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PODZIAŁ ALOKACJI W RAMACH RPO WP 2014-2020 

Lp. Nazwa osi priorytetowej Fundusz 
Alokacja  

(mln w euro) 

Indykatywny % 

całkowitej alokacji 

1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka EFRR 374,4 17,71% 

2 Cyfrowe Podkarpackie EFRR 81,0 3,83% 

3 Czysta energia EFRR 253,7 12,00% 

4 
Ochrona środowiska naturalnego i 

dziedzictwa kulturowego 
EFRR 186,2 8,81% 

5 Infrastruktura komunikacyjna EFRR 406,4 19,22% 

6 Spójność przestrzenna i społeczna EFRR 217,8 10,30% 

7 Regionalny rynek pracy EFS 227,4 10,76% 

8 Integracja społeczna EFS 169,1 8,00% 

9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie EFS 128,5 6,08% 

10 Pomoc techniczna  EFS 69,7 3,30% 

RAZEM 2 114,2 100,0% 
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OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA        DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE 

 
Typy projektów 

1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć 
dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu  
o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy.  
Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:  
-energia wodna (do 5 MWe),  
-energia wiatru (do 5 MWe),  
-energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),  
-energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii 
elektrycznej),  
-energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),  
-nergia biomasy (do 5 MWt/MWe).  
  

Inwestycje mogą być realizowane w formie „projektów parasolowych”.  
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OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA        DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE 

 
Typy projektów 

2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji 
wytwarzania energii w procesach wysokosprawnej 
kogeneracji ze źródeł odnawialnych.  

  
3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące 

budowy, rozbudowy, przebudowy sieci 
ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła 
wytwarzanego wyłącznie z OZE.  
Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.  
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OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA        DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ OZE 

 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu: 
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.  
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami  

 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu :  
500 000 PLN.  

Maksymalna kwota dofinansowania projektu :  
10 000 000 PLN  

Planowany termin rozpoczęcia naborów : 
-Projekty parasolowe (JST) : II kwartał 2016r.  
-Pozostałe projekty: IV kwartał 2016r. 
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OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA         
 DZIAŁANIE 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

 Typy projektów 

Głęboka modernizacja energetyczna:  
a) budynków użyteczności publicznej,  
b) wielorodzinnych budynków mieszkalnych,  
wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne, obejmująca 
takie elementy jak:  
-ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,  
-modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana 
oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie,  

-montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje),  
-izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja 
instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z 
podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub wymianą źródła ciepła (kotły 
gazowe, kotły na biomasę),  
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OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA         
 DZIAŁANIE 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

 Typy projektów 

-przebudowa i/lub budowa klimatyzacji i systemów chłodzących,  
-likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,  
-modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) 
ciepła,  

-zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania zużyciem energii w 
budynku (w tym zawory termostatyczne),  

-modernizacja instalacji elektrycznych budynku, która skutkować będzie 
ograniczeniem strat energii,  

-instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,  
-instalacja urządzeń wysokosprawnej mikrokogeneracji,  
-modernizacja lub wymiana oświetlenia (zamontowanego w/na budynku na 
stałe).  

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie 
audytów energetycznych.  
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OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA         
 DZIAŁANIE 3.2 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 

 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu: 
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.  
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami  

 
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu :  
500 000 PLN.  

Maksymalna kwota dofinansowania projektu :  
10 000 000 PLN  

Termin naborów : 
-Projekty w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności 
publicznej (wyłączone podmioty ochrony zdrowia):  
od 28 grudnia 2015 r. do 15 marca 2016 r. 
-Pozostałe projekty: II kwartał 2016r. 
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Typy projektów 

1. Budowa, rozbudowa, przebudowa:  
-sieci, przyłączy ciepłowniczych,  
-węzłów cieplnych.  

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

węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji  
CO i CWU).  
(projekty parasolowe) 

  
3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany 

dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe),. 
(projekty parasolowe) 

 

OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA  DZIAŁANIE 3.3 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 
    Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych  
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Typy projektów 

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  

  
5. Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej, 

które będą spełniać standardy budownictwa pasywnego.  

OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA  DZIAŁANIE 3.3 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 
    Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych  
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OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA  DZIAŁANIE 3.3 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 
    Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych  
 

 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu: 
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.  
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami  

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu :  
500 000 PLN.  

Maksymalna kwota dofinansowania projektu :  
10 000 000 PLN (2 000 000 projekty w zakresie systemów oświetlenia) 

Planowany termin rozpoczęcia naborów : 
II kwartał 2016r.  
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Typy projektów 

  

Roboty budowlane i/lub wyposażenie w 
zakresie wymiany dotychczasowych źródeł 
ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe). 
(projekty parasolowe) 
 

OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA  DZIAŁANIE 3.3 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 
    Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji  
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OŚ PRIORYTETOWA III. CZYSTA ENERGIA  DZIAŁANIE 3.3 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 
    Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji  
 

 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu: 
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.  
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami  

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu :  
500 000 PLN.  

Maksymalna kwota dofinansowania projektu :  
3 000 000 PLN  

Planowany termin rozpoczęcia naborów : 
II kwartał 2016r.  
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OŚ PRIORYTETOWA IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO        DZIAŁANIE 4.4 KULTURA 

 
Typy projektów 

1. Prace konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane i/lub 
zakup wyposażenia służące zachowaniu zabytków nieruchomych wraz z 
otoczeniem, 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 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).  
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OŚ PRIORYTETOWA IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO        DZIAŁANIE 4.4 KULTURA 

 
Typy projektów 

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). 
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Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu: 
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.  
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami  

 

Minimalna kwota dofinansowania projektu :  
500 000 PLN (200 000 zabytki ruchome) 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu :  
3 000 000 PLN (1 000 000 zabytki ruchome) 

Planowany termin rozpoczęcia naborów : 
III kwartał 2016r.  

OŚ PRIORYTETOWA IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO        DZIAŁANIE 4.4 KULTURA 
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OŚ PRIORYTETOWA IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO  DZIAŁANIE 4.5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 

 
Typy 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 przyrody - jako 
element projektów dotyczących w podstawowym zakresie ochrony różnorodności 
biologicznej.  
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OŚ PRIORYTETOWA IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO  DZIAŁANIE 4.5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 

 
Typy projektów 

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 : 
a) banki genowe,  
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).  
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OŚ PRIORYTETOWA IV. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO  DZIAŁANIE 4.5 RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 

 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu: 
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.  
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami  
 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:  
100 000 PLN.  

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:  
-dla projektów, które dotyczą centrów edukacji ekologicznej: 1 000 000 PLN,  
-dla planów ochrony dla rezerwatów przyrody parków krajobrazowych oraz dokumentów 
waloryzujących obszary chronionego krajobrazu, inwentaryzacji przyrodniczych, audytu 
krajobrazowego dla województwa podkarpackiego: 5 000 000 PLN,  

-dla pozostałych typów projektów: 3 000 000 PLN.  
  
Planowany termin rozpoczęcia naborów :  
III kwartał 2016r.   Konkurs dedykowany dla MOF.  
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OŚ PRIORYTETOWA VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNADZIAŁANIE    
  Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej  

 
Typy projektów 

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.  
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OŚ PRIORYTETOWA VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNADZIAŁANIE    
  Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej  

 
Typy projektów 

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. 
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OŚ PRIORYTETOWA VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNADZIAŁANIE    
  Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej  

 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu: 
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.  
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami  

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:  
Dla 1 typu projektu: 500 000 PLN.  
Dla 2 typu projektu: 300 000 PLN.  
Dla 3 typu projektu: 200 000 PLN.  
Dla 4 typu projektu: 100 000 PLN.  

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu: 
Dla 1 typu projektu: 3 500 000 PLN.  
Dla 2 typu projektu: nie dotyczy.  
Dla 3 typu projektu: 1 000 000 PLN.  
Dla 4 typu projektu: 1 000 000 PLN.  

Termin naborów : od 28 grudnia 2015 r. do 23 marca 2016 r. 
 



23 

OŚ PRIORYTETOWA VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNADZIAŁANIE    
   DZIAŁANIE 6.4 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

 
Typy projektów 

Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola  

1. Budowa, przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istniejących obiektów wyłącznie 
dotyczących przedszkoli.  

  

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ  

1. Budowa, przebudowa, nadbudowa i/lub zakup wyposażenia infrastruktury dydaktycznej 
szkół zawodowych, placówek kształcenia ustawicznego w szczególności dla laboratoriów, 
pracowni i warsztatów.  

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.  
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OŚ PRIORYTETOWA VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNADZIAŁANIE    
   DZIAŁANIE 6.4 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

 
Typy projektów 

Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne  

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.  

  
 Poddziałanie 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę  

1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie regionalnych instytucji popularyzujących 
naukę i innowacje.  
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OŚ PRIORYTETOWA VI. SPÓJNOŚĆ PRZESTRZENNA I SPOŁECZNADZIAŁANIE    
   DZIAŁANIE 6.4 INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA 

 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu: 
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych.  
Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami 
  
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 
Poddziałanie 6.4.1: 200 000 PLN.  
Poddziałanie 6.4.2: 200 000 PLN.  
Poddziałanie 6.4.3: 200 000 PLN.  
Poddziałanie 6.4.4: Nie dotyczy  
  
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu: 
Poddziałanie 6.4.1: 1 000 000 PLN.  
Poddziałanie 6.4.2: 3 000 000 PLN.  
Poddziałanie 6.4.3: 1 000 000 PLN.  
Poddziałanie 6.4.4: 5 300 000 EUR  
  
Nie przywiduje się naboru w 2016r.  
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OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY   
DZIAŁANIE 7.1 – POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY 

 
Typy projektów 

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 zawodowe,  
d) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji i 

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

e) subsydiowane zatrudnienie,  
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OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY   
DZIAŁANIE 7.1 – POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY 

 
Typy projektów 

f) refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,  
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).  
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OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY   
DZIAŁANIE 7.1 – POPRAWA SYTUACJI OSÓB BEZROBOTNYCH NA RYNKU PRACY 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:   
95% 
  
Minimalna wartość projektu:  
250 000 PLN  
  
Planowany termin rozpoczęcia naborów :  
IV kwartał 2016r. 
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OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY   
  DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 
Typy projektów 

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  
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OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY   
  DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 
Typy projektów 

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.  
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OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY   
  DZIAŁANIE 7.3 – WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:   
95% 
  
Minimalna wartość projektu:  
250 000 PLN  
  
Planowany termin rozpoczęcia naborów:  
III kwartał 2016r. 
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OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY   
  DZIAŁANIE 7.4 - ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE 

 
Typy 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 
opiekuna.  

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.  
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OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY   
  DZIAŁANIE 7.4 - ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE 

 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:  
95% 
  
Minimalna wartość projektu:  
250 000 PLN  
  
Planowany termin rozpoczęcia naborów :  
II kwartał 2016r. 
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OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY   
DZIAŁANIE 7.5 - ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SEKTORA MŚP 

 
Typy projektów 

Dofinansowanie usług rozwojowych, w tym 
podnoszenie kwalifikacji pracowników, 
wynikających z diagnozy potrzeb 
rozwojowych przedsiębiorstwa.  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu:  
85% 
  
Minimalna wartość projektu:  
500 000 PLN  
 
Maksymalna wartość projektu:  
10 000 000 PLN  
 
Planowany termin rozpoczęcia naborów :  
II/III kwartał 2016r. 

OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY   
DZIAŁANIE 7.5 - ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW SEKTORA MŚP 
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OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY   
DZIAŁANIE 7.6 – PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE 

 
Typy 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 macicy.  
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OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY   
DZIAŁANIE 7.6 – PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE 

 
Typy projektów 

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 zawodowej.  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:  
95% 
  
Minimalna wartość projektu:  
200 000 PLN  
  
Planowany termin rozpoczęcia naborów :  
II kwartał 2016r. 

OŚ PRIORYTETOWA VII. REGIONALNY RYNEK PRACY   
DZIAŁANIE 7.6 – PROGRAMY PROFILAKTYCZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE 
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OŚ PRIORYTETOWA VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA    
DZIAŁANIE 8.1 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

Typy projektów 

1. Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę 
reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, 
edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym. 

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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OŚ PRIORYTETOWA VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA    
DZIAŁANIE 8.1 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:   
95% 
  
Minimalna wartość projektu:  
50 000 PLN  
  
Terminy naborów : 
-od 21 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. 
-II kwartał 2016r. 
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OŚ PRIORYTETOWA VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA    
DZIAŁANIE 8.3 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH 

Typy projektów 

Usługi społeczne w szczególności usługi środowiskowe, opiekuńcze:  
  
1. Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy. 
2. Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej. 
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 
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OŚ PRIORYTETOWA VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA    
DZIAŁANIE 8.3 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH 

Typy projektów 

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.  
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OŚ PRIORYTETOWA VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA    
DZIAŁANIE 8.3 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH 

Typy projektów 

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.  
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OŚ PRIORYTETOWA VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA    
DZIAŁANIE 8.3 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:   
95% 
  
Minimalna wartość projektu:  
100 000 PLN  
  
Planowany termin rozpoczęcia naborów :  
III/IV kwartał 2016r. 
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OŚ PRIORYTETOWA VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA    
DZIAŁANIE 8.4 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Typy projektów 

1. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego.  

2. Wspieranie rodziny w postaci działań realizowanych przez 
jednostki samorządu terytorialnego szczebla 
powiatowego.  

3. Wspieranie pieczy zastępczej. 
4. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej. 
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OŚ PRIORYTETOWA VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA    
DZIAŁANIE 8.4 POPRAWA DOSTĘPU DO USŁUG WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:   
95% 
  
Minimalna wartość projektu:  
50 000 PLN  
  
Planowany termin rozpoczęcia naborów :  
I kwartał 2016r. 
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OŚ PRIORYTETOWA VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA    
DZIAŁANIE 8.5 WSPIERANIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE 

Typy projektów 

Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych  
i biznesowych dla wsparcia rozwoju ekonomii 
społecznej zgodnie z podziałem przyjętym w ramach 
Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  
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OŚ PRIORYTETOWA VIII. INTEGRACJA SPOŁECZNA    
DZIAŁANIE 8.5 WSPIERANIE ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:   
95% 
  
Minimalna wartość projektu:  
500 000 PLN  
  
Planowany termin rozpoczęcia naborów :  
I kwartał 2016r. 
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OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE   
   DZIAŁANIE 9.1 ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 

Typy projektów 

1. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach 
wychowania przedszkolnego (OWP) 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, 

c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 
dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów., 

d) wydłużenie godzin pracy OWP;  
e) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym. 
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OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE   
   DZIAŁANIE 9.1 ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:   
90% 
  
Minimalna wartość projektu:  
50 000 PLN  
  
Planowany termin rozpoczęcia naborów:  
IV kwartał 2016r. 
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OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE   
  DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

Typy projektów 

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz 
pracy zespołowej). 

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. 

3. Wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji 
informatycznych. 

4. Kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę oświaty w 
procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i w pracy z uczniem młodszym. 
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:   
95% 
  
Minimalna wartość projektu:  
50 000 PLN  
  
Planowany termin rozpoczęcia naborów:  
I kwartał 2016r. 

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE   
  DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 
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Typy 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.  

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE   
DZIAŁANIE 9.3 PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W OBSZARZE TIK I JĘZYKÓW OBCYCH  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:   
90% 
  
Minimalna wartość projektu:  
50 000 PLN  
  
Terminy naborów : 
-od 21 grudnia 2015 r. do 15 stycznia 2016 r. 
-II kwartał 2016r. 

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE   
DZIAŁANIE 9.3 PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W OBSZARZE TIK I JĘZYKÓW OBCYCH  
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OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE   
  DZIAŁANIE 9.4 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

Typy projektów 

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.  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:   
95% 
  
Minimalna wartość projektu:  
50 000 PLN  
  
Planowany termin rozpoczęcia naborów:  
IV kwartał 2016r. 

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE   
  DZIAŁANIE 9.4 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
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OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE   
DZIAŁANIE 9.5 PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH 

Typy 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.  
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Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego 
wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu:   
90% 
  
Minimalna wartość projektu:  
50 000 PLN  
  
Planowany termin rozpoczęcia naborów:  
III kwartał 2016r. 

OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE   
DZIAŁANIE 9.5 PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH 



Więcej na temat Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020  można znaleźć : 

 

http://rpo.podkarpackie.pl/ 
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