
Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Dane aktualne na dzień 30/09/2015

Data i miejsce sporządzenia 27/10/2015,  Kraków

Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym  

komórka organizacyjna)

Urząd Marszałakowski Województwa Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami 

Operacyjnymi, Zespół ds. Monitoringu, Sprawozdawczości i Ewaluacji

Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną Marzena Liszka

Tel. i mail sporządzającego informację kwartalną 012 29 90 616, Marzena.Liszka@umwm.pl

Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia 

informacji kwartalnej

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji 

kwartalnej*
Magdalena Łasak - Strutyńska

Informacja Kwartalna  z realizacji programu operacyjnego za III kwartał 2015 r.

*Jest to podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy 

wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym. 

W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie 

sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy „nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym”. Tabele w 

poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO.

W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości 

zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych 

wnioskach o płatność.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 14/1*100% 17 18 19 20 21 22 = 20/1*100%

działanie 8.1               315 022 750,00    EFS słabiej rozwinięty 21 21 0 27 804 079,58 27 804 079,58 21 21 0 27 804 079,58 27 804 079,58          23 627 978,47    0 7,50%

działanie 8.2               213 428 275,27    EFS słabiej rozwinięty 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ogółem dla PI               528 451 025,27    EFS słabiej rozwinięty 21 21 0 27 804 079,58 27 804 079,58 21 21 0 27 804 079,58 27 804 079,58          23 627 978,47    0 4,47%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 1 

Gospodarka Wiedzy

                1 058 977 715    EFRR słabiej rozwinięty 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 2 

Cyfrowa Małopolska

                   592 984 000    EFRR słabiej rozwinięty 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 3 

Przedsiębiorcza 

Małopolska

                1 016 544 000    EFRR słabiej rozwinięty 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 4 

Regionalna polityka 

energetyczna

                1 778 952 000    EFRR słabiej rozwinięty 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 5 

Ochrona środowiska

                   584 512 800    EFRR słabiej rozwinięty 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 6 

Dziedzictwo regionalne

                   716 110 190    EFRR słabiej rozwinięty 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 7 

Infrastruktura 

transportowa

                1 654 001 800    EFRR słabiej rozwinięty 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 8 Rynek 

pracy

                1 146 848 625    EFS słabiej rozwinięty 21 21 0 27 804 079,58 27 804 079,58 21 21 0 27 804 079,58 27 804 079,58          23 627 978,47    0 2,06%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 9 Region 

spójny społecznie

                   982 659 200    EFS słabiej rozwinięty 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 10 

Wiedza i kompetencje

                   868 004 210    EFS słabiej rozwinięty 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 11 

Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej

                   720 052 000    EFRR słabiej rozwinięty 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 12 

Infrastruktura 

społeczna

                   639 575 600    EFRR słabiej rozwinięty 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ogółem dla osi 

priorytetowej 13 Pomoc 

techniczna 

                   431 749 431    EFS słabiej rozwinięty 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00%

Ogółem dla PO (PI+PT)               12 190 971 571    słabiej rozwinięty 21 21 0                 27 804 079,58                    27 804 079,58    21 21 0            27 804 079,58                   27 804 079,58             23 627 978,47    0 0,19%

4,2356

TABELA 1. INFORMACJE FINANSOWO-RZECZOWE NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO - III Q 2015

Oś priorytetowa Alokacja środków 
3

Fundusz
4

Kategoria regionu
5

słabiej rozwinięty, 

lepiej rozwinięty,

przejściowy

Złożone wnioski o dofinansowanie1 Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie
Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez 

właściwe instytucje2

liczba wartość od uruchomienia programu (w zł)

5 Nie dotyczy środków przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (tj. szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadającego jej wsparcia z EFS). 

liczba wartość od uruchomienia programu (w zł) wartość od uruchomienia programu (w zł)

Priorytet inwestycyjny 8i

Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8i

6 W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste.

7 Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność  (wydatki wprowadzone do SL 2014 i zatwierdzone  do końca okresu sprawozdawczego).

8 Podział na priorytety inwestycyjne nie dotyczy pomocy technicznej.

9 W przypadku wystąpienia ewidentnych różnic między postępem finansowym a rzeczowym.

10 Podział na osie priorytetowe dotyczy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W przypadku pozostałych programów należy wypełnić wiersz "ogółem dla PT".

Ogółem

1 Informacje dot. projektów pozakonkursowych PUP z naboru w 2015 r. zostały przygotowane w oparciu o zestawienia przygotowane w formie tabel w pliku Excel z Instytucj Pośredniczącej (WUP).

2 Zgodnie z datą zatwierdzenia wniosku o płatnosć.

3  W bieżącym sprawozdaniu alokacja jest podana w PLN  wg, kursu  4,2356  z dnia 29.09.15 r.

4 Jeżeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej.
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0 1 2 3 4 5 6

2015                    1 373                        1 373    8,89

2023                            -                   6 180                 9 270               15 450    

2015                            -      

2023                            -      

2015                    1 096                        1 096    3,13

2023                            -                 14 004               21 006               35 010    

2015                            -      

2023                            -      

2015 228                        228    10,4

2023                            -                      880                 1 320                 2 200    

2015                            -      

2023                            -      

2015 903                        903    10

2023                            -                   3 612                 5 418                 9 030    

2015                            -      

2023                            -      

2015 670                        670    17,4

2023                            -                   2 503                 1 348                 3 850    

2015                            -      

2023                            -      

2015                    1 402                        1 402    

2023                            -      

2015                            -      

2023                            -      

2015 955                        955    

2023                            -      

2015                            -      

2023                            -      

TABELA 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO1  tabela prezentuje wartosci dla wskaźników w oparciu o dane szacowane na podstawie zawartych umów na koniec III Q 2015.

Oś priorytetowa L.p. Nazwa wskaźnika
Jednostka 

pomiaru

Kategoria 

regionu

słabiej 

rozwinięty, 

lepiej 

rozwinięty,

przejściowy

Wartość wskaźnika w danym okresie2

Wartość kumulatywna3

Cel

Rok
I Q II Q III Q IV Q Wartość docelowa dla 2023 r.

% realizacji wartości 

docelowej

7 8 9 10 11 12 13 = 11/12*100%

Priorytet inwestycyjny 8i
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6

Komentarz do wartości wskaźnika7

2 Powiatowe urzędy pracy nie były zobowiązane do dokonania podziału wskaźników osobowych na kategorie kobiety i męźczyżni. Wskaźniki w podziale na płeć będą monitorowane i wykazywane na etapie realizacji projektów. 

2

Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie
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Komentarz do wartości wskaźnika

2 Powiatowe urzędy pracy nie były zobowiązane do dokonania podziału wskaźników osobowych na kategorie kobiety i męźczyżni. Wskaźniki w podziale na płeć będą monitorowane i wykazywane na etapie realizacji projektów. 

3
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Komentarz do wartości wskaźnika

2 Powiatowe urzędy pracy nie były zobowiązane do dokonania podziału wskaźników osobowych na kategorie kobiety i męźczyżni. Wskaźniki w podziale na płeć będą monitorowane i wykazywane na etapie realizacji projektów. 

4

Liczba osób w wieku 50 lat i 
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Komentarz do wartości wskaźnika

2 Powiatowe urzędy pracy nie były zobowiązane do dokonania podziału wskaźników osobowych na kategorie kobiety i męźczyżni. Wskaźniki w podziale na płeć będą monitorowane i wykazywane na etapie realizacji projektów. 

5

Liczba osób, które otrzymały 

bezzwrotne środki na 

podjęcie działalności 

gospodarczej w programie 
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Komentarz do wartości wskaźnika

2 Powiatowe urzędy pracy nie były zobowiązane do dokonania podziału wskaźników osobowych na kategorie kobiety i męźczyżni. Wskaźniki w podziale na płeć będą monitorowane i wykazywane na etapie realizacji projektów. 

6

Liczba osób pracujących, 

łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu 

programu
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Komentarz do wartości wskaźnika

2 Powiatowe urzędy pracy nie były zobowiązane do dokonania podziału wskaźników osobowych na kategorie kobiety i męźczyżni. Wskaźniki w podziale na płeć będą monitorowane i wykazywane na etapie realizacji projektów. 

7
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Komentarz do wartości wskaźnika

45%

31%



2015 670                        670    17,4

2023                            -      

2015                            -      
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2015 0 0

2023

2015

2023

2015 0 0

2023

2015

2023

2015 0 0

2023

2015

2023

2015 0 0

2023

2015

2023

 

2 Powiatowe urzędy pracy nie były zobowiązane do dokonania podziału wskaźników osobowych na kategorie kobiety i męźczyżni. Wskaźniki w podziale na płeć będą monitorowane i wykazywane na etapie realizacji projektów. 

8

Liczba utworzonych miejsc 

pracy w ramach udzielonych 

z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej
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Komentarz do wartości wskaźnika

2 Powiatowe urzędy pracy nie były zobowiązane do dokonania podziału wskaźników osobowych na kategorie kobiety i męźczyżni. Wskaźniki w podziale na płeć będą monitorowane i wykazywane na etapie realizacji projektów. 

9

Liczba osób pracujących, 

łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu 

programu dla wskaźnika 

referencyjnego  Liczba osób 
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Komentarz do wartości wskaźnika

10

Liczba osób pracujących, 

łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu 

programu dla wskaźnika 
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Komentarz do wartości wskaźnika

11

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu dla wskaźnika 

referencyjnego Liczba osób 

bezrobotnych, w tym 

długotrwale bezrobotnych, 

os.
słabiej 

rozwinięty 

Sz
a
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o
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a

n
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R
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a
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a

Komentarz do wartości wskaźnika

27%

Komentarz do wartości wskaźnika

12

Liczba osób, które uzyskały 

kwalifikacje po opuszczeniu 

programu dla wskaźnika 

referencyjnego Liczba osób 

biernych zawodowo 

os.
słabiej 

rozwinięty 
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w
a

n
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a
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R
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a
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a

1 Wskaźniki z poziomu Priorytetów Inwestycyjnych, Działań i Poddziałań (wartości wskaźników z Działań i Poddziałań zagregowane na poziomie PI). Nie dotyczy wskaźników wybranych do ram wykonania.

2 Powiatowe urzędy pracy nie były zobowiązane do dokonania podziału wskaźników osobowych na kategorie kobiety i męźczyżni. Wskaźniki w podziale na płeć będą monitorowane i wykazywane na etapie realizacji projektów. 

3 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat.

4 Podział na priorytety inwestycyjne nie dotyczy pomocy technicznej.

                                                                        3 850    

45%

40%

31%

5 Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Wartość należy umieścić w polu odpowiadającym kwartałowi, w którym podpisana została umowa o dofinansowanie, niezależnie od terminu, w którym planowane jest osiągnięcie założonej wartości. Wartości szacowane nie dotyczą 

wskaźników realizowanych w ramach EFS.

6 Na podstawie ostatniego wniosku o płatność.

7 W przypadku wystąpienia wymienionych poniżej przyczyn. Należy podać odpowiadającą literę (A-J) oraz zamieścić  komentarz odnoszący się do zaistniałej sytuacji problemowej we wdrażaniu (w przypadku A-F) lub do występowania ewentualnych błednych danych w SL2014 (w przypadku G-J). Jeżeli 

A. dla których w opinii IZ występuje zagrożenie nieosiągnięcia wartości docelowej;

B. których wartość szacowana jest równa wartości bazowej (od informacji za I kw. 2018)  lub wartość szacowaną/osiągniętą cechuje stagnacja (odniesienie do wartości szacowanej nie dotyczy EFS);

C. w stosunku do których pojawiły się problemy z monitorowaniem,;

J. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość szacowaną  o 25% (nie dotyczy EFS).

D. których wartości w opinii IZ wymagają dodatkowych wyjaśnień;

E. których wartość docelowa została zmieniona;

F. dodatkowych, zgłoszonych przez IK UP;

G. które zanotowały spadek wartości kumulatywnej w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (nie dotyczy pierwszej informacji kwartalnej);

H. których wartości zagregowane na poziomie programu wymagają urealnienia w stosunku stanu faktycznego;

I. których wartość osiągnięta przekroczyła wartość docelową o 25%;
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TABELA 3. PODZIAŁ NA WOJEWÓDZTWA WSKAŹNIKÓW MONITORUJĄCYCH PROJEKTY LINIOWE REALIZOWANE W PROGRAMACH KRAJOWYCH1 - Tabela nie ma zastosowania dla RPO WM 

Nr 

projektu
L.p. Tytuł projektu Nazwa wskaźnika produktu
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2 Na podstawie umowy o dofinansowanie. Dane narastająco, wg stanu na koniec danego okresu sprawozdawczego.

3 Na podstawie ostatniego wniosku o płatność. Dane narastająco, wg stanu na koniec danego okresu sprawozdawczego.

1 Dotyczy projektów liniowych realizowanych w więcej niż jednym województwie, o ile ma to zastosowanie.
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TABELA 4. DODATKOWE CELE ROCZNE WYZNACZONE DLA WSKAŹNIKÓW / KEW
1
 WŁĄCZONYCH DO RAM WYKONANIA

2 - Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

L.p.

Typ wskaźnika 

KEW,

wskaźnik produktu,

wskaźnik postępu 

finansowego,

wskaźnik rezultatu

Wskaźnik / KEW (nazwa)

Jednostka 

pomiaru 

(jeśli 

dotyczy)

Fundusz

Kategoria 

regionu

słabiej 

rozwinięty, 

lepiej rozwinięty,

przejściowy

Rok

Wartość wskaźnika / KEW w danym okresie % realizacji celu na 

koniec danego roku
Źródło 

danych

I Q II Q III Q IV Q

10 11 12 13

Wartość 

kumulatywna 

wskaźnika / KEW
3

Cel do osiągnięcia 

na koniec danego 

roku
4

14 = 12/13*100%

Oś priorytetowa 1…

8 9

Komentarz5

Oś priorytetowa 2…

4 Cele pośrednie (na koniec 2018 r.) i końcowe (na koniec 2023 r.) z tabeli 6 programu oraz dodatkowe cele roczne (w pozostałych latach).

5 Należy wypełnić w przypadku negatywnej oceny możliwości osiągnięcia celów rocznych, pośrednich czy końcowych lub tendencji zmiany wskazującej na możliwość nieosiągnięcia wskaźnika w założonym terminie. W przypadku sytuacji problemowej opisać przyczynę oraz podjęte środki zaradcze.

Komentarz5

1 Kluczowy etap wdrażania.

2 Dane sprawozdawane w cyklu kwartalnym (w informacjach składanych za lata 2016-2018), następnie – półrocznym (w informacjach składanych za lata 2019-2021), po czym sprawozdawane ponownie w cyklu kwartalnym (począwszy od sprawozdania za I kwartał 2022 r.)

3 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat.



L.p.

Typy interwencji, które w latach 2007-

2013 napotkały na problemy, 

opóźnienia wdrożeniowe, a które 

zostały uwzględnione w ramach 

wykonania 2014-2020

Przyczyny 

problemów

Działania prewencyjne, 

które pozwolą na 

uniknięcie/ 

zminimalizowanie ryzyka 

ponownego pojawienia się 

tych problemów

Czy i w jaki sposób będzie 

prowadzony specjalny 

nadzór nad takimi 

projektami

Wskaźnik produktu/KEW 

odzwierciedlający dany typ interwencji 

w ramach wykonania

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tabela 4a. TYPY INTERWENCJI OBARCZONE ISTOTNYM RYZYKIEM NIEPOWODZENIA, KTÓRE DOTYCZĄ RAM WYKONANIA* -  Nie dotyczy w bieżącym okresie 

sprawozdawczym

Tabela 4a jest powiązana z tabelą nr 4 „Dodatkowe cele roczne wyznaczone dla ram wykonania”. Tabela 4a odnosi się do tych typów projektów/ 

interwencji, które mają wpływ na realizację wskaźników produktu lub KEW. W tabeli 4a podać należy te typy projektów/ interwencji, które dotyczą 

celów pośrednich ram wykonania 2014-2020 wyrażonych we wskaźniku produktu, a w przypadku których pojawił się w perspektywie 2007-2013 

problem związany z prawidłowym i terminowym ich wdrażaniem, przyczyny tych problemów, podjęte lub planowane do podjęcia działania zaradcze i 

kontrolne, a także – wskaźnik produktu/ KEW, który odnosi się do wymienionego typu projektu. 

* Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze.



Problemy, 

trudności we wdrażaniu,

27/10/2015,  Kraków

1. 2. 3. 4. 5.

1. 

Opóźnienie w podpisaniu aneksu do Kontraktu Terytorialnego. 

Podpisanie Aneksu do Kontraktu Terytorialnego planowano na 

początku III kw. br.,   ostatecznie aneks został podpisany w dniu 3 

sierpnia 2015 r.

Z uwagi na brak podpisanego aneksu do KontraktuTerytorialnego 

umowy z PUP zostały zawarte później niż planowano. Beneficjenci 

rozpoczęli więc realizację projektów z opóźnieniem. Pojawiają się 

pierwsze sygnały o zagrożeniu w wykonaniu wskaźników w danym 

roku oraz wydatkowaniu wszystkich środków. 

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez opiekunów 

projektów, wprowadzane są zmiany w harmonogramach realizacji  

projektów w celu optymalnego wykorzystania dostępnych środków 

oraz realizacji zaplanowanych form wsparcia czy też realizacji 

innych dodatkowych  nie planowanych na etapie wniosku o 

dofinansowanie. 

Bieżace monitorowanie sytuacji oraz wprowadzanie zmian w 

projektach. 

2. 
Brak dostępnego systemu e-RPO w zakresie rozliczeń z 

Beneficjentami 

Brak możliwości złożenia przez Beneficjenta wniosku o płatność w 

wersji elektronicznej a także papierowej  z uwagi na brak "wzoru" 

wniosku o płatność. 

Monitowanie do Departamentu Funduszy Europejskich UMWM 

odpowiedzialnego za uruchomienie systemu.

Prace programistyczne nad funkcjonalnością dotyczącą składania 

wniosku o płatność EFS są realizowane na bieżąco.   Rónocześnie 

trwają wewnętrze konsultacje projektu wytycznych w sprawie 

płatosci RPO WM. Zakończenie prac jest planowane na 

październik/listopad 2015 r.

3. 

Brak regulamiu przygotowania i oceny projektów

realizowanych w trybie pozakonkursowym 

Przygotowanie projektów pozakonkursowych w terminie 

wskazanym w załączniku nr 4 do SZOOP, wymaga przyjęcia 

regulaminu przygotowania i oceny projektów pozakonkuroswych.

Podjęto rozmowy z IZ RPO (Zarząd Województwa,Departament FE, 

administrator systemu e-RPO) w celu jak najszybszego uchwalenia 

Regulaminu dla projektów, których termin składania określony jest 

w zał. Nr 4 do SZOOP na grudzień 2015r.

Projekty zostały wpisane do systemu e-RPO. Z początkiem IV 

kwartału planuje się przyjecie regulaminu  przygotowania i oceny 

projektów

realizowanych w trybie pozakonkursowym, dzięki któremu uzyska 

sie gotowość do składania projektów zgodnie z planowanym 

terminem.

W przypadku gdy w okresie sprawozdawczym nie zidentyfikowano problemów/ trudności /sytuacji opóźniających lub zakłócających realizację programu, w należy w tabeli podać taką informację.

Tabela 5. PROBLEMY WE WDRAŻANIU ORAZ PODJĘTE LUB PLANOWANE DO PODJĘCIA ŚRODKI ZARADCZE- III Q 2015

L.p.
Na czym polegają/ z czego wynikają zidentyfikowane 

problemy/trudności/ sytuacje opóźniające /zakłócające
Opis podjętych środków zaradczych w okresie sprawozdawczym Planowane do podjęcia środki zaradcze

Część ta zawiera przedstawienie najważniejszych problemów, które pojawiły się podczas wdrażania programu (np. związane z wyborem projektów, kontraktacją, rozliczaniem itp.), wraz z opisem podjętych środków zaradczych. Należy ogólnie opisać ewentualne problemy, sytuacje zakłócające, bądź

opóźniające realizację programu oraz podjęte przez instytucję zarządzającą, państwo członkowskie, komitet monitorujący środki zaradcze.



Inicjatywa IZ/IP/IW Stan prac nad ich wprowadzeniem/

Decyzja KM (nr, data uchwały) Data wprowadzenia

Wyniki prac grup roboczych (data posiedzenia)

Inne (np. zalecenia innych instytucji, wyniki badań 

ewaluacyjnych, data)

1. 2. 3. 4.

1.

Uchwała nr 1/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 

2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego  na 

lata 201-2020.                                                

25 maj 2015 r. 

2.

Uchwała nr 2/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 

2015 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu prac Komitetu 

Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 w roku 2015.

25 maj 2015 r. 

3.

Uchwała nr 3/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologiczne j w ramach 6. Osi 

priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Dziedzictwo regionalne

26 maj 2015 r. 

4.

Uchwała nr 4/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne , w ramach 7. Osi priorytetowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Infrastruktura transportowa. 

26 maj 2015 r. 

5.

Uchwała nr 5/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych 

urzędów pracy , w ramach 8. Osi priorytetowej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

26 maj 2015 r. 

6.

Uchwała nr 6/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Działania 13.1 – Wsparcie realizacji RPO WM ,  w ramach 13. Osi 

priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. Pomoc techniczna .

26 maj 2015 r. 

7.

Uchwała nr 7/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Poddziałania 8.4.2  Adaptacja do zmian ,   w ramach Działania 8.4 

Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian ,  w ramach 8. Osi 

priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

25 czerwiec 2015 r.

8.

Uchwała nr 8/15 KM RPO WM na lata 2014-2020  z dnia 25 czerwca 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja – projekty konkursowe 

wyłącznie dla OPS/PCPR, w ramach Działania 9.1 Aktywna 

integracja,  w ramach 9. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 

25 czerwiec 2015 r.

9.

Uchwała nr 9/15 KM RPO WM na lata 2014-2020  z dnia 25 czerwca 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Typu projektów B Działania koordynacyjne w obszarze ekonomii 

społecznej prowadzone na poziomie regionalnym , w  ramach 

Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej , w ramach 9. Osi 

25 czerwiec 2015 r.

10.

Uchwała nr 10/15 KM RPO WM na lata 2014-2020  z dnia 25 

czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Typu projektów A Koordynacja działań związanych z 

realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej - projekt 

pozakonkursowy , w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska 

25 czerwiec 2015 r.

Tabela 6. INNE DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU USPRAWNIENIA REALIZACJI PROGRAMU - III Q 2015

L.p.
Opis innych działań mających na celu poprawę realizacji 

programu

I posiedzenie KM RPO WM na lata 2014-2020                                      

25-26 maja 2015 r.

II posiedzenie KM RPO WM na lata 2014-2020                                       

25-26 czerwca 2015 r.



11.

Uchwała nr 11/15 KM RPO WM na lata 2014-2020  z dnia 25 

czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 2.1.3 E-usługi w edukacji,  w ramach 

Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby , w ramach 2. Osi 

priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

25 czerwiec 2015 r.

12.

Uchwała nr 12/15 KM RPO WM na lata 2014-2020  z dnia 26 

czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje , w ramach 

Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach , w  ramach 

1. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 

26 czerwiec 2015 r.

13.

Uchwała nr 13/15 KM RPO WM na lata 2014-2020  z dnia 26 

czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza 

Małopolski,  w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie 

małopolskiej gospodarki , w  ramach 3. Osi priorytetowej 

26 czerwiec 2015 r.

14.

Uchwała nr 14/15 KM RPO WM na lata 2014-2020  z dnia 26 

czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych , w  

ramach Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu , w ramach 5. Osi 

priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

26 czerwiec 2015 r.

15.

Uchwała nr 15/15 KM RPO WM na lata 2014-2020  z dnia 26 

czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami, 

w  ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego , w ramach 6. Osi priorytetowej Regionalnego 

26 czerwiec 2015 r.

16.

Uchwała nr 16/15 KM RPO WM na lata 2014-2020  z dnia 26 

czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych , 

w  ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego , w ramach 6. Osi priorytetowej Regionalnego 

26 czerwiec 2015 r.

17.

Uchwała nr 17/15 KM RPO WM na lata 2014-2020  z dnia 26 

czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 7.1.2  Drogi subregionalne – ZIT ,  w  

ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa ,  w ramach 7. Osi 

priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

26 czerwiec 2015 r.

18.

Uchwała nr 18/15 KM RPO WM na lata 2014-2020  z dnia 26 

czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania Strategii komunikacji 

polityki spójności na lata 2014-2020

26 czerwiec 2015 r.

19.

Uchwała nr 19/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 30 lipca 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Poddziałania 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, w ramach Działania 

2.1 E - administracja i otwarte zasoby, w ramach 2. Osi 

priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

30 lipca 2015 r.

20.

Uchwała nr 20/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 30 lipca 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Poddziałania 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej – ZIT dla Typu 

projektu  A.  tworzenie nowych  lub rozbudowa istniejących SAG, w 

ramach Działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, w ramach 3. 

30 lipca 2015 r.

21.

Uchwała nr 21/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 30 lipca 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, w ramach 

Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, w ramach 4. Osi 

priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

30 lipca 2015 r.

II posiedzenie KM RPO WM na lata 2014-2020                                       

25-26 czerwca 2015 r.



22.

Uchwała nr 22/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 30 lipca 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Poddziałania 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT, w 

ramach Działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, w ramach 5. Osi 

priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

30 lipca 2015 r.

23.

Uchwała nr 23/15 KM RPO WM 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 r

30 lipca 2015 r.

24.

Uchwała nr 24/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 30 lipca 

2015 r. w sprawie zlecenia wykonania ekspertyzy pn. Zintegrowany 

model operacyjny inteligentnego miasta – rekomendacje dla 

implementacji w małopolskich miastach średniej wielkości  i 

miastach powiatowych

30 lipca 2015 r.

25.

III posiedzenie KM RPO WM na lata 2014-2020                                

30-31 lipca 2015 r.                                                      

Uchwała nr 25/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 30 lipca 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia Strategii Komunikacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-

2020  

30 lipca 2015 r.

26.

Uchwała nr 26/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 31 lipca 

2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów poza 

obszarem objętym programem na terytorium UE w ramach 

Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

31 lipca 2015 r.

27.

Uchwała nr 27/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 31 lipca 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Działania 1.3  Małopolskie centra innowacji dla Typu projektu B. 

regionalny program rozwijania centrów transferu wiedzy, w ramach 

1. Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 

31 lipca 2015 r.

28.

Uchwała nr 28/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 31 lipca 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa dla Typu projektu A. 

kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej  osób 

pozostających bez pracy, w ramach 8. Osi priorytetowej 

31 lipca 2015 r.

29.

Uchwała nr 29/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 31 lipca 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla 

Typu projektu A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji 

społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 

31 lipca 2015 r.

30.

Uchwała nr 30/15 KM RPO na lata 2014-2020 z dnia 31 lipca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, w ramach 

Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, w ramach 10. Osi 

priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

31 lipca 2015 r.

31.

Uchwała nr 31/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 31 lipca 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla 

Poddziałania 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla Typu 

projektu B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa, w 

ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, w ramach 10. 

31 lipca 2015 r.

32.

Uchwała nr 32/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, w ramach 

Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

 24 września 2015 r



33.

Uchwała nr 33/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 4.3.2 Głęboka modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach 

Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

 24 września 2015 r

34.

Uchwała nr 34/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Typu projektu A. głęboka modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej w ramach Poddziałania 4.3.3 

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

 24 września 2015 r

35.

Uchwała nr 35/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 6.1.2 Organizacja wydarzeń 

kulturalnych, w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego, w ramach 6. Osi priorytetowej 

 24 września 2015 r

36.

Uchwała nr 36/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz 

udostępnianie dziedzictwa kulturowego, w ramach Działania 6.1 

Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w ramach 6. Osi 

 24 września 2015 r

37.

Uchwała nr 37/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR, w 

ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa, w ramach 7. Osi 

priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

 24 września 2015 r

38.

Uchwała nr 38/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w 

ramach 11. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. 

 24 września 2015 r

39.

Uchwała nr 39/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja, w 

ramach Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, w ramach 2. 

Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 

 24 września 2015 r

40.
IV posiedzenie KM RPO WM na lata 2014-2020                                

24-25 września 2015 r.   

Uchwała nr 40/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji 

przestrzennej, w ramach Działania 2.1 E-administracja i otwarte 

zasoby, w ramach 2. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 

 24 września 2015 r

41.

Uchwała nr 41 /15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 7.2.1 Tabor kolejowy, w ramach 

Działania 7.2 Transport kolejowy, w ramach 7. Osi priorytetowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

 24 września 2015 r

42.

Uchwała nr 42/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 25 

września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie 

działalności gospodarczej w formie dotacji, w ramach Działania 8.3 

Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w ramach 8. Osi 

25 września 2015 r

43.

Uchwała nr 43/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 25 

września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Typu projektu A. działania wspierające opiekunów 

nieformalnych osób niesamodzielnych oraz dla Typu projektu B. 

wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających 

25 września 2015 r



44.

Uchwała nr 44/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 25 

września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia 

zawodowego uczniów, w ramach Działania 10.2 Rozwój kształcenia 

zawodowego, w ramach 10. Osi priorytetowej Regionalnego 

25 września 2015 r

45.

Uchwała nr 45/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 25 

września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 

projektów dla Działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności 

osób dorosłych, w ramach 10. Osi priorytetowej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

25 września 2015 r

46.

Szkolenie dla Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów KM z 

zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020

25 maj 2015 r. 

47.

Szkolenie  dla Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów KM z 

zakresu wsparcia w działaniach i poddziałaniach, dla których 

kryteria rozpatrywano na posiedzeniu KM RPO w dniach 25-26 

czerwca 2015 r.: Oś.1 - Działanie 1.2,  Oś.2 - Działanie 2.1,  Oś.3 - 

Działanie 3.3, Oś.5 Działanie, 5.1,  Oś.6 - Działanie 6.1, Oś.7 - 

25 czerwiec 2015 r.

48.

Szkolenie  dla Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów KM z 

zakresu wsparcia w działaniach i poddziałaniach, dla których 

kryteria rozpatrywano na posiedzeniu KM RPO w dniach 30-31 lipca 

2015 r.: Oś 1. - Działanie 1.3, Oś 2. -  Działania 2.1, Oś 3. - Działanie 

3.1, Oś 4. - Działanie 4.5, Oś 5 - Działanie 5.3, Oś. VIII -  Działania 

8.2, Oś 9 - Działanie 9.1, Oś 10 - Działanie 10.1, Oś 12.- Działanie 

12.2

30 lipca 2015 r.

49.

Szkolenie  dla Członków/Zastępców Członków/Obserwatorów KM z 

zakresu wsparcia w działaniach i poddziałaniach, dla których 

kryteria rozpatrywano na posiedzeniu KM RPO w dniach 24-25 

września 2015 r.:  Oś 2.- Działanie 2.1,  Oś 4. - Działanie 4.3,  Oś 6. - 

Działanie 6.1,  Oś 7 - Działanie 7.1 i 7.2,  Oś 8. - Działanie 8.3, Oś 9. - 

Działanie 9.2 i Oś 10.- Działanie 10.2 i 10.3 i Oś 11. - Działanie 11.1

24 września 2015 r. 

50. Inicjatywy własne IZ/ Subregionalny Program Rozwoju

Konsultacje społeczne projektu SPR 2020 zaplanowano od 2 

września do 6 października 2015 roku. Wszystkie uwagi 

płynące z konsultacji  poddane zostaną wnikliwej analizie 

oraz przedstawione Zarządowi Województwa Małopolskiego 

w celu weryfikacji ich zasadności, a następnie wykorzystane 

w dalszych pracach nad SPR.

2 września 2015 r.

51. 14 września Tarnów (Subregion tarnowski)

52. 15 września Myślenice (Krakowski Obszar Metropolitalny)

53. 16 września Nowy Targ (Subregion podhalański)

54. 17 września Wadowice (Małopolska Zachodnia)

55. 21 września Nowy Sącz (Subregion sądecki)

Inicjatywy własne IZ: Szkolenie dla Członków/Zastępców 

Członków/Obserwatorów KM RPO WM na lata 2014-2020

Inicjatywy własne IZ/ posiedzenia forów subregionalnych

Podczas spotkań subregionalnych omówiono projekt dokumentu 

„Subregionalny Program Rozwoju do 2020 r.” oraz realizację 

etapów przedkonkursowych w Poddziałaniach objętych 

mechanizmem ścieżki subregionalnej. Ponadto skoncentrowano się 

na  omówieniu projektu kryteriów wyboru projektów w 

Poddziałaniu 4.3.2 i 7.1.3 RPO,  ponieważ niniejsze dwa 

Poddziałania są przewidziane jako pierwsze do uruchomienia w 

ramach mechanizmu subregionalnego. 



56.

Uchwała Nr 1201/2015 Zarządu Województwa Małopolskiego z 

dnia 15 września  2015 r. Regulamin konkursu W Ramach 8 osi 

priorytetoiwej Rynek pracy RPO WM  na lata  2014-2020 Działanie 

8.4 Rozwój Kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 

8.4.2 Adaptacja do zamian

15 września 2015

57.

Uchwała Nr 1105/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dani 

20 sierpnia 2015 w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020 Działanie 

9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja– 

projekty konkursowe

wyłącznie dla OPS/PCPR

20 sierpnia 2015

58.

Uchwała Nr 950/15 Zarządu Województwa Małopolskiego

z dnia 21 lipca 2015 r. Regulamin konkursu nr PMP06.02.00-IZ.00-

12-005/15 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo regionalne

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektu A: 

Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i 

grzybów Typ projektu B: Rozwój centrów ochrony różnorodności 

biologicznej

21 lipca 2015

59.

Uchwała Nr 951/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 

lipca 2015 r.Regulamin konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-

006/15 6 Oś Priorytetowa Dziedzictwo regionalne

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej Typ projektu C: 

Opracowywanie dokumentów planistycznych dla form ochrony 

przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin

21 lipca 2015

60.

Uchwały Nr 777/15 Zarządu Województwa Małopolskiego

z dnia 23 czerwca 2015r.Regulamin konkursu nr  RPMP.07.01.01-

IZ.00-12-003/15 7 Oś Priorytetowa

Infrastruktura transportowa Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa 

Podziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ projektów B Nowoczesne 

systemy zarządzania infrastrukturą i sterowania ruchem

23 czerwca 2015

61.

Uchwały Nr 776/15 Zarządu Województwa Małopolskiego

z dnia 23 czerwca 2015r. Regulamin konkursu nr RPMP.07.01.01-

IZ.00-12-002/15 7 Oś Priorytetowa Infrastruktura transportowa 

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Podziałanie 7.1.1 Drogi 

regionalne Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym 

budowa obwodnic

23 czerwca 2015

62.

Regulamin naboru projektów Powiatowych Urzędów Pracy 

zgłaszanych w trybie pozakonkursowym na rok 2015 w ramach 8 

Osi priorytetowej Rynek pracy RPOWM na lata  LATA 2014-2020

Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa - projkety PUP

23 czerwca 2015

63. Inicjatywy własne IP

W WUP został opracowany harmonogram  samokształcenia  oraz  

szkoleń wewnętrznych dotyczących okresu programowania 2014 - 

2020 oraz rozpoczęły się szkolenia wewnętrzne, mające na celu 

upowszechnienie i uporządkowanie wiedzy  pracowników w 

zakresie nowej perspektywy finansowej.  

Szkolenia wewnętrzne rozpoczęły się we wrześniu 2015 r. i będą 

kontynuowane w kolejnych miesiącach. 

Prowadzone działania należy wykazywać do momentu ich całkowitego zakończenia.

Przyjęcie regulaminów konkursów ogłaszanych w ramach RPO 

WM



Oś priorytetowa/ 

działanie/poddziałanie
Tytuł projektu

Nazwa 

beneficjenta

Całkowite koszty 

kwalifikowane 

(mln EUR)

Wartość 

dofinansowania 

UE (mln EUR)

Data podpisania 

umowy o 

dofinansowanie

Przewidywa

ny okres 

realizacji 

projektu 

Data przekazania 

do KE wniosku o 

potwierdzenie 

wkładu 

wspólnotowego**

Data decyzji KE 

zatwierdzającej 

wsparcie dla 

projektu

Ewentualne 

problemy związane z 

przekazaniem 

wniosku do KE

Przyczyny zmiany 

terminu 

przekazania 

wniosku do KE

Czy w projekt 

włączony jest 

Jaspers? (T/N)

Uwagi***

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Oś priorytetowa 12 27/10/2015,  Kraków Uniwersytet 

Jagielloński 

II/2017 -

II/2019

Tabela 7. PROJEKTY DUŻE* - III Q 2015 r.

*Zgodnie z art. 100 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006

Zgodnie z zapisami RPO WM, zaplanowano realizację 1 duzego projektu pn."Wyposazenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Prokocimiu"

**lub przesłania przez IZ powiadomienia o wyborze dużego projektu. 

***jeśli KE wyda decyzję odmowną w drodze aktu wykonawczego, w kolumnie 13. należy podać datę wydania tego dokumentu



8. INFORMACJE O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM*- Nie dotyczy w bieżącym okresie

sprawozdawczym

8a. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli systemowych

Należy przedstawić informację o kontrolach systemowych przeprowadzonych w ramach PO/RPO. Sprawozdanie powinno zawierać informacje dotyczące: 1) liczby kontroli

systemowych (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych w ramach PO/RPO przez poszczególne rodzaje instytucji1; 2) nieprawidłowości

systemowych lub nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do KE, wykrytych podczas kontroli systemowych. W przypadku gdy IZ nie delegowały swoich funkcji do IP, należy

przedstawić informacje na temat mechanizmów  innych niż kontrole systemowe, mających na celu zapewnienie prawidłowej realizacji procesów w ramach PO.
27/10/201

5,  Kraków

8b. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów

Należy przedstawić ogólną informację o kontroli realizacji projektów w podziale na następujące rodzaje kontroli:

kontrole IZ o charakterze nieobowiązkowym, inne niż wymienione w art. 22 ust. 2 ustawy wdrożeniowej i w następnych punktach części 8:

przykładowo informacja na temat stosowanych w ramach programu operacyjnego dodatkowych mechanizmów kontroli z art. 23 ust. 4 ustawy wdrożeniowej.

kontrole w miejscu realizacji projektu w podziale na osie priorytetowe:

1) liczba kontroli przeprowadzonych przez poszczególne rodzaje instytucji (IZ / IP / IW / podmiot zewnętrzny, bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń 

pokontrolnych, bez kontroli trwałości projektu  oraz bez kontroli na zakończenie realizacji projektu, jeśli jej celem jest tylko sprawdzenie kompletności i 

zgodności z przepisami dokumentacji projektowej)2;
2) liczba przeprowadzonych kontroli trwałości projektu na miejscu (niezależnie od trybu) oraz liczba ujawnionych w trakcie tych kontroli przypadków naruszenia art. 71

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

8c. Informacja o kontrolach instrumentów finansowych

Należy przedstawić:

1) liczbę kontroli umów o finansowaniu (bez kontroli sprawdzających wdrożenie zaleceń pokontrolnych) przeprowadzonych przez IZ w ramach instrumentów finansowych;

2) liczbę kontroli przeprowadzonych na miejscu w ramach instrumentów finansowych u ostatecznych odbiorców pomocy wraz z podaniem przyczyn tych kontroli i ich wyników.

8d. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli krzyżowej

Należy podać informację na temat kontroli krzyżowych prowadzonych w zakresie odpowiedzialności IZ,  w tym:

1) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych programu;

2) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PROW;

3) krótki opis sposobu prowadzenia kontroli krzyżowych horyzontalnych z PO RYBY;

4) informację na temat liczby przypadków podwójnego finansowania wydatków i innych nieprawidłowości, wykrytych w trakcie kontroli krzyżowych.

8e. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje (np. NIK, KE)



Należy podać informacje na temat kontroli prowadzonych w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie programu operacyjnego przez podmioty inne niż IZ lub IP/IW (np. NIK,

RIO, UZP, ETO, Dyrekcje Generalne KE, IA itd.) w tym:

1) liczbę przeprowadzonych kontroli, wyszczególnionych z podziałem na instytucje kontrolujące;

2) liczbę oraz krótki opis nieprawidłowości systemowych wykrytych w trakcie kontroli instytucji zewnętrznych – ze wskazaniem instytucji, w której te nieprawidłowości miały/mają

miejsce.

8f. Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach3

Należy wskazać:

1) liczbę i łączną wartość wykrytych w danym okresie sprawozdawczym nieprawidłowości, w tym wartość współfinansowania UE. Ponadto wskazać należy ilość nieprawidłowości

dotyczących konkretnych typów, np.: naruszenie PZP, wydatki niekwalifikowalne, fałszywe dokumenty, podwójne finansowanie, korekta podatku VAT;

2) liczbę przekazanych w danym okresie sprawozdawczym do MF raportów o nieprawidłowościach4 oraz łączną wartość nieprawidłowości, których te raporty 

dotyczą, w tym wartość współfinansowania UE, z wyszczególnieniem raportów dotyczących podejrzeń nadużyć finansowych.

8g. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

Należy podać:

1) wartość kwot odzyskanych w danym okresie sprawozdawczym oraz wskazać, na jakie cele zostały one przeznaczone;

2) wartość kwot pozostałych do odzyskania.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
1 Kontrole systemowe przeprowadzone to kontrole, w ramach których zrealizowano czynności weryfikacyjne, sporządzono informację pokontrolną i przekazano 

ją instytucji kontrolowanej.
2 Kontrole przeprowadzone rozumiane jako kontrole zarejestrowane w SL2014.
3 Nieprawidłowości w rozumieniu art. 2 pkt 36 rozporządzenia nr 1303/2013.
4 Dotyczy raportów do KE informujących po raz pierwszy o nieprawidłowości.



Działanie/ Poddziałanie Numer naboru*
Data rozpoczęcia 

naboru

Data zakończenia 

naboru

Data rozpoczęcia 

oceny projektów

Data rozstrzygnięcia 

konkursu

Data planowanego 

rozstrzygnięcia 

konkursu **

Kwota przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów w 

ogłoszeniu o konkursie 

(w PLN)

Kwota przeznaczona na 

dofinansowanie 

projektów w konkursie w 

dniu jego rozstrzygnięcia 

(w PLN)

Kwota na 

dofinansowan

ie projektów 

wybranych do 

dofinansowan

ia w 

konkursie w 

dniu jego 

rozstrzygnięci

a (w PLN) 

27/10/2015,  Kraków 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Działanie 7.1. Zwiekszona dostepnosc drogowa 

regionu                                                                 

Poddziałanie 7.1.1. Drogi regionalne 

Typ projektów A. Budowa, przebudowa dróg, w 

tym budowa obwodnic

RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 29.07.2015 29.12.2015 30.12.2015 X marzec 2016 82 925 963,00 X X

Działanie 7.1. Zwiekszona dostepnosc drogowa 

regionu                                           Poddziałanie 7.1.1. 

Drogi regionalne 

Typ projektów B. Nowoczesne systemy zarządzania 

infrastrukturą i sterowania ruchem

RPMP.07.01.01-IZ.00-12-003/15 29.07.2015 29.12.2015 30.12.2015 X marzec 2016 6 882 855,00 X X

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej                                                                

Typ projektów A. ochrona ekosystemów, siedlisk i 

gatunków roślin, zwierząt i grzybów                                                            

oraz  TYP projektów B. rozwój centrów ochrony 

różnorodności biologicznej

RPMP.06.02.00-IZ.00-12-005/15 24.08.2015 23.10.2015 26.10.2015 X luty 2016 18 851 850,00 X X

Działanie 6.2. Ochrona różnorodności biologicznej 

Typ projektów C. opracowywanie dokumentów 

planistycznych dla parków krajobrazowych i 

rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja 

przyrodnicza gmin

RPMP.06.02.00-IZ.00-12-006/15 24.08.2015 23.10.2015 26.10.2015 X luty 2016 2 094 650,00 X X

Działanie 9.1. Aktywna integracja  Poddziałanie 

9.1.1 Aktywna integracja OPS/PCPR
RPMP.09.01.01-IP.01-12-007/15 21.09.2015 30.04.2016 07.10.2015 x lipiec 2016 82 161 569,43 x x

* należy podać numer naboru, tożsamy z numerem naboru w SL 2014.

** należy wypełnić w sytuacji, gdy konkurs nie został rozstrzygnięty. Jeśli nie jest znana data, dopuszczalne jest podanie terminu z dokładnością do kwartału.

Tabela 9. Nabory - tryb konkursowy - III Q 2015
TABELA 9. NABORY – TRYB KONKURSOWY



Oś priorytetowa i 

działanie

Szacowana wartość 

dofinansowania UE

(mln PLN)

1. 2. 3. 4. 5. 6=2-4 7=3-5

Działanie 3.1.1 9                                 100,56    

Działanie 4.3.1 26                                   89,59    

Działanie 4.4.1 14                                   20,95    

Działanie 4.5.1 43                                 334,90    

Działanie 5.2.1 12                                   20,03    

Działanie 5.3.1 5                                   16,27    

Działanie 7.1.2 8                                   42,11    

Działanie 8.1 **  n/d                                   24,85                                           21                                      23,62                                             -      

Działanie 12.1.4 2                                   20,95    

Ogółem 119 670,21                                        21                                      23,62                                             -                                               -      

10. PROJEKTY – TRYB POZAKONKURSOWY - III Q 2015

Projekty znajdujące się na wykazie projektów 

zidentyfikowanych

Projekty objęte umowami o 

dofinansowanie/decyzjami o dofinansowaniu*

Projekty, dla których nie podpisano umów o 

dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu

27/10/2015,  Kraków Liczba projektów
Wartość dofinansowania 

UE (mln PLN)
Liczba projektów

Szacowana wartość 

dofinansowania UE (mln 

PLN)

* Projekty, dla których podpisano umowy o dofinansowanie/decyzje o dofinansowaniu 

** projkety PUP w zakresie Aktywizacji zawodowej - dane dot. wartości poszczególnych projektów PUP 



Rozporządzenie
Numer i nazwa 

działania PO
Dziedzina

Podstawa 

prawna

Wymóg 

notyfikacji 

(Tak/Nie)

Data planowanej 

notyfikacji
Data notyfikacji Data decyzji KE

Stan 

zaawansowania 

prac/Dz.U.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

27/10/2015,  

Kraków

Tabela 11. PROGRAMY POMOCY PUBLICZNEJ* - Nie dotyczy RPO

*Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. Tabela nie dotyczy RPO.



Nazwa dokumentu, do 

którego wprowadzono 

zmiany (PO / SZOOP wersja 

… z dnia …)

Zakres wprowadzonych 

zmian
Data przyjęcia przez KM** Data przekazania do KE** Data decyzji KE** Data wejścia w życie

1. 2. 3. 4. 5. 6.

27/10/2015,  Kraków

Tabela 12. ZMIANY W DOKUMENTACH  (PO i SZOOP)*- Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

Należy ogólnie opisać zmiany wprowadzone do programów lub SZOOP z inicjatywy komitetu monitorującego lub instytucji zarządzającej, mające na celu zapewnienie jakości i efektywności

wdrażania programów. W przypadku zmian zatwierdzonych przez komitet monitorujący na drodze uchwały, konieczne jest podanie numeru uchwały i daty jej przyjęcia przez komitet.

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

** Jeżeli dotyczy



Tytuł wytycznych programowych Data wydania Data ostatniej modyfikacji

W przypadku nieukończenia prac, 

podać stan zaawansowania oraz 

planowaną datę wydania

1. 2. 3. 4.

Podręcznik kwalifikowania 

wydatków objętych 

dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020

27/10/2015,  Kraków 11.08.2015

Wytyczne w sprawie 

wyodrębnionej ewidencji 

księgowej

Wytyczne w fazie opiniowania.  

Przewiduje się wydanie 

wytycznych w listopadzie br.

Wytyczne w sprawie płatności w 

ramach RPO WM 2014-2020

Prace nad wytycznymi toczą się 

równolegle z pracami nad 

Lokalnym Systemem 

Informatycznym. W związku z 

przesunięciem terminu prac nad 

wnioskami o płatność na przełom 

III i IV kwartału, prace nad 

wytycznymi równiez uległy 

przesunięciu.  Obecnie trwają 

wewnętrze konsultacje projektu. 

Tabela 13. WYTYCZNE PROGRAMOWE* - III Q 2015

* Dane sprawozdawane kwartalnie w informacjach za rok 2015  lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, 

w sprawozdaniu składanym po IV kwartale.



Nr porozumienia/ umowy Podmiot delegujący zadania

Instytucja 

delegująca 

zadania (IZ, 

IP, IW)

Podmiot przejmujący 

zadania

Instytucja 

przejmująca 

zadania (IP, 

IW)

Data zawarcia 

porozumienia/ 

umowy (1) lub 

data planowanego 

zawarcia (2) 

porozumienia/ 

umowy

Stan 

zaawansowania 

prac nad 

porozumieniem/ 

umową – w 

przypadku 

nieukończenia prac

Data 

rozwiązania 

porozumienia/ 

umowy

Nazwa/ zakres porozumienia/ umowy

Data zawarcia 

aneksu (1) 

lub 

planowanego 

zawarcia 

aneksu (2) 

do porozumie

nia / umowy

Data 

rozwiązania 

aneksu

Przyczyna/ zakres zmian wprowadzonych do 

porozumienia/ umowy

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nr IXA/460/ZPO/15 27/10/2015,  Kraków IZ Wojewódzki Urząd Pracy IP 3.06.2015 (1)

Porozumienie  w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020

Nr IXA/472/ZPO/15 UMWM IZ Wojewódzki Urząd Pracy IP 10.06.2015 (1) 

Porozumienie  w sprawie powierzenia przetwarzania danych 

osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Nr IXA/459/ZPO/15 UMWM IZ
Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości
IP 3.06.2015 (1)

Porozumienie w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020

Nr IXA/473/ZPO/15 UMWM IZ
Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości
IP 10.06.2015 (1)

Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych 

osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Nr IXA/487/ZPO/15 UMWM IZ
Stowarzyszenie Metropolia 

Krakowska
IP 10.07.2015 (1)

Porozumienie w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020

Nr 1
Zarząd Województwa 

Małopolskiego
IK

Zarząd Województwa 

Małopolskiego
IZ 13.11.2014 (1)

Aneks nr 1 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 

Małopolskiego dotyczącego wysokości, sposobu i warunków 

dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

03.08.2015 

(1)

Aneks dotyczył wprowadzenia do KT,  wysokości jak i  sposobu 

oraz warunków dofinansowania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

oraz wskazania przedstawicieli Zarządu Województwa 

Małopolskiego upoważnionych do zawarcia kontraktu 

terytorialnego.

Nr IXA/563/ZPO/15 UMWM IZ
Stowarzyszenie Metropolia 

Krakowska
IP 11.08.2015 (1)

Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych 

osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Nr RPMP/09/2015     Zarząd Województwa 

Małopolskiego
IK

Zarząd Województwa 

Małopolskiego
IZ 09.09.2015 (1)

czas realizacji 

RPO WM ( nie 

dłuzej niż do 

31.12.2034)

Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych 

osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego 

wspierającego realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Tabela 14. POROZUMIENIA I UMOWY POMIĘDZY INSTYTUCJAMI ZAANGAŻOWANYMI W PROCES WDRAŻANIA PO* - III Q 2015

* Dane sprawozdawane kwartalnie w informacjach za rok 2015  lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale.



Instytucja Tytuł/ nazwa zestawu instrukcji wykonawczych Data zatwierdzenia
Data ostatniej zatwierdzonej 

modyfikacji

Stan zaawansowania prac – w przypadku 

nieukończenia prac oraz planowana data 

podpisania/ inne uwagi

1. 2. 3. 4. 5.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Podręcznik Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 28.07.2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Podręcznik Procedur IP RPO WM 2014-2020 23.06.2015

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Podręcznik  IP RPO WM 2014-2020 14.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska Podręcznik Procedur IP RPO WM 2014-2020 17.07.2015 9.10.2015

/nazwa podmiotu/

** Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Tabela 15. INSTRUKCJE WYKONAWCZE* - III Q 2015

Dla instytucji zarządzającej

Dla instytucji pośredniczącej

Dla instytucji wdrażającej

* Dane sprawozdawane kwartalnie w informacjach za rok 2015  lub do czasu osiągnięcia pełnej gotowości systemu, a następnie raz w roku, w sprawozdaniu składanym po IV kwartale.



L.p.
Nazwa: pre-komitetu/ komitetu 

monitorującego/ grupy roboczej itp.
Data posiedzenia

Główne ustalenia, przyjęte uchwały 

(nr i temat)

1. 2. 3. 4.

1. 27/10/2015,  Kraków

2.

3.

(…)

Tabela 16. POSIEDZENIA KOMITETÓW I GRUP FUNKCJONUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU*- Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.



Nr warunku Nazwa warunku Planowane działania

Termin 

realizacji 

(rrrr/mm/dd)

Stan spełnienia 

działania

Realizacj

a nastąpi 

w 

terminie 

(Tak/Nie/

ND)

Uzasadnienie/dodatkowe informacje 
Nowy 

termin

Data przekazania 

do KE informacji 

o zrealizowaniu 

działania (jeżeli 

dotyczy) 

Data 

odpowiedzi 

KE

Stanowisko 

KE

Uzasadnieni

e KE 

Data 

akceptacji 

spełnienia 

przez KE

7
27/10/2015,  

Kraków

Dane bazowe dla wskaźnika rezultatu w CT 2 

(Odsetek obywateli korzystających z e-

administracji) są dostepne w GUS od I połowy 

2015 r. Po uzyskaniu tych danych IZ RPO WM 

oszacuje wartość docelową wskaźnika. Po 

oszacowaniu wartości docelowej, IZ przedłoży 

wniosek o modyfikację Programu w celu 

wprowadzenia brakujących danych i ostatecznego 

wypełnienia warunku ogólnego 7.

2015-09-30
oczekiwanie na 

odpowiedź KE
tak

Pismem z dnia 16.09.2015 r. przekazano służbom KE 

sprawozdanie z realizacji Planu działań na rzecz 

wypełnienia warunku ex-ante – Warunek ogólny 7. 

Systemy statystyczne i wskaźniki rezultatu wraz z 

oszacowaniem wartości docelowej wskaźnika rezultatu 

pn. Odsetek obywateli korzystających z e-administracji 

dla osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, w ramach 

RPO WM (PI 2c). IZ RPO WM zwróciła się z 

wnioskiem o potwierdzenie, że przedmiotowy warunek 

dostępowy został zrealizowany w sposób 

satysfakcjonujący KE oraz z wnioskiem o modyfikację 

programu w celu wprowadzenia brakujących danych i 

ostatecznego wypełnienia warunku ogólnego 7.

n/d

pismo z dnia 

16.09.2015

wysłane tradycyjną 

drogą pocztową 

oraz mailowo 

(18.09.2015)

1.1.
Badania naukowe i 

innowacje

Okresowy przegląd i aktualizacja RSI WM w 

zakresie opisu działań dotyczących przebiegu 

procesu identyfikowania inteligentnych 

specjalizacji regionalnych, zgodnie z koncepcją 

przedsiębiorczego odkrywania

2015-11-30 niespełnione tak n/d n/d

1.1.
Badania naukowe i 

innowacje

Weryfikacja analizy SWOT w ramach RSI WM w 

kierunku pełniejszego uwzględnienia wyników 

części diagnostycznej oraz ograniczenia liczby 

priorytetów w zakresie badań i innowacji

2015-11-30 niespełnione tak n/d n/d

1.1.
Badania naukowe i 

innowacje

Weryfikacja logiki interwencji RSI WM w kierunku 

pełniejszego powiązania priorytetów z częścią 

diagnostyczną i zweryfikowaną analizą SWOT 

oraz wzmocnienia działań na rzecz pobudzenia 

prywatnych inwestycji w badania i rozwój

2015-11-30 niespełnione tak n/d n/d

1.1.
Badania naukowe i 

innowacje

Określenie mechanizmu monitorowania i ewaluacji 

inteligentnych specjalizacji regionu, w sposób 

umożliwiający weryfikację aktualnych i 

identyfikowanie nowych specjalizacji, w których 

region ma szansę osiągnąć przewagę 

konkurencyjną 

2015-11-30 niespełnione tak n/d n/d

1.1.
Badania naukowe i 

innowacje

Weryfikacja ram finansowych RSI WM, 

określających szacunkową wielkość środków na 

badania i rozwój, możliwych do zaangażowania w 

okresie realizacji strategii

2015-11-30 niespełnione tak n/d n/d

7.1, 7.2 Transport

Zebranie i analiza materiałów wejściowych oraz 

określenie zakresu niezbędnych do dokonania 

prac na potrzeby dostosowania PS TiK do 

wymogów warunkowości ex ante

2015-03-31 SPEŁNIONE tak n/d n/d

7.1, 7.2 Transport
Weryfikowanie układu dokumentu celem 

zapewnienia jego przejrzystości*
2015-05-31 SPEŁNIONE n/d n/d n/d

7.1, 7.2 Transport
Współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za 

inwestycje ujęte w programie*
2015-08-31 SPEŁNIONE n/d n/d n/d

17. INFORMACJE NT. STANU REALIZACJI WSTĘPNYCH WARUNKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO - III Q 2015



7.1, 7.2 Transport

Aktualizacja i dostosowanie projektu regionalnego 

planu transportowego (PS TiK ) do wymogów 

warunkowości ex ante (warunek 7.1 oraz 7.2)

2015-08-31 SPEŁNIONE tak n/d n/d

7.1, 7.2 Transport
Przyjęcie regionalnego planu transportowego 

przez ZWM
2015-09-30

częściowo 

spełnione 
nie

W dniu 29.09.2015r. Zarząd Województwa 

Małopolskiego przyjął Projekt Programu 

Strategicznego Transport i Komunikacja. Z uwagi na 

charakter dokumentu, dużą liczbę przedsięwzięć 

inwestycyjnych zawartych w programie, a co się z tym 

wiąże konieczność współpracy z wieloma podmiotami 

odpowiedzialnymi za ich realizację, nastąpiło 

opóźnienie w przyjęciu ostatecznej wersji programu. 

Projekt PS TiK przyjęty przez ZWM przekazany został 

drogą mailową 02.10.2015 r. do KE celem 

przeprowadzenia roboczej konsultacji.

Szacuje się, że po otrzymaniu odpowiedzi / uwag KE 

potrzebny czas na opracowanie i przyjęcie ostatecznej 

wersji programu to około 1,5 miesiąca. 

n/d

7.1, 7.2 Transport

Przekazanie przyjętego dokumentu wraz z 

podsumowaniem do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska oraz Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego

2015-10-31 niespełnione nie

Po przyjęciu przez ZWM ostatecznej wersji PS TiK 

dokument przekazany zostanie do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego.

n/d

7.1, 7.2 Transport

Podanie do publicznej wiadomości informacji o 

przyjęciu dokumentu i o możliwościach 

zapoznania się z jego treścią wraz z uzasanieniem 

i podsumowaniem

2015-10-31 niespełnione nie

Po przyjęciu przez ZWM ostatecznej wersji PS TiK do 

informacji publicznej zostanie podana informacja o 

przyjęciu dokumentu i o możliwościach zapoznania się 

z jego treścią wraz z uzasadnieniem i 

podsumowaniem. 

n/d

* Planowne działania dodatkowe, nieujęte w Planie Działań zawartym w RPO WM przekazanym do KE



Wykaz projektów ponadregionalnych w ramach [programu…..] za rok ….

Strategia
1 27/10/2015,  Kraków
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6

Inne
7

Tabela 18. Projekty ponadregionalne realizujące cele strategii ponadregionalnych*- Nie dotyczy w bieżącym okresie 

sprawozdawczym
Formularz służy do przekazywania informacji o projektach ponadregionalnych realizujących strategie ponadregionalne, finansowanych w ramach 

krajowych i regionalnych programów operacyjnych, dla których umowa o dofinansowanie została podpisana w danym roku. Dane dla kolejnych 

projektów tego samego typu należy wpisać w kolejnych dodanych wierszach. 

Dane dotyczące wszystkich typów projektów 

ponadregionalnych

Dane 

partnera 

Dane projektu komplementarnego

1 2

SRPW / 

SRPP / 

SRPZ / inna

1 Nazwę strategii należy wybrać z uwzgędnieniem zasięgu terytorialnego (miejsca realizacji projektu). 

Nazwa strategii Województwa objęte strategią

SRPW - Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

SRPP - Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 małopolskie, śląskie

SRPZ - Strategia Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020 dolnośląskie, lubuskie, opolskie,  wielkopolskie, zachodniopomorskie

inna - Jeśli w życie wejdzie strategia ponadregionalna inna niż wymienione wyżej, należy 

ją uwzględnić, wpisując do kolumny 1 przyjęty skrót.

2 Typy projektów powinny zostać przpisane wg następujących kryteriów

Typ projektu ponadregionalnego Opis

Ponadregionalne partnerstwo Partnerstwo rozumiane zgodnie z art. 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020.

Ponadregionalny zasięg terytorialny Projekt realizowany w przyjamniej dwóch województwach, z których przynajmniej jedno jest objęte strategią ponadregionalną, a 

w przypadku RPO - także projekt, którego dotyczy art. 70 rozp. UE 1303/2013 z 17 grudnia 2013r.

Ponadregionalna komplementarność Projekt komplementarny z innym projektem wynikającym ze strategii ponadregionalnej, realizowanym na terenie innego 

województwa objętego daną strategią ponadregionalną, razem stanowiące element większego przedsięwzięcia realizującego cele 

strategii ponadregionalnej.

Inne Inne projekty, które zgodnie z obowiązującymi w programie zasadami lub przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą 

mechanizmami/rozwiązaniami powinny zostać zakwalifikowane jako projekty ponadregionalne realizujące cele strategii 

ponadregionalnych (np. projekty w ramach dedykowanych konkursów, projekty definiowane jako przedsięwzięcia wynikające ze 

strategii, itp.)

3 Opis powinien zawierać przynajmniej informację o podstawie partnerstwa (umowa doraźna, porozumienie, strategia, itp.) i o jego zakresie.
4 Należy zamieścić informację, na czym polega komplementarność z projektem/-ami wskazywanymi w kolumnach 11-13.
5 Jeżeli dane są dostępne, należy wpisać w pierwszej kolejności numer umowy lub wniosku o dofinansowanie i nie wpisywać nazwy programu.
6 Należy wpisać miejsca realizacji projektu (województwa).
7 Należy określić cechę kwalifikującą przedsięwzięcie jako projekt ponadregionalny realizujący strategię 

* Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
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Jaki?
5
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projektów wraz z 
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pochodzą

cych z 

innych 

źródeł 

suma

27/10/2015,  Kraków 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

1.

0,00

W bieżącym okresie 

sprawozdawczym wsparcie w 

obszarze rewitalizacji nie zostało 

uruchomione oraz nie została 

uruchomiona procedura 

weryfikacji programów 

rewitalizacji w ramach RPO WM 

2014-2020. 

2. 0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem 

"Nowy 

dokume

nt"

Ogółem 

"Kontynu

acja"

Ogółem 

"Aktualiz

acja"

0 0 0

2 Nazwa gminy zgłaszającej program rewitalizacji rozumiany zgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

4 Zakres i zasady prowadzenia weryfikacji zgodne z Wytycznymi MIiR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.  

5 Inny status lub rezultat weryfikacji oznacza sytuację np. w toku odwołania lub zakwestionowania wyniku weryfikacji, skierowany do usunięcia uchybień, itp.

7 Należy wskazać kwotę środków finansowych zgodnie z Wytycznymi MIiR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Tabela 19. Informacje nt. programów rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
1 -Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

Program rewitalizacji
 2

Data 

uchwalenia/aktualizacji 

programu rewitalizacji 

przez samorząd gminny
3

Weryfiacji programu rewitalizacji
4 

Sposób weryfikacji programu 

rewitalizacji
4

Ciągłość programu 

rewitalizacji
6

Indykatywne środki finansowe w ramach 

programu rewitalizacji z podziałem na źródła 

finansowania [w zł]
7

Uwagi

1. Nowy dokument.

2. Kontynuacja. 

3. Aktualizacja. 

8.

w
y

k
a

z
 g

m
in

 

W okresie 

sprawozdawczym w 

województwie 0 0,00

1 Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. 

3 Data uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia lub aktualizacji programu rewitalizacji. 

6 Ciągłość programu rewitalizacji oznacza odniesienie do osi czasu przyjęcia programu rewitalizacji. "Nowy dokument" oznacza przyjęcie programu rewitalizacji po raz pierwszy dla danego obszaru zdegradowanego, "kontynuacja" oznacza ciągłość programu rewitalizacji bez potrzeby jego zmiany i 

ponownego uchwalenia przez radę gminy. Zatem w przypadku "kontynuacji" przedkładany do weryfikacji program rewitalizacji spełnia wymogi Wytycznych MIiR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Z kolei "aktualizacja" oznacza konieczność dostosowania istniejącego 

programu rewitalizacji do wymogów Wytycznych MIiR w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 lub do zmieniających się uwarunkowań jego realizacji i ponownego podjęcia uchwały przez radę gminy. 

0 0,00 0,00 0,00 0,00



Lp. Gmina zgłaszająca problem Opis problemu

1. 27/10/2015,  Kraków

2.

Lp. Gmina zgłaszająca problem   Opis problemu

1.

2.

1 Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. 

I.    Problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfikowane na etapie programowania i realizowania programów rewitalizacji przez gminy (o ile tego 

rodzaju kwestie zostaną zgłoszone do IZ RPO) -Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

a) na etapie programowania programu rewitalizacji

b) na etapie realizowania programu rewitalizacji

II.   Problemy, bariery, trudności, które zostały zidentyfikowane przez IZ RPO w trakcie weryfikacji  programów rewitalizacji 

IZ RPO nie zidentyfikowała żadnych problemów, barier i trudności w trakcie weryfikacji

1 Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. 



wysoki/średni/niski*               

Opis problemu: 

wysoki/średni/niski*

Opis problemu: 

Opis problemu: 

wysoki/średni/niski* NISKI

Opis problemu:

Opis problemu: 

wysoki/średni/niski*

Opis problemu:

20. REALIZACJA INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH - II KW 2015

20a. ZIT wojewódzki1

I.        Problemy, które zostały zidentyfikowane na etapie realizacji Strategii ZIT (jeśli wystąpiły) oraz działania zaradcze - Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

1. Dotyczy Strategii ZIT

2.

Dotyczy dokumentu 

założycielskiego w 

współpracy JST na rzecz 

realizacji ZIT

6. Inne

*należy wybrać właściwe określenie w zależności od wagi problemu

1 Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. 

3.
Dotyczy porozumienia IZ 

RPO-IP ZIT

4.

Dotyczy projektów 

realizowanych w ramach 

RPO

5.

Dotyczy projektów 

komplementarnych w 

ramach KPO



20b. Inne instrumenty terytorialne
1 - Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

27/10/2015,  Kraków

1 Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. 
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TABELA 21. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH NA PODSTAWIE STRATEGII ZIT W RAMACH POIIŚ I POPW* - Nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

Oś priorytetowa ... Fundusz

Kategoria 

regionu

słabiej 

rozwinięty, 

lepiej 

rozwinięty,

przejściowy

Złożone wnioski o dofinansowanie1 Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie
Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o 

płatność zatwierdzonych przez właściwe instytucje2

liczba wartość od uruchomienia programu (w zł) liczba wartość od uruchomienia programu (w zł) wartość od uruchomienia programu (w zł)

Priorytet inwestycyjny 4c / 4(iii) Wspieranie efektywnosci energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

Komentarz do realizacji projektów komplementrarnych na podstawie Stategii ZIT realizowanych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4c4

Priorytet inwestycyjny 4e / 4(v) Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany 

klimatu

* Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. 

Komentarz do realizacji projektów komplementrarnych na podstawie Stategii ZIT realizowanych w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4e

1 Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym i wprowadzonych do SL 2014.

2 Zgodnie z datą zatwierdzenia wniosku o płatnosć.

3 Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność  (wydatki wprowadzone do SL 2014 i zatwierdzone  do końca okresu sprawozdawczego).

4 W przypadku wystąpienia ewidentnych różnic między postępem finansowym a rzeczowym.
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TABELA 22. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO1 DLA PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH NA PODSTAWIE STRATEGII ZIT W RAMACH POIIŚ I POPW* - Nie 

dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym

Oś priorytetowa L.p. Nazwa wskaźnika
Jednostka 

pomiaru

Kategoria 

regionu

słabiej 

rozwinięty, 

lepiej 

rozwinięty,

przejściowy

Wartość wskaźnika w danym okresie

Wartość 

kumulatywna
2

Wartość docelowa dla 

2023 r.

% realizacji wartości 

docelowej dla 2023 r.

Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w 

tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
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Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
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1 Wskaźniki z poziomu Priorytetów Inwestycyjnych, Działań i Poddziałań (wartości wskaźników z Działań i Poddziałań zagregowane na poziomie PI). Nie dotyczy wskaźników wybranych do ram wykonania.

2 Od początku wdrażania, tj. suma kwartałów oraz lat.

3 Dla wskaźników wybranych do ram wykonania.

4 Na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie/wydanych decyzji. Wartość należy umieścić w polu odpowiadającym kwartałowi, w którym podpisana została umowa o dofinansowanie, niezależnie od terminu, w którym 

planowane jest osiągnięcie założonej wartości.

5 Na podstawie ostatniego wniosku o płatność.

* Dane na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. Okresem sprawozdawczym jest I półrocze oraz II półrocze. 


