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SPR – wprowadzenie

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020:

• Jest instrumentem służącym wdrożeniu zasady 

zintegrowanego podejścia terytorialnego do rozwoju 

w wymiarze terytorialnym;

• określa politykę Województwa Małopolskiego wobec 

subregionów funkcjonalnych; 

• wspólnie z wykazem projektów subregionalnych dla 

Poddziałania 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów 

subregionów SZOOP RPO WM stanowi plan działań dla 

priorytetu inwestycyjnego 8b. 



SPR w systemie dokumentów strategicznych WM



Zmiany wprowadzone do SPR w stosunku do projektu 

dokumentu z sierpnia 2015 roku.

• 26 sierpnia 2015 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt Subregionalnego

Programu Rozwoju do roku 2020 (SPR).

• W dniach od 2 września do 6 października 2015 roku prowadzone były konsultacje społeczne

projektu SPR 2020.

• 16 września 2015 roku SPR przekazany został do konsultacji Komisji Wspólnej Rządu

i Samorządu Terytorialnego. Na posiedzeniu w dniu 30 września 2015 r. Komisja Wspólna

Rządu i Samorządu Terytorialnego pozytywnie zaopiniowała projekt SPR 2020.

• Projekt konsultowany był z członkami pięciu forów subregionalnych (14-21 września 2015 r.)

• Równocześnie zlecone zostało przygotowanie specjalistycznej ekspertyzy pn.

„Ocena ex-ante dla projektu Subregionalnego Programu Rozwoju do roku 2020” wraz

z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania.

W związku z powyższym do dokumentu SPR wprowadzone zostały zmiany będące następstwem uwag 

i rekomendacji raportu ewaluacyjnego oraz uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych. 



Zmiany wprowadzone do SPR w stosunku do projektu 

dokumentu z sierpnia 2015 roku.

W trakcie konsultacji projektu SPR zebrano 42 uwagi i rekomendacje. Wszystkie

uwagi zostały poddane wnikliwej analizie oraz przedstawione Zarządowi

Województwa Małopolskiego w celu weryfikacji ich zasadności. Uwagi, które zostały

określone jako uwzględnione znalazły swoje odzwierciedlenie w odpowiednio

skorygowanych zapisach SPR, m.in.:

• dodano odpowiednie zapisy akcentujące występowanie na obszarze subregionu

tarnowskiego antropogenicznych zbiorników wodnych,

• uwzględniono w analizie SWOT oraz kluczowych wyzwaniach uwagi dotyczące 

zaakcentowania występowania szkolnictwa wyższego, przede wszystkim 

zawodowego (Nowy Sącz trzecim ośrodkiem szkolnictwa wyższego (w tym 

zawodowego) w Małopolsce; szkolnictwo zawodowe

(w tym wyższe) ukierunkowane na potrzeby lokalnej gospodarki),

• Departament PR zwrócił się z pismem o wyjaśnienia dotyczące nieujęcia

ludności miasta Tarnowa przy podziale środków w poddziałaniu 12.1.3

dokonanego na podstawie porozumienia starostów.

Raport z konsultacji społecznych projektu SPR 

http://www.subregiony.malopolska.pl/



Zmiany wprowadzone do SPR w stosunku do projektu 

dokumentu z sierpnia 2015 roku.

W ewaluacji ex-ante wykorzystano metodykę polegającą na sprawdzaniu

trzech modułów, z których pierwszy odniósł się do trafności i spójności wewnętrznej

Programu, drugi do spójności zewnętrznej SPR, trzeci natomiast do systemu

wdrażania. W wyniku przeprowadzonego badania w raporcie końcowym

sformułowano rekomendacje, które zostały wykorzystane w dalszej pracy nad

dokumentem SPR 2020, m.in.:

• uściślone zostały zapisy opisujące rolę SPR oraz wykazu projektów subregionalnych poddziałania

6.3.1. SZOOP RPO WM jako planu działań dla priorytetu inwestycyjnego 8b Poprawa warunków

sprzyjających wzrostowi zatrudnienia poprzez rozwój endogenicznych potencjałów w

rozumieniu zapisów Umowy Partnerstwa. Rozwinięto także fragment dotyczący Umowy

Partnerstwa odnoszący się do priorytetu inwestycyjnego 8b,

• zgodnie z sugestią szerzej opisano i podkreślono znaczenie SPR dla wzmocnienia współpracy,

zaangażowania i partnerskiego współdziałania w subregionach.

• wobec zarzutu zawężenia opisu części zagadnień poszerzony został opis dotyczący miejsca SPR

w systemie dokumentów strategicznych Województwa Małopolskiego,

• zgodnie z sugestią ewaluatora podkreślono wyraźniej, iż opisy dotyczące KOM nie obejmują

Krakowa i jego strefy podmiejskiej (Metropolii Krakowskiej). Poszerzony został fragment

opisujący rozłączność finansowania Metropolii Krakowskiej oraz subregionów,



Zmiany wprowadzone do SPR w stosunku do projektu 

dokumentu z sierpnia 2015 roku.

• ponownej analizie poddany został SWOT w zakresie szans i zagrożeń. Zapisy zostały

sformułowane w taki sposób, aby w większym stopniu odnosiły się do otoczenia

subregionów,

• przeformułowany został cel główny na zapis bardziej zwięzły i w większym stopniu

oddający charakter działań realizowanych w SPR, który otrzymał brzmienie: Wysoki

potencjał ekonomiczny oraz spójność społeczna i przestrzenna małopolskich

subregionów. Zmieniony został także zapis celu szczegółowego 1, tak aby w większym

stopniu był odzwierciedleniem zapisanych działań i kierunków interwencji w ramach

działania 1.1. o 1.2. Obecny zapis celu szczegółowego 1 otrzymał brzmienie: Wysoka

konkurencyjność subregionów dzięki wykorzystaniu endogenicznych potencjałów oraz

usprawnieniu sieci komunikacyjnej,

• doprecyzowane zostały zapisy dotyczące systemu realizacji tak, aby wyeliminować

mogące pojawić się niespójności już na etapie naboru projektów. Dodany został zapis

dotyczący możliwości zróżnicowania przez IZ RPO kryteriów wyboru projektów w

ramach poszczególnych subregionów oraz fragment, iż w przypadku nieuzgodnienia

przez forum subregionalne wykazu projektów subregionalnych, stosowną decyzję co do

dalszego trybu realizacji ścieżki subregionalnej podejmować będzie IZ w oparciu o

regulamin wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych ogłoszony w ramach danej

osi priorytetowej, działania i poddziałania RPO WM,



SPR – cele

Cel główny:

Wysoki potencjał ekonomiczny oraz spójno ść społeczna 
i przestrzenna małopolskich regionów

Cel szczegółowy 2.: 

Wysoka jako ść życia na terenie subregionów województwa małopolskie go

Cel szczegółowy 1.:

Wysoka konkurencyjno ść subregionów dzi ęki wykorzystaniu endogenicznych 
potencjałów oraz usprawnieniu sieci komunikacyjnej

Subregionalny Program Rozwoju do roku 2020 przyj ęty został uchwał ą 
Zarządu Województwa Małopolskiego w dniu 29 grudnia 2015 r .



SPR – ramy finansowe



Harmonogram naboru kart projektów w subregionach  w 2016 r.

Poddziałania dofinansowane z EFRR:

Konsultacje kryteriów wyboru projektów + wstępna kwalifikacja 

projektów subregionalnych (nabór kart projektów, kwalifikacja 

formalna IZ RPO ZM, kwalifikacja merytoryczna – Fora Subregionalne)

Poddziałania dofinansowane z EFS:

Konsultacje kryteriów wyboru projektów. Nie występuje 

wstępna kwalifikacja projektów subregionalnych

Do 12 II 2016 trwa nabór Kart Projektów w ramach poddziałania 7.1 .3 Drogi 
subregionalne – SPR 



Harmonogram naboru kart projektów w subregionach  w 2016 r.

Początek lutego 2016:  

3.1.2 Strefy gospodarczej aktywności – SPR 

6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

Czerwiec 2016:

4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR 

4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR

7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

Sierpień 2016:

5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR

5.3.2 Gospodarka wodno – kanalizacyjna – SPR

6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR

Listopad 2016:

12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR



Planowane terminy kolejnych posiedzeń Forów Subregionalnych:

• kwiecień 2016

• czerwiec 2016

• wrzesień 2016

• listopad 2016

Najbli ższy nabór wniosków o dofinansowanie 
w ramach poddziała ń subregionalnych: 

4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna 
budynków u żyteczno ści publicznej - SPR –

II kwartał 2016



www.subregiony.malopolska.pl

www. rpo.malopolska.pl/subregiony


