa III Czysta energia PI 4.5 

 
Przykładowe typy projektów:  
- wymiana lub modernizacja źródeł ciepła (kryterium wsparcia – przekroczenie standardów jakości 
powietrza)  
- zmniejszenie strat energii w dystrybucji ciepła w tym z OZE  
- przyłącza do sieci ciepłowniczej  
- realizacja zintegrowanych strategii zrównoważenia energetycznego dla obszarów miejskich, w tym 
publicznych systemów oświetleniowych  
- wsparcie dla projektów mogących wynikać z planów gospodarki niskoemisyjnej/ programów 
ograniczenia niskiej emisji dla poszczególnych typów obszarów miast i niekwalifikujących się do 
dofinansowania w ramach innego PI np. działania dotyczące oszczędności energii, inwestycje w 
zakresie budownictwa pasywnego  

  
  



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa III Czysta energia PI 4.5 

 
Potencjalne typy beneficjentów:  
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  
- podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki 
samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia  
- jednostki sektora finansów publicznych  
- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera  
- przedsiębiorstwa  
- organizacje pozarządowe  
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS  

 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa III Czysta energia PI 4.5 

 
Potencjalne grupy docelowe:  
- osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu  

 
 

 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

 
Oś Priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego I dziedzictwa 
kulturowego  
 
Priorytet inwestycyjny (PI 6.3): Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój 
dziedzictwa naturalnego i kulturowego 
  
Cel szczegółowy: Rozwój zasobów kultury i ochrona zabytków województwa 
podkarpackiego. 

  
 



Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego I dziedzictwa kulturowego PI 6.3 

 
Przykładowe typy projektów:  
- ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego ruchomych i nieruchomych 
poprzez dążenie do przywrócenia ich dawnej świetności, zabezpieczenie przed 
degradacją w przyszłości oraz udostępnienie jako atrakcji kulturalnych regionu 
- rozwój zasobów kultury poprzez inwestycje dotyczące infrastruktury służącej 
działalności kulturalnej i ochronie dziedzictwa kulturowego, umożliwiający 
podniesienie atrakcyjności kulturalnej regionu i zwiększenie dostępności dóbr 
kultury  
  
  



Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego I dziedzictwa kulturowego PI 6.3 

 
Potencjalne typy beneficjentów:  
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  
-podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia  
- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera  
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną  
- instytucje kultury  
- organizacje pozarządowe  
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych  

 

  



Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego I dziedzictwa kulturowego PI 6.3 

 
 
Potencjalne grupy docelowe:  
- osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu.  

 

 

 
 

 
 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
 

Oś Priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego I dziedzictwa 
kulturowego  
 
Priorytet inwestycyjny (PI 6.4): Ochrona i przywrócenie różnorodności 
biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług 
ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę 
 
Cel szczegółowy: Przywrócenie i ochrona różnorodności biologicznej 
województwa podkarpackiego. 

 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
Oś Priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego I dziedzictwa kulturowego  

PI 6.4 

 
 Przykładowe typy projektów:  
- tworzenie i wyposażenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na 
obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime np. banki 
genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ekoparki  

 
 
 

 



Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
Oś Priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego I dziedzictwa kulturowego  

PI 6.4 

 
Przykładowe typy projektów cd.:  
- budowa i modernizacja niezbędnej infrastruktury związanej z ochroną, 
przywróceniem właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków (również na 
terenach chronionych)  
- projekty dotyczące waloryzacji istniejących form ochrony przyrody (w szczególności 
obszarów chronionego krajobrazu) oraz zadań wynikających z potrzeby ochrony 
krajobrazu, w tym opracowywanie planów/programów ochrony i zarządzania oraz 
innych dokumentów dla obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo  

 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
Oś Priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego I dziedzictwa kulturowego  

PI 6.4 

Przykładowe typy projektów cd.:  
- rozwój działalności wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze, w tym inwestycje 
dotyczące infrastruktury mającej na celu rozwój turystyki i edukacji oraz 
promowanie form ochrony przyrody - jako element projektów dotyczących w 
podstawowym zakresie różnorodności biologicznej  
- wsparcie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej 
(m.in. w parkach krajobrazowych)  
- sporządzanie inwentaryzacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych w granicach 
obszarów NATURA 2000  

 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
Oś Priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego I dziedzictwa kulturowego  

PI 6.4 

Potencjalne typy beneficjentów:  
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu 
terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia  
- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera  
- organizacje pozarządowe  
- parki narodowe i krajobrazowe  
- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne  
- organy administracji rządowej  
- jednostki naukowe  
 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
Oś Priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego I dziedzictwa kulturowego  

PI 6.4 

 
 
Potencjalne grupy docelowe:  
- osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu  

 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
 

Oś Priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego I dziedzictwa kulturowego  
 
Priorytet inwestycyjny (PI 6.5): Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu 
poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i 
dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), 
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących 
zmniejszeniu hałasu  
  
Cel szczegółowy: Poprawa jakości przestrzeni miejskiej województwa 
podkarpackiego 

 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 
Oś Priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego I dziedzictwa kulturowego  

 PI 6.5 

 
Przykładowe typy projektów:  
- rekultywacja lub remediacja terenów zdegradowanych mająca na celu zmianę dotychczasowych 
funkcji przez nie pełnionych na cele środowiskowe (zielone tereny rekreacyjne) umożliwiająca 
powtórne wykorzystanie terenu (miasta poniżej 100 tys. mieszkańców)  
- inwestycje w zakresie budowy infrastruktury koniecznej do dokonywania pomiaru zanieczyszczeń 
oraz powiadamiania ludności o jego poziomie i budowy systemów monitoringu powietrza  
- inwestycje dotyczące ograniczenia emisji hałasu  
- działania służące poprawie jakości powietrza dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: 
instalacje i urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza (pyłowe, gazowe)  

 

 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś Priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego I dziedzictwa kulturowego PI 6.5 

 
Potencjalne typy beneficjentów:  
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  
- podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich 
związki i stowarzyszenia  
- porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera  
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną  
- organizacje pozarządowe  
- jednostki naukowe  
- szkoły wyższe  
- przedsiębiorstwa  
-kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych  
- Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne  

 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś Priorytetowa IV: Ochrona środowiska naturalnego I dziedzictwa kulturowego PI 6.5 

 
 
Potencjalne grupy docelowe:  
- osoby, instytucje i przedsiębiorstwa korzystające z rezultatów projektu; 
mieszkańcy, potencjalni turyści i inwestorzy  

 
 

 

 

  
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

 

Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna (PI 9.4)  
 

Priorytet inwestycyjny (PI 9.4): Aktywne włączenie, w tym z myślą o 
promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na 
zatrudnienie 
 
Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz 
samodzielności osób będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji społecznej i 
zawodowej 
 
 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna (PI 9.4) 
 
 Przykładowe typy projektów:  
- zintegrowane oraz zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno-zawodowej, zawierające w 
zależności od potrzeb: elementy aktywizacji edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej i społecznej, z 
wykorzystaniem m.in.:  
- pracy socjalnej  
- 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  
- uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji Społecznej  
- zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania 
nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową 
(wyłącznie w przypadku osób nieposiadających statusu osoby bezrobotnej)  
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pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna (PI 9.4)  
 
Przykładowe typy projektów cd.: 
- działania o charakterze prewencyjnym w stosunku do zjawiska wykluczenia społecznego, w tym 
przeciwdziałanie patologiom społecznym (alkoholizm, przemoc, itp.)  
- działania środowiskowe na rzecz społeczności, animacja społeczna  
- wspólne inicjatywy jednostek pomocy społecznej i instytucji rynku pracy, zwiększające 
efektywność i kompleksowość udzielanego wsparcia  
- włączanie osób niepełnosprawnych 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  
- finansowanie programów zatrudnienia wspomaganego dla osób niepełnosprawnych  

 

 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna (PI 9.4)  
 

Potencjalne typy beneficjentów:  
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość 
prawną  
- podmioty zatrudnienia socjalnego (tworzone zgodnie z wymogami określonymi w 
prawodawstwie krajowym)  
- podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej  
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej  
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Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna (PI 9.4) 
 

Potencjalne grupy docelowe:  
- osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym ubodzy, długotrwale bezrobotni, 
niepełnosprawni i bezdomni  
- rodziny zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym  
- społeczność lokalna (w przypadku działań środowiskowych i animacji społecznej)  
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Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna  
 

 Priorytet inwestycyjny (PI 9.7): Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych 
oraz wysokiej, jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w 
interesie ogólnym 
 
Cel szczegółowy nr 1: Zwiększenie liczby osób korzystających z wysokiej, jakości usług 
społecznych 
 
Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie liczby osób korzystających z wysokiej, jakości usług 
zdrowotnych 
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Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna (PI 9.7)  
 

Przykładowe typy projektów:  
- działania profilaktyczne na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i odpowiedzialnego 
rodzicielstwa, w tym upowszechnianie usług asystenta rodzin  
- rozwój placówek wsparcia dziennego poprzez tworzenie nowych i rozwój już istniejących 
placówek wsparcia dziennego w gminach i powiatach  
- wspieranie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego  
- usługi rodzin wspierających, usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla rodziny w sytuacji, gdy 
członek rodziny jest osobą zależną (dziecko, osoba dorosła, osoba starsza) w wyniku choroby, 
niepełnosprawności, zaburzeń psychicznych, w przypadkach, gdy prawidłowe funkcjonowanie 
w środowisku rodzinnym wymaga wprowadzenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych 
usług opiekuńczych w zakresie wynikającym z indywidualnej diagnozy  
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Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna (PI 9.7)  
 

Przykładowe typy projektów cd.:  
- programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych  
-programy i działania zmierzające do podniesienia świadomości zdrowotnej kobiet będących w 
ciąży, jak również młodych matek oraz podnoszenia umiejętności rodziców 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)  
- sfinansowanie dziennego czy też rodzinnego domu pomocy, usług asystenta osoby zależnej  
 

 
 

 
 



Fundusze Europejskie dla organizacji 

pozarządowych 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna (PI 9.7)  
 

 
Przykładowe typy projektów cd.:  
- wsparcie instytucjonalnych form opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, w tym np. 
świadczeń geriatrycznych, ambulatoryjnych i stacjonarnych placówek geriatrycznych, rozwój opieki 
długoterminowej  
- finansowanie usług dla osób chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi, w tym opieki 
psychiatrycznej i psychologicznej  
- dofinansowanie dziennej opieki poszpitalnej, długoterminowej opieki zdrowotnej, opieki 
paliatywnej i hospicyjnej  
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Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna (PI 9.7)  
 
Potencjalne typy beneficjentów:  
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną  
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności 
leczniczej  
- podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia  
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe  
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Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna (PI 9.7)  
 
Potencjalne grupy docelowe:  
- rodziny z dziećmi, w tym rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym bądź wykluczone  
- osoby niepełnosprawne, w tym z niepełnosprawnościami rzadko występującymi oraz sprzężonymi, 
bez względu na stopień niepełnosprawności  
- rodziny osób niepełnosprawnych, zamieszkujące wspólne gospodarstwo domowe,  
- dzieci w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych  
- członkowie rodzin zastępczych i pieczy zastępczej  
- osoby starsze oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec nich  
- osoby z zaburzeniami psychicznymi i chore psychicznie  
- kobiety w ciąży, młode matki, zwłaszcza zagrożone wykluczeniem społecznym  
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Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna  
 
Priorytet inwestycyjny (PI 9.8): Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i 
integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii 
społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia  
  
Cel szczegółowy: Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w 
aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności 
społecznej w regionie 
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Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna (PI 9.8) 

 
Przykładowe typy projektów:  
- komplementarna realizacja usług wspierających podmioty ekonomii społecznej 
przez instytucje wsparcia ekonomii społecznej  
- realizacja bezzwrotnych instrumentów finansowych udzielanych m.in. na 
tworzenie przedsiębiorstw społecznych i miejsc pracy w nich oraz na działalność 
integracyjną  
- wspieranie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i 
przedsiębiorczości społecznej 
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Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna (PI 9.8) 
 

Przykładowe typy projektów cd.:  
- realizacja regionalnych i lokalnych kampanii społecznych informujących o ekonomii społecznej, 
promujących jej idee, pozytywny wizerunek i kształtujących postawy konsumenckie, we współpracy 
z organizacjami samorządowymi  
- realizacja regionalnych i lokalnych programów edukacji o i dla ekonomii społecznej w systemie 
edukacji pozaformalnej, prowadzonej przez organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, instytucje 
rynku pracy, instytucje kultury, media, a skierowanych do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, 
samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych i biznesu (program edukacyjny dla samorządów i 
młodzieży)  
- koordynacja działań na rzecz sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (m.in. 
monitoring i promocja podmiotów ekonomii społecznej, animacja współpracy międzysektorowej na 
poziomie regionalnym)  
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Oś priorytetowa VIII: Integracja społeczna (PI 9.8) 

 
Potencjalne typy beneficjentów:  
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  
- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające 
osobowość prawną  
- organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy i 
integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej  
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Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie 
 
Priorytet inwestycyjny (PI 10.1): Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu 
kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej 
edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia  
 
Cel szczegółowy 1: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 
Cel szczegółowy 2: Poprawa funkcjonowania szkół i placówek systemu oświaty 

 
 

Cel szczegółowy 1: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 

Cel szczegółowy 2: Poprawa funkcjonowania szkół i placówek systemu oświaty 
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Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie (PI 10.1)  
 
Przykładowe typy projektów:  
- wsparcie tworzenia nowych miejsc przedszkolnych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami  
-podnoszenie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej przedszkoli i szkół w zakresie kształcenia 
ogólnego  
- działania służące indywidualizacji podejścia do ucznia, ukierunkowane na wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów oraz pracę z uczniem młodszym  
- podnoszenie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz 
kompetencji cyfrowych  
- działania rozwijające przekrojowe kompetencje kluczowe uczniów, tj. umiejętność uczenia się, 
kompetencje społeczne i obywatelskie, kreatywność, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość 
i ekspresja kulturalna  
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Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie (PI 10.1)  
 
Przykładowe typy projektów cd.:  
- programy wsparcia nauczycieli w ich pracy zawodowej jako element poprawy jakości pracy szkół, 
ukierunkowane m.in. na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowanie, doradztwo - 
kontynuacja wdrażania założeń rządowego programu „Cyfrowa Szkoła” w obszarze e-nauczyciel i e-
szkoła  
- realizacja programów stypendialnych skierowanych do uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych, w tym szkół zawodowych, osiągających wysokie wyniki w nauce, w 
szczególności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, technicznych i zawodowych, 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub trudnej sytuacji życiowej/rodzinnej  
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Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie (PI 10.1)  
 
Potencjalne typy beneficjentów:  
- wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  
  
Potencjalne grupy docelowe:  
- przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci w wieku przedszkolnym i ich 
rodzice  
- szkoły i placówki realizujące kształcenie ogólne i zawodowe oraz ich uczniowie  
- nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół 
i placówek realizujących kształcenie ogólne  
- osoby niepełnosprawne w ramach ww. grup  
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Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 

 
Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie 
 

Priorytet inwestycyjny (PI 10.3): Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe 
życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup 
wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły 
roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez 
doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji  
 
Cel szczegółowy: Upowszechnienie kształcenia ustawicznego 
 
 

Cel szczegółowy 1: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 

Cel szczegółowy 2: Poprawa funkcjonowania szkół i placówek systemu oświaty 
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Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie (PI 10.3) 
 
 

 Przykładowe typy projektów:  
- kształcenie osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych  
- podnoszenie kompetencji językowych oraz ICT wśród osób dorosłych  
- doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb edukacyjnych oraz wyboru 
odpowiedniej oferty kształcenia  
- programy formalnego potwierdzania kwalifikacji uzyskanych drogą nieformalną lub 
pozaformalną  
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Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie (PI 10.3)  
 

 

Potencjalne typy beneficjentów:  

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

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  

 

Potencjalne grupy docelowe:  

- osoby dorosłe, w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach, osoby 

niepełnosprawne, które z własnej inicjatywy chcą podnosić, uzupełniać lub potwierdzać 

posiadane kwalifikacje  
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Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie 
 
Priorytet inwestycyjny (PI 10.3 BIS): Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 
wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez 
mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i 
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 
pracodawcami  
 
Cel szczegółowy: Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego odpowiadającego na potrzeby 
regionalnego rynku pracy 

 

 

Cel szczegółowy 1: Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 

Cel szczegółowy 2: Poprawa funkcjonowania szkół i placówek systemu oświaty 
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Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie (PI 10.3 BIS) 
 
 Przykładowe typy projektów:  
- stworzenie i wdrożenie systemu integracji szkolnictwa zawodowego z otoczeniem społeczno-
gospodarczym, szkolnictwem wyższym oraz instytucjami rynku pracy  
- podnoszenie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego i jakości oferty edukacyjnej szkół/placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe, w tym dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych 
do regionalnych potrzeb (m.in. opracowanie i wdrażanie nowych kierunków nauczania, zmiany 
programowe, kursy i szkolenia, w tym kursy językowe itp.)  
-programy wsparcia nauczycieli w ich pracy zawodowej ukierunkowane m.in. na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowanie, doradztwo i monitorowanie  
-wdrażanie efektywnego systemu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego, w 
szczególności w gimnazjum  
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Oś priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie (PI 10.3 BIS) 
  
Potencjalne typy beneficjentów:  
-wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)  
 

Potencjalne grupy docelowe:  
- szkoły i placówki oświatowe prowadzące kształcenie zawodowe i ich kadra  
- uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe  
- rodzice uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe  
- instruktorzy i nauczyciele praktycznej nauki zawodu  
- szkoły i placówki oświatowe realizujące kształcenie ogólne oraz ich uczniowie  
- rodzice uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne  
- otoczenie społeczno- gospodarcze szkół tj. m.in.: pracodawcy, szkoły wyższe, instytucje rynku pracy  
- osoby niepełnosprawne w ramach ww. grup  
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Punkty informacyjne Funduszy Europejskich w woj. podkarpackim 
 
 

Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w Rzeszowie 

al. Ł. Cieplińskiego 4 
35-010 Rzeszów  

tel. (17) 747-64-15, (17) 747-64-82 
 

www.fundusze.podkarpackie.pl 
 
 
 

http://www.fundusze.podkarpackie.pl/
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Punkty informacyjne Funduszy Europejskich w woj. podkarpackim 
 
 

Lokalne Punkty Informacyjne 
 

Krosno 
Mielec 
Sanok 

Przemyśl 
Tarnobrzeg 

 
 



Źródła informacji o Funduszach Europejskich 

Portale internetowe i inne źródła informacji 
 
• Portal Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

• RPO WP 2014-2020: http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/index.php/rpo-wp-2014-
2020 

• PO WER: http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx 

• PO IŚ 2014-2020: http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx 

• PO PC: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polska_cyfrowa/Strony/glowna.aspx 

• PO IR: http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx 

• PO PW: http://www.polskawschodnia.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx 

• Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: www.mir.gov.pl 

• Portal Innowacji: www.pi.gov.pl 

 
 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/index.php/rpo-wp-2014-2020
http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/index.php/rpo-wp-2014-2020
http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/index.php/rpo-wp-2014-2020
http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/index.php/rpo-wp-2014-2020
http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/index.php/rpo-wp-2014-2020
http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/index.php/rpo-wp-2014-2020
http://www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa/index.php/rpo-wp-2014-2020
http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx
http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polska_cyfrowa/Strony/glowna.aspx
http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx
http://www.polskawschodnia.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx
http://www.mir.gov.pl/
http://www.pi.gov.pl/
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