
 
 
 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Małopolskiego  

na lata 2014-2020 
 

wsparcie dla subregionów w projekcie 
programu skierowanym do Komisji 

Europejskiej   

 
 

 
 

 

Stanisław Sorys, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 
Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego  
 



9 kwietnia 2014 r. 
Małopolska jako pierwsze województwo  
w Polsce wysłała projekt Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020  

 do negocjacji z Komisją Europejską 

 



Alokacja – więcej o prawie 1 mld euro! 

  RPO WM (EFRR+EFS) 
 

    2 875,5 mln euro 
 

RPO WM  – środki EFRR 
 

2 073,5 mln euro 

PO KL – środki EFS 
w komponencie regionalnym  

(zarządzał kraj, wdrażał region) 
 

546 mln euro 

RPO WM – środki EFS 
(zarządza i wdraża region!)  

 
 

802 mln euro 

MRPO (EFRR) +PO KL (EFS) 
 

1 902 mln euro 
 

2007-2013 2014-2020  

MRPO – środki EFRR 
 

1 356 mln euro 



SCHEMAT RPO 2014-2020 
 

2.  

CYFROWA 
MAŁOPOLSKA 

140 MLN EUR 

3.  

PRZEDSIĘBIORCZA
MAŁOPOLSKA 

310 MLN EUR  

4.                  
REGIONALNA 

POLITYKA 
ENERGETYCZNA 

 380 MLN EUR 

5.  

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

138 MLN EUR 

7.  

INFRASTRUKTURA 
TRANSPORTOWA 

400,5 MLN EUR 

9. 

 REGION SPÓJNY 
SPOŁECZNIE 

232 MLN EUR 

10.  

WIEDZA  
I KOMPETENCJE 

200 MLN EUR  

11.  
REWITALIZACJA 

PRZESTRZENI 
REGIONALNEJ 

200 MLN EUR 

12. 
INFRASTRUKTURA 

OCHRONY 
ZDROWIA 

111 MLN EUR 

8.  

RYNEK PRACY 

268 MLN EUR 

6.  

DZIEDZICTWO         
REGIONALNE 

144 MLN EUR 

+ 13. POMOC TECHNICZNA 

EFRR EFS 

1.  

GOSPODARKA 
WIEDZY            

250 MLN EUR 

 



Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska 

Zakres wsparcia: 

tworzenie nowych i rozbudowa istniejących stref aktywności 
gospodarczej (w tym kompleksowe uzbrojenie, dozbrojenie 
terenów inwestycyjnych - także działających w formule parków 
przemysłowych,  w tym m.in. tworzenia na ich terenie 
wewnętrznych układów komunikacyjnych oraz wyposażenia w 
niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę, budynki i 
budowle (budynki i budowle wyłącznie w ograniczonym zakresie), 
a także ich skomunikowania - drogi dojazdowe do SAG.  

 

Alokacja dla subregionów: 73 mln euro 

 

Infrastruktura na rzecz rozwoju 
gospodarczego i przedsiębiorczości - PI.3.1 



Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna (cz.I) 

Zakres wsparcia: 

Kompleksowa termomodernizacja: 

• ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia 

na energooszczędne;  

• przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, 

zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; 

• budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz 

likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła; 

• instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, 

• wykorzystanie technologii OZE; 

• instalacja systemów chłodzących. 

Alokacja dla subregionów: 30 mln euro 

 

realizacja zadań z zakresu poprawy 
efektywności energetycznej - PI 4.3 



Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna (cz.II) 

Zakres wsparcia: 

Likwidacja źródeł niskiej emisji zgodnie z planami gospodarki 

niskoemisyjnej – wymiana kotłów, pieców, instalacji 
grzewczych. 

 

Alokacja dla subregionów: 40 mln euro 

 

działania wspierające rozwój gospodarki 
niskoemisyjnej - PI.4.5 



Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna (cz.III) 

Zakres wsparcia: 

• zakup środków – przyjazny środowisku, nowy tabor autobusowy 

• modernizacja taboru pod kątem ograniczeń emisji substancji szkodliwych 

• integracja różnych środków transportu, jak np. węzły przesiadkowe i systemy P&R (także 
dla SKA),  

• systemy wspólnych opłat za przewozy,  

• organizacja i koordynacja rozkładów jazdy,  

• telematyczne systemy zarządzania ruchem,  

• organizacja ruchu ułatwiająca poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej  

• budowa/przebudowa dróg prowadzących do węzłów przesiadkowych i parkingów P&R 

• budowa tras rowerowych, 

• budowa instalacji do dystrybucji nośników energii dla komunikacji zbiorowej,  

• dostosowanie zaplecza technicznego do obsługi i eksploatacji ekologicznego taboru. 

 

Alokacja dla subregionów: 60 mln euro 

 

zrównoważony transport miejski - PI.4.5  



Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska (cz.I) 

Zakres wsparcia: 

• budowa punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych 

• budowa instalacji do recyklingu surowców wtórnych 

• budowa instalacji do przetwarzania innego niż składowanie 
osadów ściekowych 

• usuwanie azbestu 

 

Alokacja dla subregionów: 20 mln euro 

 

gospodarka odpadami - PI.6.1   



Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska (cz.II) 

Zakres wsparcia: 
 

• budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków (w tym 
przydomowych) 

• inwestycje w zakresie instalacji służących do odwadniania 
osadów ściekowych 

• utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i 
optymalizacja zużycia wody 

 

Alokacja dla subregionów: 77 mln euro 

 

gospodarka wodno-kanalizacyjna - PI 6.2 



Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne (cz.I) 

Zakres wsparcia: 

 
Wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej 

• działania służące właściwemu ukierunkowaniu ruchu 
turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo: 

• rozwój i promocja szlaków turystycznych i rekreacyjnych,  

• rozwój infrastruktury turystycznej służącej ochronie przyrody 

 

Alokacja dla subregionów: 10 mln euro 

 

rozwój, udostępnianie i promocja 
dziedzictwa naturalnego - PI 6.4 



Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne (cz.II) 

Zakres wsparcia: 

 
Wykorzystanie  endogenicznych potencjałów mające na celu 
zwiększenie zatrudnienia: 

• rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu  
o lokalne zasoby przyrodnicze. 

 

 

Alokacja dla subregionów: 25 mln euro 

 

rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  
w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze - PI 8.2 



Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa (cz.I) 

Zakres wsparcia: 
 

Budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg o znaczeniu 
subregionalnym, w tym również budowy obwodnic, wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą. 
 

 

Alokacja dla subregionów: 50 mln euro 

 

drogi o znaczeniu subregionalnym – PI 7.2 



Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa (cz. II) 

Zakres wsparcia: 
 

Inwestycje z zakresu integracji transportu kolejowego z innymi 
środkami transportu zbiorowego (organizacja i koordynacja 
rozkładów jazdy, systemy opłat za przewozy) oraz infrastrukturę 
służącą obsłudze podróżnych, w tym na potrzeby SKA 
 

 

Alokacja dla subregionów: 20 mln euro 

 

promowanie transportu kolejowego  
w regionie – PI.7.4 



Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie (cz.I) 

Zakres wsparcia: 

• działania na rzecz rozwoju kompleksowej oferty wsparcia dla 
osób starszych i niepełnosprawnych, w tym m.in.: 

• wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc pobytu 
czasowego, placówek zapewniających dzienną opiekę, programy 
mające na celu aktywizację i integrację osób starszych i 
niepełnosprawnych, upowszechnianie usług opiekuńczych i 
zdrowotnych; 

• inicjatywy na rzecz zwiększenia dostępu i podniesienia jakości 
usług interwencji kryzysowej;  

 

Alokacja dla subregionów: 31 mln euro 

 

usługi społeczne ukierunkowane na wsparcie osób starszych  
i niepełnosprawnych oraz usług interwencji kryzysowej - PI 9.7 



Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie (cz.II) 

Zakres wsparcia: 

• usługi animacji lokalnej (m.in. działania o charakterze animacyjnym, 
umożliwiającym tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich 
rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej oraz partycypację społeczną); 

• usługi rozwoju ekonomii społecznej (m.in. działania zmierzające do 
inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym 
szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe); 

• usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej (m.in. 
doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, wsparcie dla usług 
oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej);  

• kompleksowe wsparcie dla zakładania przedsiębiorstw społecznych, 
obejmujące m.in. wsparcie szkoleniowo-doradcze, dotacyjne i 
pomostowe. 

Alokacja dla subregionów: 10 mln euro 

 

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej PI.9.8 



Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje  

Zakres wsparcia: 

• rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe -
wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, 

• programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z 
pracodawcami – m.in. staże i praktyki dla uczniów, 

• nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów  

• działania z obszaru doradztwa zawodowego oraz orientacji zawodowej - elementy 
doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość 
skorzystania z usług doradcy zawodowego, 

• wzmocnienie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi,  

• rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek, 

• niezbędne inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w zakresie sieci 
centrów kompetencji zawodowych) przy wykorzystaniu mechanizmu cross-
financingu. 

Alokacja dla subregionów: 50 mln euro 

Kształcenie zawodowe – PI 10.3bis 



Oś priorytetowa 12. Infrastruktura ochrony zdrowia  

Zakres wsparcia: 
 

• Inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu 
subregionalnym oraz zakup specjalistycznych urządzeń 
medycznych, 

• Wsparcie zostanie skierowane przede wszystkim dla projektów  
w zidentyfikowanych priorytetowych dziedzinach tego sektora  
w regionie, tj. w onkologii, psychiatrii i geriatrii, a także  
w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, układu 
oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz opieki 
nad matką i dzieckiem, jak również neurologii. 
 

Alokacja dla subregionów: 30 mln euro 

 

inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu 
subregionalnym oraz zakup specjalistycznych urządzeń medycznych  



 Miasto wojewódzkie i jego obszar funkcjonalny  

 Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji oraz  

 Obszary wiejskie 

 Subregiony 

 Obszary o wysokim potencjale zasobów dziedzictwa kulturowego  

i przyrodniczego 

 Obszary górskie, Uzdrowiska , Zbiorniki wodne 

 Osuwiska  

 Obszary zagrożone deficytem jakościowym lub ilościowym wód  

 Polska Południowa 

 Obszary o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy  

 Obszary o niskim poziomie przedsiębiorczości mieszkańców 

 Obszary o najwyższym poziomie ubóstwa 

 Obszary z problemami w zakresie kształcenia 

 

Obszary Strategicznej Interwencji w RPO WM 
— preferencje lub osobna alokacja 



ZIT i SPR - propozycja alokacji 

Fund
usz 

Oś priorytetowa Działanie 
ZIT 

(mln 
euro) 

SPR 
(euro) 

EFRR 
3. Przedsiębiorcza 
Małopolska 

Infrastruktura rozwoju gospodarczego – SAG-i 47 mln 73 mln 

EFRR 

4. Regionalna polityka 
energetyczna 

Efektywność energetyczna i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturach 
publicznych i sektorze mieszkaniowym 

20 mln 30 mln 

EFRR 
Obniżanie emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora 
publicznego i mieszkaniowego 

50 mln   40 mln 

EFRR Transport miejski 60 mln   60 mln 

5. Ochrona środowiska 
Gospodarka odpadami 0 mln 20 mln 

EFRR 
 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna 5 mln 77 mln 

EFRR 
 

6. Dziedzictwo 
regionalne 

Wykorzystanie zasobów przyrodniczych dla 
zwiększenia atrakcyjności turystycznej – projekty 
ukierunkowane na ochronę i promocję przyrody 

0 10 mln 

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w 
oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze  - projekty 
ukierunkowane na wzrost zatrudnienia 

0 25 mln 
EFRR 
 



Fundus
z 

Oś priorytetowa Działanie 
ZIT 

(euro) 
SPR 

(euro) 

EFRR 
Oś 7. Infrastruktura 
transportowa 

Drogi o znaczeniu subregionalnym 15 mln 50 mln 

EFRR 
Infrastruktura służącą obsłudze podróżnych 
przy transporcie kolejowym 

0 20 mln 

EFS OP 9. Region spójny 
społecznie 

Usługi społeczne w zakresie wsparcia osób 
starszych i niepełnosprawnych 
Usługi interwencji kryzysowej 

14 mln 31 mln 

EFS Sieć wsparcia ekonomii społecznej 5 mln 10 mln 

EFS 
OP 10. Wiedza i 
kompetencje 

Kształcenie zawodowe 15 mln 50 mln 

EFRR 
OP 12. Infrastruktura 
ochrony zdrowia, 

Subregionalna infrastruktura ochrony zdrowia 5 mln 30 mln 

EFRR+ 
EFS 

Łącznie: 236 mln 526 mln 

w tym EFRR 202 mln 435 mln 

w tym EFS 34 mln 91 mln 

ZIT i SPR – propozycja alokacja 



Kwiecień 2014: przekazanie programu do Komisji Europejskiej 
– rozpoczęcie negocjacji (czas trwania – do 6 miesięcy) 

Wrzesień/październik: przyjęcie ostatecznej wersji  
RPO WM 2014-2020 

Kwiecień: rozpoczęcie prac nad dokumentami wdrożeniowymi 
(Uszczegółowienie programu, podręcznik IZ, system wskaźników, 

kryteria wyboru projektów, podręcznik kosztów kwalifikowalnych, 

procedury naborów oraz wzory dokumentów aplikacyjnych, strategia 

wdrażania instrumentów finansowych)  

do końca 2014: opracowanie dokumentów wdrożeniowych  
– gotowość do ogłaszania konkursów 



 
 

Dziękuję za uwagę 


