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ROK 2017  

WYKAZ POSIEDZEŃ I PODJĘTYCH UCHWAŁ KOMITETU MONITORUJĄCEGO  

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 
   

Posiedzenie KM RPO WM 

na lata 2014-2020 

data Uchwały KM RPO WM na lata 2014-2020 Numer uchwały pierwotnej i/lub zmieniającej 

XIII posiedzenie 

26-27 stycznia 2017 r. 

Rytro 

PROTOKÓŁ 

26.01.2017 r. Uchwała nr 1/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. dla Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty 

konkursowe, w ramach  Działania 9.1 Aktywna integracja 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 29/15 z dnia 31 lipca 2015 r. 

Uchwała nr 2/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 

w regionie dla Typu projektu D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 49/16 z dnia 22 lipca 2016 r. 

 Uchwała nr 3/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. dla Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura 

edukacyjna dla Typu projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa  

Uchwała pierwotna: 

Uchwałą nr 31/15 z dnia 31 lipca 2015 r.  

Zmiany: 

Uchwała nr 23/16 z dnia 18 marca 2016 r. 

Uchwała nr 3/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. 

 Uchwała nr 4/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. dla Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 

dla Typu projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej 

uczniów 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 50/16 z dnia 22 lipca 2016 r. 

. 

 Uchwała nr 5/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. dla Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-

rozwojowe przedsiębiorstw   

 

Uchwala pierwotna: 

Uchwała nr 61/15 z dnia 11 grudnia 2015 r. 

Uchwała nr 57/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 Uchwała nr 6/17 z dnia 26 stycznia 2017 r dla Poddziałania 4.3.3 Głęboka modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne dla Typu projektu A. 

głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

Uchwala pierwotna: 

Uchwała nr 34/15 z dnia 24 września 2015 r. 

 Uchwała nr 7/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. dla Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR  Uchwala pierwotna: 

Uchwała nr 79/16 z dnia 21 października 2016 r. 

 Uchwała nr 8/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. dla Działania 12.2 Infrastruktura edukacyjna Uchwała pierwotna:  

Uchwała nr 23/15 z dnia 30 lipca 2015 r. 

 Uchwała nr 9/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. dla Poddziałania 3.1.1 Strefy aktywności 

gospodarczej – ZIT 

Uchwala pierwotna:  

Uchwała nr 20/15 a z dnia 30 lipca 2015 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 53/16 z dnia 20 października 2016 r. 

 Uchwała nr 10/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. dla Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 32/15 z dnia 24 września 2015 r.  

Zmiany: 

Uchwała nr 54/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 60/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/protokol-z-xiii-posiedzenia-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/Protokol_XIII_posiedzenie_KM_RPOWM_26-27_stycznia_2017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-1-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/1_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_9_1_2A_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-1-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/1_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_9_1_2A_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-29-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/09/29_15_uchwala_KM_kryteria_III_9_1_2A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-2-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/2_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_9_2_1D_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-2-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/2_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_9_2_1D_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-49-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/49_16_uchwala_KM_kryteria_X_9_2_1D.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-3-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/3_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_10_1_4B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-3-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/3_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_10_1_4B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-31-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/09/31_15_uchwala_KM_kryteria_III_10_1_4B.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-23-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/04/23_16_uchwala_KM.pdf
ww.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-3-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/02/3_18_uchwala_KM_kryteria_XVIII_10-1-4-B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-4-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/4_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_10_1_5C_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-4-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/4_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_10_1_5C_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-4-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/4_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_10_1_5C_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-50-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/50_16_uchwala_KM_kryteria_X_10_1_5C.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/5_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_1_2_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/5_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_1_2_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-61-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/61_15_uchwala_KM_kryteria_1_2_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-57-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/57_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_1-2-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-6-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-6-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-6-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-34-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-20200/2015/10/34_15_Uchwala_KM_kryteria_4_3_3_A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-7-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/7_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_5_2_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-79-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/79_16_uchwala_KM_kryteria_XI_5_2_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-8-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/8_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_12_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-23-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-30-lipca-2015-r/2015/08/23_15_uchwala_KM_kryteria_III_12_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-9-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/9_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_3_1_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-9-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/9_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_3_1_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-20-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-30-lipca-2015-r/2015/08/20_15__uchwala__KM_kryteria_III_3_1_1A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-53-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/53_16__uchwala_KM_kryteria_XI_3_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-10-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/10_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_4_3_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-10-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/10_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_4_3_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-32-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/32_15_Uchwala_KM_kryteria_4_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-54-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/54_16_uchwala_KM_kryteria_XI_4_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-60-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/60_12_uchwala_KM_kryteria_XVII_4-3-1_zmiany.pdf
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 Uchwała nr 11/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. dla Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport 

miejski – ZIT 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 21/15  z dnia 30 lipca 2015 r.  

Zmiany: 

Uchwała nr 38/16 z dnia 20 maja 2016 r.  

Uchwała nr 58/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 35/17 z dnia 28 września 2017 r.  

Uchwała nr 61/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 Uchwała nr 12/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. dla Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT,  Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 78/16 z dnia 21 października 2016 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 62/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.  

 Uchwała nr 13/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. dla Poddziałania 5.3.1 Gospodarka wodno-

kanalizacyjna – ZIT 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 22/15 z dnia 30 lipca 2015 r.  

Zmiany: 

Uchwała nr 13/16 z dnia 17 marca 2016 r.  

Uchwała nr 43/16 z dnia 21 lipca 2016 r. 

 Uchwała nr 14/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. dla Poddziałania 7.1.2 Drogi subregionalne – ZIT 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 17/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.  

Zmiany: 

Uchwała nr 28/16 z dnia 19 maja 2016 r.  

Uchwała nr 67/16 z dnia 20 października 2016 r. 

27.01.2017 r. Uchwała nr 15/17 z dnia 27 stycznia 2017 r. dla Poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

 

 Uchwała nr 16/17 z dnia 27 stycznia 2017 r. dla Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia 

zawodowego z prywatnym 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 54/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. 
 Uchwała nr 16/17 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 27 stycznia 2017 

r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów dla 
Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, 
w ramach 8. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Rynek pracy 

Uchwała w trybie 

obiegowym 

21.03.2017 r. Uchwała nr 17/17 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów 

poza obszarem objętym programem na terytorium UE w ramach Działania 2.1 E-administracja i 

otwarte zasoby w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata  

2014-2020 

   

XIV posiedzenie  

20-21 kwietnia 2017 r. 

Radocza 

PROTOKÓŁ 

20.04.2017 r. Uchwała nr 18/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r. dla Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony 

zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 82/16 z dnia 21 października 2016 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 98/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.  

  

21.04.2016 r. Uchwała nr 19/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dla Działania 1.1  Infrastruktura badawcza sektora 

nauki 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 46/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-11-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/11_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_4_5_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-11-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/11_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_4_5_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-21-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-30-lipca-2015-r/2015/08/21_15_uchwala_KM_kryteria_III_4_5_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-38-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/38_16_uchwala_KM_kryteria_4_5_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-58-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/58_16_uchwala_KM_kryteria_XI_4_5_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-35-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Uchwala_KM_35_17_w_trybie_obiegowym_4-5-1_28092017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-61-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/61_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_4_5_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-12-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/12_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_5_2_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-78-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/78_16_uchwala_KM_kryteria_XI_5_2_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-62-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/62_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_5-2-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-13-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/13_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_5_3_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-13-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/13_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_5_3_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-22-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-30-lipca-2015-r/2015/08/22_15__uchwala_KM_kryteria_III_5_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-13-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/04/13_16__uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-43-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/43_16_uchwala_KM_kryteria_5__1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-14-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/14_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_7_1_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-17-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/17_15__uchwala_KM_kryteria_7_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-28-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/28_16_uchwala_KM_kryteria_7_1_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-67-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/67_16_uchwala_KM_kryteria_IX_7_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-15-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/15_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_4_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-15-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/15_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_4_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-16-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/16_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_8_5_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-16-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/16_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_8_5_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-54-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/54_15_uchwala_KM_kryteria_8_5.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-17-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/17_17_uchwala_KM_kwalifikowalnosc_geograficzna_2-1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-17-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/17_17_uchwala_KM_kwalifikowalnosc_geograficzna_2-1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-17-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/17_17_uchwala_KM_kwalifikowalnosc_geograficzna_2-1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-17-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/17_17_uchwala_KM_kwalifikowalnosc_geograficzna_2-1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-17-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/17_17_uchwala_KM_kwalifikowalnosc_geograficzna_2-1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/protokol-z-xiv-posiedzenia-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-18-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/18_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_12-1-3_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-18-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/18_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_12-1-3_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-82-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/82_16_uchwala_KM_kryteria_XI_12_1_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-98-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/98_16_uchwala_KM_kryteria_XII_12_1_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-19-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/19_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_1-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-19-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/19_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_1-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-46-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/46_15__uchwala_KM_kryteria_1_1.pdf
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Zmiany: 

Uchwała nr 40/16 z dnia 20 maja 2016 r.  

Uchwała nr 56/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.  

Uchwała nr 20/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dla Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 12/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 1/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. 

  

Uchwała nr 21/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dla Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 39/15 z dnia 24 września 2015 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 51/16 z dnia 20 października 2016 r.  

Uchwała nr 40/17 z dnia 26 października 2017 r. 

  

Uchwała nr 22/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dla Poddziałania  3.4.4  Dotacje dla  MŚP dla Typu 

projektu B. 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 65/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.  
  

Uchwała nr 23/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. dla Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz 

interwencja kryzysowa – ZIT  dla Typu projektu A. działania wspierające opiekunów 

nieformalnych osób niesamodzielnych oraz dla Typu projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub 

działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 43/15 z dnia 25 września 2015 r. 
  

Uchwała nr 24/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu 

Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Załącznik – zaktualizowany Plan Ewaluacji 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 11/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. 

Załącznik Plan Ewaluacji 

  

XV posiedzenie  

22 czerwca 2017 r. 

Kraków 

PROTOKÓŁ 

22.06.2017 r. Uchwała nr 25/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego  

z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

(RPO WM). Sprawozdanie roczne za 2016 rok 

Załączniki: 

Sprawozdanie roczne za 2016 rok 

Streszczenie sprawozdania 

Tabele 

Instrumenty finansowe 

   

Uchwała nr 26/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wspólnych kryteriów wyboru 

projektów dla niektórych działań oraz poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 obejmujących wsparcie dla projektu 

zintegrowanego dotyczącego tworzenia regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji 

oraz uchylenia Uchwały nr 23/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

kryteriów wyboru projektów dla Działania 12.2 Infrastruktura edukacyjna dla Typu projektu A. 

utworzenie regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji, w ramach 12. Osi 

Zmiany: 

Uchwała nr 4/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. 
  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-40-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/40_16__uchwala_KM_kryteria_1_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-56-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/56_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_1-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-20-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/20_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_1-2-3_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-12-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/12_15_uchwala_KM_kryteria_1_2_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-1-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/02/1_18_uchwala_KM_kryteria_XVIII_1-2-3_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-21-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/21_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_2-1-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-39-15-KM-RPO-WM/2015/10/39_15_Uchwala_KM_kryteria_2_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-51-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/51_16_uchwala_KM_kryteria_XI_2_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-40-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/40_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_2-1-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-22-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/22_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_3-4-4_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-22-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/22_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_3-4-4_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-65-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/65_15_uchwala_KM_kryteria_3__4_4B.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-23-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/23_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_9-2-2_A_i_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-23-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/23_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_9-2-2_A_i_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-23-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/23_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_9-2-2_A_i_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-23-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/23_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_9-2-2_A_i_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-43-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/43_15_uchwala_KM_kryteria_9_2_2_A_i_B.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-24-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/24_17_uchwala_KM_zatwierdzenie_zaktualizowanego_Planu_Ewaluacji_RPOWM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-24-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/24_17_uchwala_KM_zatwierdzenie_zaktualizowanego_Planu_Ewaluacji_RPOWM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-24-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017-04-21/24_17_zalacznik_do_uchwaly_KM_zaktualizowany_Plan_Ewaluacji_RPOWM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-11-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/03/11_16_uchwala_KM_zatwierdzenie_planu_ewaluacji.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-11-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016_01_29/11_16_zalacznik_do_uchwaly_KM_zatwierdzenie_planu_ewaluacji.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/protokol-z-xv-posiedzenia-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Protokol_XV_22062017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-25-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/25_17_uchwala_KM_zatwierdzenie_sprawozdania_rocznego_z_realizacji_RPOWM_2016.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-25-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/25_17_uchwala_KM_zatwierdzenie_sprawozdania_rocznego_z_realizacji_RPOWM_2016.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-25-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/25_17_uchwala_KM_zatwierdzenie_sprawozdania_rocznego_z_realizacji_RPOWM_2016.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-25-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017-06-22/25_17_zalacznik_uchwala_KM_sprawozdanie_roczne_RPOWM_2014-2020_za_2016.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-25-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017-06-22/25_17_streszczenie_Sprawozdanie_roczne_RPOWM_2016.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-25-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017-06-22/25_17_Tabele1-15_Sprawozdanie_roczne_RPOWM_2014-2020_za_2016.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-25-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017-06-22/25_17_Zalacznik_I_IF_RPO_woj_malopolskie_za_2016.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-26-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/26_17_uchwala_KM_kryteria_XV_projekt_zintegrowany_4-3-3B_12-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-26-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/26_17_uchwala_KM_kryteria_XV_projekt_zintegrowany_4-3-3B_12-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-26-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/26_17_uchwala_KM_kryteria_XV_projekt_zintegrowany_4-3-3B_12-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-26-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/26_17_uchwala_KM_kryteria_XV_projekt_zintegrowany_4-3-3B_12-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-26-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/26_17_uchwala_KM_kryteria_XV_projekt_zintegrowany_4-3-3B_12-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-26-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/26_17_uchwala_KM_kryteria_XV_projekt_zintegrowany_4-3-3B_12-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-26-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/26_17_uchwala_KM_kryteria_XV_projekt_zintegrowany_4-3-3B_12-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-26-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/26_17_uchwala_KM_kryteria_XV_projekt_zintegrowany_4-3-3B_12-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-4-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/02/4_18_uchwala_KM_kryteria_XVIII_projekt_zintegrowany_4-3-3-B_12-2.pdf
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priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 pn. Infrastruktura społeczna 

Uchwała nr 27/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. dla Poddziałania 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej 

- SPR 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 6/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. 
  

Uchwała nr 28/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. dla Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 

małopolskich MŚP 

Uchwała pierwotna: 

Uchwałą nr 63/15 z dnia 11 grudnia 2015 r. 
  

Uchwała nr 29/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. dla Poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-

kanalizacyjna – SPR 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 14/16 z dnia 17 marca 2016 r.  

Zmiany: 

Uchwała nr 44/16 z dnia 21 lipca 2016 r. 

Uchwała nr 61/16 z dnia 20 października 2016 r. 

  

Uchwała nr 30/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. dla Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR Uchwała pierwotna:  
Uchwała nr 37/15 z dnia 24 września 2015 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 29/16 z dnia 19 maja 2016 r. 

  

Uchwała nr 31/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. dla Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi 

podróżnych – SPR 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 30/16 z dnia 19 maja 2016 r.  

Zmiany:  

Uchwała nr 69/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 37/17 z dnia 28 września 2017 r. 

  

Uchwała nr 32/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. dla Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie 

działalności gospodarczej w formie dotacji  

 

Uchwała pierwotna:  
Uchwała nr 42/15 z dnia 25 września 2015 r. 

  

Uchwała nr 33/17 z dnia  22 czerwca 2017 r. dla Poddziałania 8.6.1 Realizacja programów 

przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców dla Typu projektu A. programy 

przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na innych lub 

zmodyfikowanych/ zmodernizowanych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwałą nr 48/16 z dnia  22 lipca 2016 r.  

Zmiany: 

Uchwała nr 70/16 z dnia  20 października 2016 r. 

  

Uchwała nr 34/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. dla Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz 

interwencja kryzysowa – SPR, dla Typu projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych 

osób niesamodzielnych i dla Typu projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek 

zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 20/16 z dnia 18 marca 2016 r. 
  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-26-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/26_17_uchwala_KM_kryteria_XV_projekt_zintegrowany_4-3-3B_12-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-26-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/26_17_uchwala_KM_kryteria_XV_projekt_zintegrowany_4-3-3B_12-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-27-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/27_17_uchwala_KM_kryteria_XV_3-1-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-27-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/27_17_uchwala_KM_kryteria_XV_3-1-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-6-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/03/6_16_uchwala_KM_kryteria_VII_3_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-28-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/28_17_uchwala_KM_kryteria_XV_3-3-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-28-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/28_17_uchwala_KM_kryteria_XV_3-3-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-63-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/63_15_uchwala_KM_kryteria_3_3_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-29-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/29_17_uchwala_KM_kryteria_XV_5-3-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-29-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/29_17_uchwala_KM_kryteria_XV_5-3-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-14-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/04/14_16_uchwalaKM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-44-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/44_16_uchwala_KM_kryteria_X_5_3_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-61-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/61_16_uchwala_KM_kryteria_XII_5_3_2.pdf
hthttp://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-30-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/30_17_uchwala_KM_kryteria_XV_7-1-3_zmiany.pdftp:/www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-30-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-37-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/37_15_uchwala_KM_kryteria_7_1_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-29-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/29_16__uchwala_KM_kryteria_7_1_3_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-31-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/31_17_uchwala_KM_kryteria_XV_7-2-4_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-31-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/31_17_uchwala_KM_kryteria_XV_7-2-4_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-30-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/30_16_uchwala_KM_kryteria_7_2_4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-69-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/69_16_uchwala_KM_kryteria_IX_7_2_4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-37-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Uchwala_KM_37_17_w_trybie_obiegowym_7-2-4_28092017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-32-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/32_17_uchwala_KM_kryteria_IV_8-3-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-32-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/32_17_uchwala_KM_kryteria_IV_8-3-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-42-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/42_15_uchwala_KM_kryteria_8_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-33-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/33_17_projekt_uchwala_KM_kryteria_XV_8-6-1_A_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-33-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/33_17_projekt_uchwala_KM_kryteria_XV_8-6-1_A_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-33-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/33_17_projekt_uchwala_KM_kryteria_XV_8-6-1_A_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-33-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/33_17_projekt_uchwala_KM_kryteria_XV_8-6-1_A_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-48-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/48_16_uchwala_KM_kryteria_XI_8_6_1A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-70-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/70_16_uchwala_KM_kryteria_XI_8_6_1A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-34-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/34_17_uchwala_KM_kryteria_XV_9-2-3_A_i_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-34-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/34_17_uchwala_KM_kryteria_XV_9-2-3_A_i_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-34-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/34_17_uchwala_KM_kryteria_XV_9-2-3_A_i_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-34-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/34_17_uchwala_KM_kryteria_XV_9-2-3_A_i_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-20-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/04/20_16_uchwala_KM.pdf
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Uchwała w trybie 

obiegowym 

28.09.2017 r.  Uchwała nr 35/17 z dnia 28 września 2017 r. dla Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport 

miejski – ZIT 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 21/15  z dnia 30 lipca 2015 r.  

Zmiany: 

Uchwała nr 38/16 z dnia 20 maja 2016 r.  

Uchwała nr 58/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 11/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 

Uchwała nr 61/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.  

  

Uchwała w trybie 

obiegowym 

28.09.2017 r. Uchwała nr 36/17 z dnia 28 września 2017 r. dla Poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów 

subregionów – SPR 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 3/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. 
  

Uchwała w trybie 

obiegowym 

28.09.2017 r. Uchwała nr 37/17 z dnia 28 września 2017 r. dla Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi 

podróżnych – SPR 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 30/16 z dnia 19 maja 2016 r.  

Zmiany:  

Uchwała nr 69/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 31/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. 

  

Uchwała w trybie 

obiegowym 

28.09.2017 r. Uchwała nr 38/17 z dnia 28 września 2017 r. dla Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie 

działalności gospodarczej w formie dotacji 
Uchwała pierwotna:  
Uchwała nr 42/15 z dnia 25 września 2015 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 32/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. 

  

XVI posiedzenie  

26-27 października 2017 r. 

Wysowa Zdrój 

 

26.10.2017 r.  Uchwała nr 39/17 z dnia 26 października 2017 r. dla Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-

rozwojowa przedsiębiorstw   

Uchwała pierwotna: 

Uchwała  nr 62/15  z dnia 11 grudnia 2015 r.  
  

Uchwała nr 40/17 z dnia 26 października 2017 r. dla Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna 

administracja 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 39/15 z dnia 24 września 2015 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 51/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 21/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.  

  

Uchwała nr 41/17 z dnia 26 października 2017 r. dla Poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej 

emisji – ZIT, w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 5/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 35/16 z dnia 19 maja 2016 r. 

Uchwała nr 55/16 z dnia 20 października 2016 r. 

  

Uchwała nr 42/17 z dnia 26 października 2017 r. Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras 

rowerowych 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała 16/15 z dnia 26 czerwca 2015 r.  

Zmiany: 

  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-35-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Uchwala_KM_35_17_w_trybie_obiegowym_4-5-1_28092017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-35-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Uchwala_KM_35_17_w_trybie_obiegowym_4-5-1_28092017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-21-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-30-lipca-2015-r/2015/08/21_15_uchwala_KM_kryteria_III_4_5_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-38-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/38_16_uchwala_KM_kryteria_4_5_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-58-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/58_16_uchwala_KM_kryteria_XI_4_5_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-11-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/11_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_4_5_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-61-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/61_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_4_5_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-36-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Uchwala_KM_36_17_w_trybie_obiegowym_6-3-1_28092017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-36-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Uchwala_KM_36_17_w_trybie_obiegowym_6-3-1_28092017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-3-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/03/3_16_uchwala_KM_kryteriaVII_6_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-37-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Uchwala_KM_37_17_w_trybie_obiegowym_7-2-4_28092017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-37-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Uchwala_KM_37_17_w_trybie_obiegowym_7-2-4_28092017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-30-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/30_16_uchwala_KM_kryteria_7_2_4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-69-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/69_16_uchwala_KM_kryteria_IX_7_2_4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-31-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/31_17_uchwala_KM_kryteria_XV_7-2-4_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-38-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Uchwala_KM_38_17_w_trybie_obiegowym_8-3-1_28092017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-38-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Uchwala_KM_38_17_w_trybie_obiegowym_8-3-1_28092017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-42-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/42_15_uchwala_KM_kryteria_8_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-32-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/32_17_uchwala_KM_kryteria_IV_8-3-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-39-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/39_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_1-2-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-39-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/39_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_1-2-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-62-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/62_15_uchwala_KM_kryteria_1_2_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-40-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/40_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_2-1-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-40-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/40_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_2-1-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-39-15-KM-RPO-WM/2015/10/39_15_Uchwala_KM_kryteria_2_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-51-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/51_16_uchwala_KM_kryteria_XI_2_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-21-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/21_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_2-1-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-41-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/41_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_4-4-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-41-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/41_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_4-4-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/03/5_16_uchwala_KM_kryteriaVII_4_4_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-35-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/35_16_uchwala_KM_kryteria_4_4_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-55-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2025/2016/11/55_16_uchwala_KM_kryteria_XI_4_4_1(1).pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-42-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/42_17_uchwala__KM_kryteria_XVI_6-1-5_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-42-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/42_17_uchwala__KM_kryteria_XVI_6-1-5_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-16-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/16_15_uchwala_KM_kryteria_6_1_5.pdf
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Uchwała nr 45/16 z dnia 21 lipca 2017 r. 

Uchwała nr 63/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 43/17 z dnia 26 października 2017 r. dla Działania 6.2 Ochrona różnorodności 

biologicznej dla Typu projektu D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 3/15 z dnia 26 maja 2015 r.  
  

Uchwała nr 44/17 z dnia 26 października 2017 r. dla Poddziałania 7.2.1 Tabor kolejowy, w ramach 

Działania 7.2 Transport kolejowy 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 41/15 z dnia 24 września 2015 r.  

Zmiany: 

Uchwała nr 93/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.  

  

Uchwała nr 45/17 z dnia 26 października 2017 r. dla Działania 11.4 Rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 2/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 27/16 z dnia 19 maja 2016 r.  

Uchwała nr 97/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.  

  

Uchwała nr 46/17 z dnia 26 października 2017 r. dla Poddziałania 2.1.5 E-usługi w ochronie 

zdrowia 

 

   

Uchwała nr 47/17 z dnia 26 października 2017 r. dla Poddziałania 12.1.1 Strategiczna 

infrastruktura ochrony zdrowia w regionie 

   

Uchwała nr 48/17 z dnia 26 października 2017 r. dla Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa dla 

Typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej  osób pozostających bez 

pracy 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 28/15 z dnia 31 lipca 2015 r.  

 

  

Uchwała nr 49/17 z dnia 26 października 2017 r. dla Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – 

projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 8/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.  
  

Uchwała nr 50/17 z dnia 26 października 2017 r. dla Poddziałania 8.6.2 Programy zdrowotne dla 

Typu projektu B. wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym 

problemem zdrowotnym regionu 

 

   

27.10.2017 r. Uchwała nr 51/17 z dnia 27 października 2017 r. dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne  

i zdrowotne w regionie dla Typu projektu A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności 

wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 

lub zagrożonym niepełnosprawnością 

 

   

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-45-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/45_16_uchwala_KM_kryteria_X_6_1_5_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-63-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/63_16_uchwala_KM_kryteria_XI_6_1_5.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-43-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/43_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_6-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-43-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/43_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_6-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-3-15/2015/06/3_15_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-44-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/44_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_7-2-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-44-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/44_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_7-2-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-41-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/41_15_uchwala_KM_kryteria_7_2_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-93-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/93_16_uchwala_KM_kryteria_XII_7_2_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-45-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/45_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_11-4_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-45-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/45_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_11-4_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-2-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/03/2_16_uchwala_KM_kryteriaVII_11_4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-27-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/27_16_uchwala_KM_kryteria_11_4_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-97-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/97_16_uchwala_KM_kryteria_XII_11_4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-46-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/46_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_2-1-5.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-46-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/46_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_2-1-5.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-47-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/47_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_12-1-1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-47-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/47_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_12-1-1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-48-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/48_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_8-2_A_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-48-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/48_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_8-2_A_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-48-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/48_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_8-2_A_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-28-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/09/28_15_uchwala_KM_kryteria_III_8_2A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-49-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/49_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_9-1-1_zmiany_7112017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-49-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/49_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_9-1-1_zmiany_7112017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-8-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/8_15_uchwala_KM_kryteria_I_9_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-50-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/50_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_8-6-2_B.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-50-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/50_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_8-6-2_B.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-50-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/50_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_8-6-2_B.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-51-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/51_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_9-2-1_A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-51-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/51_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_9-2-1_A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-51-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/51_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_9-2-1_A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-51-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/51_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_9-2-1_A.pdf
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Uchwała nr 52/17 z dnia 27 października 2017 r. dla Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne 

 i zdrowotne w regionie dla Typu projektu E. rozwój opieki długoterminowej 

 

   

Uchwała w trybie 

obiegowym 

20.11.2017 r. Uchwała nr 53/17 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów 

poza obszarem objętym programem na terytorium UE w ramach Poddziałania 5.2.2 Gospodarka 

odpadami – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020   

 

   

XVII posiedzenie  

18 grudnia 2017 r. 

Kraków 

 

18.12.2017 r.  Uchwała nr 54/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu prac Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

w roku 2018 

   

Uchwała nr 55/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Załącznik 

   

Uchwała nr 56/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru 

projektów dla Działania 1.1  Infrastruktura badawcza sektora nauki 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 46/15  z dnia 5 listopada 2015 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 40/16 z dnia 20 maja 2016 r.  

Uchwała nr 19/17 z dnia 21 kwietnia 2017 

  

Uchwała nr 57/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru 

projektów dla Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw  

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 61/15 z dnia 11 grudnia 2015 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 5/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 

  

Uchwała nr 58/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru 

projektów dla Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 40/15 z dnia 24 września 2015 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 91/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. 

  

Uchwała nr 59/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru 

projektów dla Poddziałania 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych  

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 66/15 z dnia 11 grudnia 2015 r. 
  

Uchwała nr 60/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru 

projektów dla Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej – ZIT 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 32/15 z dnia 24 września 2015 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 54/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 10/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 

  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-52-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/52_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_9-2-1_E.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-52-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/52_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_9-2-1_E.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-53-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/53_17_uchwala_KM_kwalifikowalnosc_geograficzna_5-2-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-53-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/53_17_uchwala_KM_kwalifikowalnosc_geograficzna_5-2-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-53-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/53_17_uchwala_KM_kwalifikowalnosc_geograficzna_5-2-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-53-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/53_17_uchwala_KM_kwalifikowalnosc_geograficzna_5-2-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-54-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/54_17_uchwala_KM_harmonogram_prac_KM_w_2018_roku.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-54-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/54_17_uchwala_KM_harmonogram_prac_KM_w_2018_roku.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-54-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/54_17_uchwala_KM_harmonogram_prac_KM_w_2018_roku.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-55-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/55_17_uchwala_KM_zmiana_programu.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-55-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/55_17_uchwala_KM_zmiana_programu.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-55-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017-12-27/55_17_zalacznik_do_uchwaly_KM_zmiana_programu_streszczenie.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-56-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/56_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_1-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-56-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/56_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_1-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-46-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/46_15__uchwala_KM_kryteria_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-40-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/40_16__uchwala_KM_kryteria_1_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-19-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/19_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_1-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-57-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/57_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_1-2-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-57-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/57_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_1-2-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-61-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/61_15_uchwala_KM_kryteria_1_2_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/5_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_1_2_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-58-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/58_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_2-1-4_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-58-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/58_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_2-1-4_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-40-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/40_15_uchwala_KM_kryteria_2_1_4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-91-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/91_16_uchwala_KM_kryteria_XII_2_1_4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-59-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/59_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_4-1-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-59-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/59_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_4-1-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-66-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/66_15_uchwala_KM_kryteria_4_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-60-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/60_12_uchwala_KM_kryteria_XVII_4-3-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-60-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/60_12_uchwala_KM_kryteria_XVII_4-3-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-60-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/60_12_uchwala_KM_kryteria_XVII_4-3-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-32-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/32_15_Uchwala_KM_kryteria_4_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-54-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/54_16_uchwala_KM_kryteria_XI_4_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-10-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/10_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_4_3_1_zmiany.pdf
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Uchwała nr 61/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru 

projektów dla Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 21/15 z dnia 30 lipca 2015 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 38/16 z dnia 20 maja 2016 r.  

Uchwała nr 58/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 11/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 

Uchwała nr 35/17 z dnia 28 września 2017 r. 

 

  

Uchwała nr 62/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru 

projektów dla Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT 
Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 78/16 z dnia 21 października 2016 r. 

Zmiany: 

Uchwała nr 12/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 

 

  

Uchwała nr 63/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru 

projektów dla Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 48/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
  

Uchwała nr 64/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru 

projektów dla Poddziałania 7.2.2 Linie kolejowe, w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy 

 

Uchwała pierwotna: 

Uchwała nr 47/16 z dnia 21 lipca 2016 r. 

Zmiany: 

Uchwała 68/16 z dnia 20 października 2016 r. 

  

Uchwała nr 65/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów 

dla Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy (2018)  

 

   

 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-61-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/61_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_4_5_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-61-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/61_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_4_5_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-21-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-30-lipca-2015-r/2015/08/21_15_uchwala_KM_kryteria_III_4_5_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-38-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/38_16_uchwala_KM_kryteria_4_5_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-58-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/58_16_uchwala_KM_kryteria_XI_4_5_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-11-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/11_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_4_5_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-35-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Uchwala_KM_35_17_w_trybie_obiegowym_4-5-1_28092017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-62-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/62_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_5-2-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-62-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/62_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_5-2-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-78-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/78_16_uchwala_KM_kryteria_XI_5_2_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-12-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/12_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_5_2_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-63-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/63_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_6-3-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-63-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/63_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_6-3-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-48-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/48_15_uchwala_KM_kryteria_6_3_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-64-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/64_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_7-2-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-64-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/64_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_7-2-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-47-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/47_16_uchwala_KM_kryteria_X_7_2_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-68-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/68_16_uchwala_KM_kryteria_XI_7_2_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-65-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/65_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_8-1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-65-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/65_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_8-1.pdf

