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WSTĘP 

 Z uwagi na ogólny charakter projektu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), konieczne jest 
przygotowanie dodatkowego dokumentu uszczegóławiający zapisy programu operacyjnego 
tj. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM 2014-2020). 

 Wymóg przygotowania tego dokumentu został określony w projekcie ustawy o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (druk sejmowy nr. 2450). 

 Dokument ten, ze względu na szczegółowość zawartych w nim informacji, będzie 
stanowił kompendium wiedzy dla beneficjentów na temat typów i możliwości realizacji 
projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych. Wskazanie szczegółowych typów 
projektów, listy potencjalnych beneficjentów oraz systemu wyboru projektów ułatwi 
wnioskodawcy prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz wskaże tryb 
postępowania przy składaniu wniosku o wsparcia.  

  

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU FINANSOWANIA RPO WM 

 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolkiego na lata 2014-
2020 jest programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Obszarem 
realizacji programu jest województwo małopolskie. Województwo jest zaliczone do kategorii 
regionów słabiej rozwiniętych.  

 Zgodnie z Umową Partnerstwa, alokacja środków unijnych na Program wynosi 2878,2 
mln EUR, w tym środki EFRR 2068,6 mln EUR, środki EFS 809,6 mln EUR. Minimalne 
zaangażowanie środków krajowych - szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 zakładającego maksymalny poziom 
dofinansowania każdej osi priorytetowej  EFRR i EFS w regionach słabiej rozwiniętych na 
poziomie 85% - wynosi w momencie programowania 507,9 mln EUR. W realizację programu 
zaangażowane będą środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne 
zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych w momencie zamknięcia programu 
będzie mogło być wyższe w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w 
ramach programu. 

 

OPIS SYSTEMU WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH RPO WM: 

Zgodnie z projektem ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (art. 38. ust. 1.) wybór projektów do 
dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, następuje w trybie: 

 konkursowym: w trybie tym wniosek o dofinansowanie projektu jest składany  
w ramach konkursu organizowanego i przeprowadzanego przez właściwą instytucję. 
Konkurs jest postępowaniem służącym wybraniu do dofinansowania projektów, które 
spełniły kryteria wyboru projektów albo spełniły kryteria wyboru projektów i: 

o uzyskały wymaganą liczbę punktów albo 

o uzyskały kolejno największą liczbę punktów, w przypadku gdy kwota 
przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na 
objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, o których mowa powyżej. 
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 pozakonkursowym: tryb ten może być zastosowany do wyboru projektów, których 
wnioskodawcami, ze względu na charakter lub cel projektu, mogą być jedynie 
podmioty jednoznacznie określone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
projektu. W trybie pozakonkursowym mogą być wybierane wyłącznie projekty  
o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub regionu, 
lub obszaru objętego realizacją ZIT, lub projekty dotyczące realizacji zadań 
publicznych. 

W każdym przypadku, gdy w punkcie "Kierunkowe zasady wyboru projektów do 
dofinansowania", wchodzącym w skład opisu poszczególnych osi priorytetowych SzOOP 
RPO WM mowa jest o „trybie konkursowym (ścieżka subregionala)” - oznacza wybór 
projektów w procedurze, w której wstępnym etapem jest identyfikacja potencjalnie możliwych 
do realizacji przedsięwzięć przez Fora Subregionalne, tj. gremia powołane przez IZ, 
składające się z przedstawicieli samorządów terytorialnych, jednostek naukowych, 
przedsiębiorców, organizacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych grup 
działania i innych instytucji z terenu danego subregionu. 

W związku z powyższym przygotowany zostanie Subregionalny Program Rozwoju za co 
odpowiedzialny będzie samorząd województwa (praca ta będzie prowadzona przy 
zaangażowaniu, wiedzy i doświdczenia członków Forów subregionalnych. Ponadto Rola 
Forów Subregionalnych będzie polegać na uzgodnieniu wstępnej listy projektów wspólnych 
lub uzgodnionych pomiędzy partnerami z danego subregionu, które dzięki partnerstwu będą 
synergicznie łączyć wysiłki zaangażowanych podmiotów, co prowadzić będzie do bardziej 
efektywnego wykorzystania wsparcia na rzecz rozwijania subregionalnych potencjałów i 
osłabiania barier rozwojowych. Zhierarchizowana lista przedsięwzięć uzgodniona przez Fora 
Subregionalne będzie przekazana jako wyraz preferencji i rekomendacja dla IZ. Dla 
znajdujących się na liście przedsięwzięć, zaakceptowanych wstępnie przez IZ, 
opracowywana będzie pełna dokumentacja aplikacyjna, która po przedłożeniu do właściwej 
instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie podlegać będzie ocenie formalnej i merytorycznej. W 
efekcie procedura ta w szerszym stopniu niż zwykły konkurs opierać się będzie na 
współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami, ale w dalszym ciągu będzie zapewniała 
konkurencję pomiędzy projektami, służącą wyborowi najlepszych spośród nich. 

 

 

 

 

 



OŚ PRIORYTETOWA 1. GOSPODARKA WIEDZY 

DZIAŁANIE 1.1 INFRASTRUKTURA BADAWCZA SEKTORA NAUKI 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

Oś priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się głównie 
zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową 

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji  

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 1a. (1.1) udoskonalanie infrastruktury badań i 
innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w 
zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w 
szczególności tych, które leżą w interesie Europy  

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Zwiększenie zdolności jednostek naukowych do prowadzenia wysokiej 
jakości badań i prac rozwojowych oraz promowanie kompetencji w 
zakresie nauki i innowacji 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  
Departament Funduszy Europejskich  

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna 
za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki 

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem interwencji podejmowanej w ramach Działania jest rozwój 
potencjału badawczo-rozwojowego wybranych jednostek naukowych w 
zakresie zdolności do prowadzenia wysokiej jakości badań i prac 
badawczo-rozwojowych w obszarach specjalizacji regionalnej. 
Uzasadnieniem dla realizacji interwencji jest potrzeba wzmocnienia 
pozycji i konsolidacja potencjału wspartych jednostek naukowych – w 
krajowej i europejskiej przestrzeni badawczej, poprawa warunków 
prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz usprawnienia 
transferu wiedzy do gospodarki w celu jej praktycznego zastosowania. 
Podejmowana w ramach Działania interwencja przyczyni się także do 
popularyzowania kompetencji w zakresie nauki i innowacji. 
Uzasadnieniem dla tego typu wsparcia jest potrzeba systemowego 
wzmocnienia promocji regionu w kontekście działalności podejmowanej 
przez instytucje związane z sektorem naukowo-badawczym. 

Mając na uwadze powyższe, w ramach Działania realizowane będą w 
szczególności następujące grupy operacji: 

 wzmocnienie potencjału infrastrukturalnego jednostek naukowych 
w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w obszarach 
specjalizacji regionalnej, 
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 utworzenie regionalnego centrum nauki i innowacji
1
.  

15.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  na 
lata 2014-2020: 

 Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, w zakresie digitalizacji 
zasobów sektora nauki oraz e-usług publicznych w obszarze 
nauki (PI 2c.) 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020: 

 Oś priorytetowa IV. Zwiększenie potencjału naukowo-
badawczego, w zakresie finansowania badań naukowych, 
rozwoju infrastruktury badawczej sektora nauki, wsparcia 
powstawania międzynarodowych agend badawczych, rozwoju 
kadr sektora B+R (PI 1a.) 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: 

 Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i 
rozwoju, w zakresie wsparcia na rzecz dostosowania kształcenia 
na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy, 
podniesienia jakości studiów doktoranckich, zwiększenia 
otwartości i mobilności międzynarodowej szkolnictwa wyższego, 
poprawy jakości dydaktyki i rozwoju systemów zarządzania w 
uczelniach, rozwoju kształcenia przeddyplomowego na kierunkach 
medycznych (PI 10ii) 

16.  Przykładowe rodzaje 
projektów  

 

1. rozwój infrastruktury badawczej jednostek sektora nauki  

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy lub 
modernizacji infrastruktury badawczej.  

Przez infrastrukturę badawczą rozumie się obiekty, zasoby i 
powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko 
naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach i 
obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte 
na wiedzy takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje 
naukowe, infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno-
komunikacyjnych taką jak sieć, infrastrukturę komputerową, 
oprogramowanie i infrastrukturę łączności lub wszelki inny podmiot o 
wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia badań naukowych. 
Takie różne rodzaje infrastruktury badawczej mogą być zlokalizowane 
w jednej placówce lub „rozproszone” (zorganizowana sieć zasobów) 
zgodnie z art. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 
czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum 
na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC). 

Kryteria oceny strategicznej przedsięwzięć:  

(a) przedsięwzięcie wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

(b) przedsięwzięcie charakteryzuje się możliwie wysokim stopniem 
współfinansowania ze źródeł prywatnych, 

(c) w przypadku nowych przedsięwzięć w zakresie infrastruktury 
badawczej w jednostkach naukowych wsparcie dotyczy wyłącznie 
inwestycji, które stanowią element dopełniający istniejące zasoby, w 
tym powstałe przy wsparciu udzielonym w perspektywie 2007-2013, 

(d) przedsięwzięcie zostało uzgodnione z Ministrem Nauki i 

                                                           
1
 We wstępnym projekcie SzOOP wsparcie dla regionalnego centrum nauki utrzymane zostało w PI 1a.(Działanie 

1.1) – przy założeniu, że zmiana dostosowująca interwencję RPO WM do zapisów UP, tj. docelowe 
umiejscowienie wsparcia dla tego przedsięwzięcia w PI 10a. będzie następstwem zmian, jakie zostaną ujęte w 
projekcie RPO WM na etapie negocjacji z KE. 
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Szkolnictwa Wyższego oraz Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w 
celu uniknięcia powielania inwestycji, 

(e) infrastruktura badawcza będąca przedmiotem przedsięwzięcia 
służyć ma realizacji wskazanych w projekcie badań: Wnioskodawca 
zobowiązany jest do przedstawienia opisu badań i/lub prac 
rozwojowych, których realizacji będzie służyła dofinansowywana 
infrastruktura oraz opisu zastosowania wyników prac B+R w 
gospodarce, 

(f) wytworzona w wyniku realizacji przedsięwzięcia infrastruktura 
badawcza danej jednostki będzie dostępna dla szeregu 
użytkowników (podmiotów i osób, w tym przedsiębiorstw) spoza 
jednostki otrzymującej wsparcie, a dostęp do niej będzie 
przyznawany na zasadach przejrzystych i niedyskryminacyjnych, 

(g) finansowanie infrastruktury związanej z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach naukowych jest 
możliwe tylko wówczas, gdy infrastruktura ta jest niezbędna do 
realizacji projektu badawczo-rozwojowego: Wnioskodawca jest 
zobowiązany do wykazania bezpośredniego powiązania tego typu 
infrastruktury z celami projektu.  

Wyłączone ze wsparcia będą inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną 
jednostek sektora nauki. 

2. regionalne centrum popularyzowania nauki i innowacji 

Wsparciem objęte zostanie przedsięwzięcie dotyczące utworzenia 
regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji, w 
oparciu o budowę lub modernizację infrastruktury badawczej.  

Celem projektu będzie wykreowanie, w oparciu o publiczną 
infrastrukturę badawczą, ośrodka prowadzącego w sposób systemowy 
działalność o charakterze poznawczo-rozwojowym i proinnowacyjnym, 
powiązaną z popularyzowaniem wśród społeczeństwa dziedzin nauki, 
wpisujących się w obszary inteligentnej specjalizacji regionalnej. 

Kryteria oceny strategicznej przedsięwzięcia: zastosowanie mają 
kryteria analogiczne do typu projektu 1, określone w pkt (a) – (g).  

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Nie dotyczy 

18.  Terytorialny obszar 
realizacji  

Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego województwa, 
a inwestycje lokalizowane będą głównie na obszarach miejskich.  

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 058 Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (publiczna) 

060 Działania badawcze i innowacyjne w publicznych ośrodkach 
badawczych i ośrodkach kompetencji, w tym tworzenie sieci 

101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 
przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego 
wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR) 

b Forma finansowania 01 Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 
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d Terytorialne 
mechanizmy 
wdrażania 

07 Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21.  
Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy   

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów typ projektu 1:  

 jednostki naukowe  

 uczelnie  

typ projektu 2:   

 jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne 
JST posiadające osobowość prawną 

 przedsiębiorstwa  

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z 
pomocy) (jeśli dotyczy) 

Głównymi grupami docelowymi interwencji w ramach Działania są: 
przedsiębiorstwa, zespoły naukowo-badawcze, pracownicy naukowi, 
doktoranci, studenci, w zakresie popularyzowania nauki i innowacji – 
również mieszkańcy województwa, w tym dzieci i młodzież.  

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do 
dofinansowania 

W ramach Działania przewiduje się wykorzystanie wyłącznie trybu 
pozakonkursowego, w formule projektów strategicznych. 
Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia ujęte w Kontrakcie 
Terytorialnym.  

W systemie wyboru projektów odzwierciedlone zostaną w 
szczególności następujące zasady:  

 zgodność z kryteriami wsparcia publicznej infrastruktury badawczej, 
wynikającymi z zapisów Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, 

 zgodność z Regionalną Strategią Innowacji Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

105 882 353 euro  

25.  Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

90 000 000 euro, w tym całość środków przeznaczona na tryb 
pozakonkursowy:   

typ projektu 1 – 60 000 000 euro 
typ projektu 2 – 30 000 000 euro 

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

W przypadku projektów objętych pomocą na badania i rozwój – zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie 
udzielania wsparcia, jednak nie więcej niż: w odniesieniu do budowy 
lub modernizacji infrastruktury badawczej – 50% 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi 
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zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania 
wsparcia, jednak nie mniej niż: w odniesieniu do budowy lub 
modernizacji infrastruktury badawczej – 50% 

28.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi 
zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania 
wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu 
operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności 
zostały dokonane przez beneficjenta (Rozporządzenie ogólne nr 
1303/2013, art. 65 ust. 6). 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  

31.  Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  

32.  Forma płatności 1. refundacja wydatków  
2. zaliczka  
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DZIAŁANIE 1.2 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

Oś priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się 
głównie zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-
rozwojową 

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 1. Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju 
technologicznego i innowacji  

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 1b. (1.2) promowanie inwestycji 
przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i 
synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-
rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności 
promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, 
transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, 
zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, 
pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez 
inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i 
stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej 
walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i 
pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych 
technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o 
ogólnym przeznaczeniu   

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Wdrożenie mechanizmów zwiększających aktywność badawczą i 
innowacyjną przedsiębiorstw oraz transfer wiedzy do gospodarki 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości  

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje 

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem interwencji podejmowanej w ramach Działania jest wdrożenie 
mechanizmów zwiększających aktywność przedsiębiorstw w 
prowadzeniu prac B+R i wdrażaniu rozwiązań o wysokim potencjale 
innowacyjnym. Uzasadnieniem dla realizacji interwencji jest 
potrzeba zwiększenia aplikacyjnego charakteru prowadzonych 
badań, nawiązanie i rozszerzenie współpracy przedsiębiorstw z 
jednostkami sektora badawczo-rozwojowego, a także zwiększenie 
liczby wdrożeń wyników badań i prac B+R. 

Mając na uwadze powyższe, w ramach Działania realizowane będą 
w szczególności następujące grupy operacji, tj.  

 bezpośrednie wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w obszarze 
badań naukowych i prac rozwojowych,  
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 bezpośrednie wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w obszarze 
wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych,  

 bezpośrednie wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w obszarze 
tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności 
badawczo-rozwojowej,  

 bony na innowacje ukierunkowane na zwiększenie aktywności 
innowacyjnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w 
ramach projektów o małej skali,  

 rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia proinnowacyjnego 
otoczenia biznesu.  

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 

 Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, w zakresie 
wsparcia ze strony instytucji otoczenia biznesu: 
inwestycyjnego, infrastrukturalnego, finansowego, doradczego 
i szkoleniowego (PI 3a.) oraz zwiększenia inwestycji 
rozwojowych MŚP (PI 3c.) 

 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, w 
zakresie promowania efektywności energetycznej i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez 
przedsiębiorstwa (PI 4b.) 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020: 

 Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez 
przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe, 
w zakresie wsparcia realizacji projektów B+R, w tym z 
udziałem funduszy kapitałowych i przez konsorcja naukowo-
przemysłowe (PI 1b.) 

 Oś priorytetowa II. Wsparcie innowacji w 
przedsiębiorstwach, w zakresie wsparcia wdrożeń wyników 
prac B+R, tworzenia warunków infrastrukturalnych dla 
prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa, 
wsparcia przedsiębiorstw za pośrednictwem instrumentów 
takich jak kredyt na innowacje technologiczne, fundusz 
gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (PI 
1b.) oraz fundusze typu venture capital, sieci aniołów biznesu, 
fundusze kapitału zalążkowego (PI 3a.) 

 Oś priorytetowa III. Wsparcie otoczenia i potencjału 
innowacyjnych przedsiębiorstw, w zakresie wsparcia 
rozwoju otwartych innowacji, ochrony własności przemysłowej 
przedsiębiorstw, stymulowania współpracy nauki z biznesem 
poprzez bony na innowacje, rozwoju i profesjonalizacji 
proinnowacyjnych usług IOB, rozwoju klastrów (PI 1b.) oraz 
wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw (PI 
3b.), a także wsparcia współpracy nauki i biznesu, 
kształtowania i promocji innowacyjności jako źródła 
konkurencyjności gospodarki (PI 3d.) 

Ponadto, w celu wzmacniania specjalizacji gospodarczej Małopolski 
w obszarze energii zrównoważonej oraz osiągania synergii,  
wsparcie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, 
realizowane w ramach Działania będzie uwzględniać 
komplementarność i koordynację z adekwatnymi interwencjami 
realizowanymi przy wsparciu ze środków programu „Horyzont 2020”, 
w zakresie związanym z finansowaniem Wspólnoty Wiedzy i 
Innowacji – KIC InnoEnergy, działającej pod auspicjami 
Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, przy jednoczesnym 
poszanowaniu odrębności ich celów oraz procedur.  
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16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 1.2.1  
PRACE B+R W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

Celem interwencji jest wsparcie projektów badawczych 
przedsiębiorstw z Małopolski, ukierunkowanych na wdrożenie 
wyników do działalności gospodarczej.  

W ramach Poddziałania wspierane będą badania przemysłowe 
i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, w następującym 
zakresie:  

1. projekty celowe realizowane w ramach modelu łączonego 
naboru dla Poddziałań 1.2.1 – 1.2.2: w tym modelu 
wspierane będą projekty obejmujące prace B+R, 
finansowane ze środków Poddziałania 1.2.1 oraz wdrożenie 
ich wyników, finansowane ze środków Poddziałania 1.2.2  

W ramach łączonego naboru dla Poddziałań 1.2.1 i 1.2.2 
Wnioskodawca składa jeden wniosek o udzielenie wsparcia zarówno 
na fazę badawczo-rozwojową, jak i fazę wdrożeniową. W takim 
przypadku w części finansowanej w ramach Poddziałania 1.2.1 
Wnioskodawca może otrzymać wsparcie na realizację prac B+R, 
natomiast w części finansowanej w ramach Poddziałania 1.2.2 – 
wsparcie może zostać przyznane na wdrożenie wyników projektu 
celowego.  

Uzyskanie wsparcia w Poddziałaniu 1.2.2 warunkowane będzie 
pomyślnym zakończeniem fazy badawczo-rozwojowej projektu 
finansowanej w Poddziałaniu 1.2.1 W takim przypadku montaż 
finansowy w ramach realizacji projektu celowego odbywa się na 
poziomie Instytucji Wdrażającej. Wnioskodawca może zrezygnować 
z dofinansowania fazy wdrożeniowej (tj. skorzystać wyłącznie ze 
środków w ramach Poddziałania 1.2.1), jednak ocenie nadal będzie 
podlegać całość projektu celowego. 

2. projekty badawcze, obejmujące realizację prac B+R 
ukierunkowanych na wdrożenie wyników do działalności 
gospodarczej, wyłaniane w ramach naborów, 
finansowanych wyłącznie ze środków Poddziałania 1.2.1   

W przypadku ogłoszenia naboru obejmującego wyłącznie 
Poddziałania 1.2.1, Wnioskodawca składa wniosek o 
dofinansowanie realizacji projektu badawczego. W takim przypadku 
wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się 
Wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu ze środków 
własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania. 

Ponadto wsparcie w ramach Poddziałania będzie udzielane z 
uwzględnieniem poniższych zasad:  

1. Przedmiotem oceny jest każdorazowo całościowa 
koncepcja projektu, tj. zarówno prace B+R, jak i założenia 
dotyczące dalszego wdrożenia. Przedmiotem oceny jest 
poziom naukowy i innowacyjność proponowanych rozwiązań 
oraz możliwość dokonania wdrożenia pod względem 
technicznym i ekonomicznym. 

2. Przedsiębiorca dokonuje wyboru modelu realizacji prac 
B+R: 

 może zrealizować prace B+R samodzielnie – w przypadku, 
gdy dysponuje odpowiednią bazą infrastrukturalną oraz 
innymi niezbędnymi zasobami,  
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 może zlecić realizację prac B+R, w szczególności 
organizacji badawczej, jednostce naukowej, uczelni, 
przedsiębiorcy, konsorcjum naukowemu, konsorcjum 
naukowo-przemysłowemu, 

 prace B+R mogą być realizowane w partnerstwie z innymi 
podmiotami, w szczególności z jednostkami naukowymi, 
uczelniami (w tym spółkami celowymi uczelni), 
organizacjami pozarządowymi, 

 prace B+R mogą być realizowane wspólnie z innym 
przedsiębiorcą lub organizacją badawczą w ramach tzw. 
skutecznej współpracy. 

3. Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Poddziałania jest 
zobowiązanie Beneficjenta do wdrożenia wyników prac 
B+R. Wdrożenie to może zostać zrealizowane w szczególności 
w ramach Poddziałania 1.2.2, ze środków własnych Beneficjenta 
lub innego, zewnętrznego źródła finansowania. Za wdrożenie 
wyników prac B+R uznaje się wprowadzenie ich do własnej 
działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub ich sprzedaż 
w celu wprowadzenia do działalności gospodarczej innego 
przedsiębiorcy. 

4. Zarówno w przypadku ogłoszenia naboru przewidującego 
wsparcie wyłącznie projektów badawczych, jak i w przypadku 
rezygnacji Wnioskodawcy z dofinansowania części 
wdrożeniowej w ramach projektu celowego, Beneficjent jest 
zobowiązany do realizacji całości projektu, a więc 
wdrożenia wyników prac B+R. Z zastrzeżeniem przyczyn 
określonych w pkt 5, brak wdrożenia skutkuje koniecznością 
zwrotu środków otrzymanych w ramach Poddziałania 1.2.1. 

5. Przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia 
wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu 
środków w przypadku, jeśli w trakcie realizacji prac B+R lub 
po ich zakończeniu okaże się, że warunki rynkowe zmieniły 
się na tyle, że wdrożenie nie jest uzasadnione pod 
względem ekonomicznym. Weryfikacja zasadności i 
opłacalności wdrożenia dokonywana jest na podstawie analizy 
ekonomicznej oraz badań rynkowych. 

W ramach realizacji projektu inwestycyjnego dopuszczalne będzie 
ponoszenie uzupełniająco wydatków związanych z: 

 rozwijaniem potencjału kadr w zakresie dotyczącym 
zatrudnienia wykwalifikowanych kadr lub rozwoju umiejętności 
pracowników obsługujących nową aparaturę badawczą (cross-
financing),  

 rozwijaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej (do 20% 
wartości kosztów kwalifikowanych),  

 ochroną własności intelektualnej w zakresie uzyskania ochrony 
prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów 
zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru 
przemysłowego dotyczącego ochrony na terytorium Polski), 
realizacji ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia 
analiz czystości patentowej, 

 wzornictwem w zakresie opracowania wzoru przemysłowego 
lub użytkowego. 

Przez badania przemysłowe rozumie się badania planowane lub 
badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 
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umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub 
usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących 
produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie 
elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować 
budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku 
interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii 
pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a 
zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii 
generycznych. Badania przemysłowe zazwyczaj odpowiadają 
poziomom gotowości technologicznej od II do IV: 

 poziom II — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe 
zastosowanie, 

 poziom III — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie 
krytyczne funkcje lub koncepcje technologii, 

 poziom IV — zweryfikowano komponenty technologii lub 
podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. 

Przez eksperymentalne prace rozwojowe rozumie się 
zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej 
aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i 
biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu 
opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub 
usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na 
celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie 
nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace 
rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, 
demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i 
walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w 
otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego 
funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie 
techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny 
kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować 
opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można 
wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub 
projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do 
wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt 
kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. 
Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i 
okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii 
produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w 
toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 
Eksperymentalne prace rozwojowe zazwyczaj odpowiadają 
poziomom gotowości technologicznej od V do VIII: 

 poziom V — zweryfikowano komponenty lub podstawowe 
podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do 
rzeczywistego, 

 poziom VI — dokonano demonstracji prototypu lub modelu 
systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych 
do rzeczywistych, 

 poziom VII — dokonano demonstracji prototypu technologii w 
warunkach operacyjnych, 

 poziom VIII — zakończono badania i demonstrację ostatecznej 
formy technologii. 

Przez organizację badawczą (organizację prowadzącą badania i 
upowszechniającą wiedzę) rozumie się podmiot (jak np. uniwersytet 
lub instytut badawczy, agencja zajmująca się transferem technologii, 
pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot 
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prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie 
od jego statusu prawnego (ustanowionego na mocy prawa 
publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania, którego 
podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań 
podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników 
takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. W 
przypadkach gdy tego rodzaju jednostka prowadzi również 
działalność gospodarczą finansowanie, koszty i dochody związane z 
tą działalnością gospodarczą należy rozliczać oddzielnie. 
Przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki 
podmiot w charakterze, na przykład, jego udziałowców/ 
akcjonariuszy czy członków mogą nie mieć preferencyjnego dostępu 
do uzyskanych przez niego wyników.  

Przez skuteczną współpracę rozumie się współpracę między co 
najmniej dwoma niezależnymi stronami w celu wymiany wiedzy lub 
technologii, lub służące osiągnięciu wspólnego celu opartego na 
podziale pracy, gdy strony wspólnie określają zakres wspólnego 
projektu, przyczyniają się do jego realizacji i wspólnie ponoszą 
ryzyko, jak również dzielą się wynikami. Jedna strona lub kilka stron 
mogą ponosić pełne koszty projektu i tym samym zwolnić inne 
strony z ich ryzyka finansowego. Badania w ramach umowy i 
świadczenie usług badawczych nie są uważane za formy 
współpracy. 

Poddziałanie 1.2.2  
PIERWSZE WDROŻENIE WYNIKÓW PRAC B+R 

Celem interwencji jest bezpośrednie wsparcie przedsięwzięć 
polegających na wykorzystaniu wyników prac B+R do wprowadzenia 
na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności 
uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia 
usług, opartych na wynikach prac B+R. 

W ramach Poddziałania wspierane będą:   

1. projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu 
wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji 
fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu 
środków z Poddziałania 1.2.1 (projekty celowe oraz 
projekty badawcze),  

2. projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu 
wyników prac B+R, opracowanych w ramach własnej 
działalności B+R, finansowanej ze środków własnych lub 
zewnętrznych (poza wsparciem z Poddziałania 1.2.1) bądź 
też pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R nabytych 
przez przedsiębiorstwo, 

3. projekty innowacyjne, polegające na wdrożeniu 
technologii (mającej postać wyników prac B+R) 
wykorzystywanej już w działalności gospodarczej:  
w przypadku, gdy elementem niezbędnym do wdrożenia 
jest przeprowadzenie w ramach przedsięwzięcia kolejnych 
etapów prac badawczo-rozwojowych dotyczących nowych 
właściwości danej technologii lub możliwości jej 
zastosowania w nowych warunkach, związanych z 
indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa. 

W ramach realizacji projektu inwestycyjnego dopuszczalne będzie 
ponoszenie uzupełniająco wydatków związanych z: 
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 rozwijaniem potencjału kadr w zakresie dotyczącym zatrudnienia 
wykwalifikowanych kadr lub rozwoju umiejętności pracowników 
obsługujących nową aparaturę badawczą (cross-financing),  

 rozwijaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej (do 20% 
wartości kosztów kwalifikowanych) – dotyczy typu projektu nr 3,  

 ochroną własności intelektualnej w zakresie uzyskania ochrony 
prawa własności przemysłowej (z wyłączeniem kosztów 
zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru 
przemysłowego dotyczącego ochrony na terytorium Polski), 
realizacji ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia 
analiz czystości patentowej,  

 wzornictwem w zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub 
użytkowego. 

Poddziałanie 1.2.3  
INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA 
PRZEDSIĘBIORSTW 

Celem interwencji jest bezpośrednie wsparcie inwestycji 
przedsiębiorstw w zakresie projektów dotyczących tworzenia 
warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej. 

W ramach Poddziałania wspierane będą projekty obejmujące 
budowę lub modernizację infrastruktury badawczo-rozwojowej, 
w tym także wyposażenie w aparaturę, sprzęt oraz inne 
niezbędne wyposażenie, które służy prowadzeniu działalności 
badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa, w tym również 
infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez 
Wnioskodawcę produktów, procesów lub usług – w zakresie 
dotyczącym: 

1. laboratoriów oraz działów badawczo-rozwojowych w 
przedsiębiorstwach,  

2. centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, 
będących jednostkami organizacyjnymi lub 
wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami 
rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której 
głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i 
prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do 
tego typu działalności pomieszczeniach przy 
wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz 
wykwalifikowanej kadry. 

Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji oraz punktem odniesienia 
dla ich oceny będzie przedstawienie przez Wnioskodawcę planu 
dotyczącego prac badawczo-rozwojowych. 

W ramach realizacji projektu inwestycyjnego dopuszczalne będzie 
ponoszenie uzupełniająco wydatków związanych z rozwijaniem 
potencjału kadr, w zakresie dotyczącym zatrudnienia 
wykwalifikowanych kadr lub rozwojem umiejętności pracowników 
obsługujących nową aparaturę badawczą (cross-financing). 

Poddziałanie 1.2.4  
MAŁOPOLSKI BON NA INNOWACJE 

Celem interwencji jest wdrożenie efektywnych zachęt dla mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw do podejmowania i rozwijania 
działalności badawczo-rozwojowej we współpracy z jednostkami 
naukowo-badawczymi. 
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1. W ramach Poddziałania realizowany będzie program 
Małopolski Bon na Innowacje, obejmujący: 

(a) bezzwrotne wsparcie w formule bonu na innowacje dla 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przeznaczone 
na zakup usługi/usług B+R, istotnych dla Beneficjenta w 
procesie opracowywania nowego lub ulepszonego 
produktu/usługi, bądź też zmian procesowych w 
przedsiębiorstwie;  

(b) fakultatywne wsparcie dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw w formie usług wspierających bon na 
innowacje, ukierunkowanych na inkubowanie 
działalności B+R, obejmujących wykonanie audytu 
technologicznego i/lub doradztwo w wyborze 
Wykonawcy usługi/usług B+R finansowanej w ramach 
bonu i/lub wsparcie w przygotowaniu wniosku o bon. 

2. Wsparcie w ramach programu stanowi pomoc de minimis. 

3. Beneficjent samodzielnie wybiera Wykonawcę usługi/usług, 
którym może być: 

 jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dn. 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace 
rozwojowe oraz posiadająca siedzibę na terytorium RP, 

 przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-
rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o 
niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz 
posiadająca siedzibę na terytorium RP, 

 niezależna jednostka, stanowiąca akredytowane 
laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji) lub notyfikowane laboratorium (ujęte w 
aktualnym obwieszczeniu Ministra Gospodarki w sprawie 
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i 
jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych 
laboratoriach), posiadające siedzibę na terytorium RP.  

4. W ramach programu udzielane będą 2 typy bonów: 

(a) typ 1. bon na zainicjowanie współpracy:  

 wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP, 
które w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku nie 
skorzystały z usług tego rodzaju jednostek, które mogą być 
wykonawcami usług świadczonych w ramach bonów objętych 
programem Małopolski Bon na Innowacje, 

 Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w tej formie 
wyłącznie jeden raz,  

 maksymalna wartość bonu wynosi 50 tys. zł, przy wsparciu 
do 90% wydatków kwalifikowanych, 

 Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu w części 
nieobjętej wsparciem, tj. podatek VAT, koszty zakupu usługi 
netto przekraczające kwotę 50 tys. zł oraz wkład własny na 
poziomie minimum 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych; 

(b) typ 2. bon na kontynuowanie współpracy:  

 wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP, 
które w okresie do 3 lat przed złożeniem wniosku skorzystały 
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z bonu typu 1 lub wsparcia w jakiejkolwiek innej formie,  
w efekcie którego Wnioskodawca może udokumentować 
skorzystanie z usług realizowanych przez tego rodzaju 
jednostki, które mogą być wykonawcami usług świadczonych 
w ramach bonów objętych programem Małopolski Bon na 
Innowacje, 

 Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w tej formie więcej 
niż jeden raz w okresie realizacji programu, jednak nie więcej 
niż jeden raz w ramach danego naboru,  

 maksymalna wartość bonu wynosi 50 tys. zł, przy wsparciu 
do 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku bonu 
uzyskanego po raz pierwszy, przy czym w przypadku 
uzyskania wsparcia w formie bonu po raz kolejny, poziom 
dofinansowania będzie każdorazowo pomniejszany o 10%,  

 Wnioskodawca zapewnia finansowanie projektu w części 
nieobjętej wsparciem, tj. podatek VAT, koszty zakupu usługi 
netto przekraczające kwotę 50 tys. zł oraz wkład własny na 
poziomie minimum 20% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych w przypadku bonu uzyskanego po raz 
pierwszy, przy czym w przypadku uzyskania wsparcia w 
formie bonu po raz kolejny, wymagany wkład własny będzie 
każdorazowo zwiększany o 10%. 

Operatorem / operatorami programu Małopolski Bon na Innowacje 
będą wyłonione w trybie konkursowym oraz prowadzące działalność 
w obszarach specjalizacji regionalnych instytucje otoczenia biznesu 
– ośrodki innowacji takie jak: parki technologiczne, parki naukowe, 
parki badawcze, parki przemysłowo-technologiczne, inkubatory 
technologiczne, centra transferu technologii oraz inne jednostki 
wyspecjalizowane w zakresie badań lub transferu technologii. 

Poddziałanie 1.2.5  
MAŁOPOLSKIE WĘZŁY INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI  

Celem interwencji jest rozwój i profesjonalizacja oferty wsparcia 
wyspecjalizowanych instytucji otoczenia biznesu – ośrodków 
innowacji. Wsparcie dostosowane będzie do specyficznych potrzeb 
firm technologicznych z sektora MŚP, w szczególności firm typu 
start-up, rozwijających działalność w obszarach specjalizacji 
regionalnej.  

Przez instytucje otoczenia biznesu – ośrodki innowacji rozumie 
się instytucje takie jak: parki technologiczne, parki naukowe, parki 
badawcze, parki przemysłowo-technologiczne, inkubatory 
technologiczne, centra transferu technologii oraz inne jednostki 
wyspecjalizowane w zakresie badań lub transferu technologii, 
których działalność polega głównie na:  

(a) świadczeniu usług badawczo-rozwojowych;  

(b) świadczeniu usług szkoleniowych lub doradczych w zakresie 
badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności 
innowacyjnej;  

(c) świadczeniu usług szkoleniowych lub doradczych dotyczących 
powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących 
badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność 
innowacyjną; 

(d) świadczeniu usług doradczych w zakresie transferu technologii 
lub praw własności intelektualnej;  

(e) sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych;  

(f) dzierżawie, najmie nieruchomości lub infrastruktury technicznej 
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do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub 
działalności innowacyjnej. 

Przez usługi proinnowacyjne rozumie się usługi służące 
utworzeniu lub rozwojowi przedsiębiorstwa przez wdrożenie nowego 
lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub 
istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub 
nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo 
zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z 
otoczeniem. W tej kategorii uwzględnia się m.in.   

 usługi doradcze w zakresie innowacji obejmujące usługi w 
następującym zakresie: doradztwo, pomoc i szkolenia w 
zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości 
niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania 
z norm i regulacji, w których są one osadzone, 

 usługi wsparcia innowacji obejmujące usługi w następującym 
zakresie: udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, 
zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, 
znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu 
opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług. 

W ramach Poddziałania wspierane będą: 

1. projekty obejmujące rozwój proinnowacyjnych usług IOB – 
ośrodków innowacji 

 dofinansowanie kosztów przygotowania nowej i/lub nowego 
zakresu świadczonej już usługi proinnowacyjnej w ramach 
profesjonalizacji oferty IOB – ośrodka innowacji, w tym:  

 przeprowadzenie badania rynku pod kątem 
zapotrzebowania przedsiębiorców na projektowaną usługę,  

 opracowanie założeń realizacji usługi,  

 przetestowanie realizacji usługi, 

 dofinansowanie kosztów usług proinnowacyjnych świadczonych 
na rzecz MŚP przez IOB – ośrodek innowacji,  

 dofinansowanie kosztów usług proinnowacyjnych świadczonych 
przez regionalną sieć brokerów innowacji, w oparciu o 
regionalny model transferu wyników badań z jednostek 
naukowych do przedsiębiorstw, w tym:  

 specjalistyczne doradztwo,  

 inicjowanie i pośredniczenie w procesie wyszukiwania 
projektów badawczych możliwych do komercjalizacji; 

2. projekty obejmujące uzupełnienie infrastruktury IOB – 
ośrodków innowacji  

 inwestycje wynikające ze strategii lub planu rozwoju IOB – 
ośrodka innowacji w zakresie infrastruktury technicznej. 

Wsparcie infrastrukturalne na rzecz IOB – ośrodków innowacji 
będzie realizowane w incydentalnych i uzasadnionych przypadkach. 
Wsparcie na ten cel będzie udzielane jedynie wówczas, gdy 
inwestycje infrastrukturalne stanowią uzupełnienie istniejących 
zasobów oraz są niezbędne do realizacji wysokiej jakości usług 
proinnowacyjnych i są uwarunkowane zapotrzebowaniem firm 
technologicznych na tego typu infrastrukturę badawczo-rozwojową.  

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 

Nie dotyczy 
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(jeśli dotyczy):  

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego 
województwa, a inwestycje lokalizowane będą zarówno na 
obszarach miejskich, jak i wiejskich.  

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 059 Infrastruktura na rzecz badań naukowych i innowacji (prywatna, 
w tym parki nauki) 

060 Działania badawcze i innowacyjne w publicznych ośrodkach 
badawczych i ośrodkach kompetencji, w tym tworzenie sieci 

061 Działania badawcze i innowacyjne w prywatnych ośrodkach 
badawczych, w tym tworzenie sieci 

064 Procesy badawcze i innowacyjne w MŚP (w tym systemy 
bonów, innowacje procesowe, projektowe, innowacje w obszarze 
usług i innowacje społeczne) 

101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 
przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego 
wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR) 

b Forma finansowania 01 Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07  Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w ramach Działania 
możliwe będzie uzupełniające wsparcie związane z rozwijaniem 
potencjału kadr B+R przedsiębiorstw w powiązaniu z realizowanym 
przedsięwzięciem inwestycyjnym oraz kadr podmiotów prawnych 
zarządzających instytucjami otoczenia biznesu – ośrodkami 
innowacji w ramach Małopolskich Węzłów Inteligentnych 
Specjalizacji. W tym zakresie przewiduje się zastosowanie 
mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-financing).  

Udział finansowania krzyżowego w ramach Działania nie przekroczy 
8% alokacji osi priorytetowej.   

22.  Beneficjenci 
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a Typ beneficjentów Poddziałanie 1.2.1   

 przedsiębiorstwa 

 konsorcja przedsiębiorstw 

 konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych  

 konsorcja przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółek celowych 
uczelni)  

 konsorcja przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych 

 podmioty prawne zarządzające klastrami  

 jednostki naukowe, uczelnie (w tym spółki celowe uczelni), 

organizacje pozarządowe – w ramach projektów realizowanych 

w partnerstwie z przedsiębiorstwami 

Poddziałanie 1.2.2   

 przedsiębiorstwa 

 konsorcja przedsiębiorstw 

 podmioty prawne zarządzające klastrami 

Poddziałanie 1.2.3   

 przedsiębiorstwa 

 konsorcja przedsiębiorstw 

 podmioty prawne zarządzające klastrami 

Poddziałanie 1.2.4   

 operator / operatorzy: podmioty prawne zarządzające 
instytucjami otoczenia biznesu – ośrodkami innowacji 

 beneficjenci ostateczni: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Poddziałanie 1.2.5   
podmioty prawne zarządzające instytucjami otoczenia biznesu – 
ośrodkami innowacji  

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Głównymi grupami docelowymi interwencji w ramach Działania są: 
przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, uczelnie, organizacje 
badawcze, klastry innowacyjne i organizacje klastrowe, zespoły 
naukowo-badawcze, pracownicy naukowi oraz pracownicy działów 
B+R w przedsiębiorstwach.  

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

W ramach Działania przewiduje się wykorzystanie przede 
wszystkim konkursowej ścieżki wyboru. Tryb pozakonkursowy 
zastosowany zostanie w odniesieniu do programu Małopolski 
Bon na Innowacje oraz przedsięwzięć dotyczących wsparcia 
instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji.  

W systemie wyboru projektów odzwierciedlone zostaną w 
szczególności następujące zasady:  

 zgodność z Regionalną Strategią Innowacji Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, 

 wsparcie skoncentrowane zostanie na sektorze mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw,  

 w przypadku inwestycji dużych przedsiębiorstw wsparcie 
warunkowane będzie dążeniem do zapewnienia konkretnych 
efektów dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej 
do polskiej gospodarki (np. w wyniku realizacji projektu 
powstaną nowe miejsca pracy, w tym głównie nowe etaty 
badawcze), natomiast preferencją objęte będą projekty 
podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z 
MŚP, uczelniami, jednostkami naukowymi lub organizacjami 
pozarządowymi, 
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 w przypadku projektów związanych z prowadzeniem badań i 
prac rozwojowych lub świadczeniem usług B+R, ich realizacja 
służyć powinna osiągnięciu końcowego etapu zaawansowania 
danego rozwiązania (produktu, usługi lub procesu), 
umożliwiającego wdrożenie wyników do działalności 
gospodarczej; wsparcie prac B+R warunkowane będzie 
zobowiązaniem Beneficjenta do wdrożenia wyników 
realizowanego projektu (z zastrzeżeniem przypadków, kiedy w 
trakcie realizacji projektu lub po zakończeniu okaże się, że 
warunki rynkowe zmieniły się na tyle, że wdrożenie nie jest 
uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia); ponadto 
preferowane będą projekty charakteryzujące się wyższym 
poziomem gotowości technologicznej ocenianej przed 
rozpoczęciem realizacji projektu,  

 w przypadku projektów dotyczących rozwoju proinnowacyjnych 
usług instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji, 
interwencja ukierunkowana zostanie na wdrożenie regionalnego 
modelu transferu wyników prac B+R do działalności 
gospodarczej, a także stymulowanie otwartych innowacji i 
rozwoju nowych firm technologicznych, w warunkach 
zapewniających swobodny przepływ wiedzy oraz współpracę 
pomiędzy podmiotami sektora badawczo-rozwojowego i 
przedsiębiorstwami, 

 w przypadku projektów dotyczących uzupełniającego wsparcia 
infrastrukturalnego instytucji otoczenia biznesu – ośrodków 
innowacji, Wnioskodawca zobowiązany będzie do wykazania, że 
inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R oraz jej 
lokalizacja w IOB przyczyni się do redukcji kosztów 
poszczególnych przedsiębiorstw związanych z zakupem 
podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego prowadzenia 
prac B+R. 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

188 256 880 euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

160 018 348 euro 

Poddziałanie 1.2.1 – 30 018 348 euro, w tym: 
całość środków przeznaczona na tryb konkursowy   
 
Poddziałanie 1.2.2 – 45 000 000 euro, w tym: 
całość środków przeznaczona na tryb konkursowy   
 
Poddziałanie 1.2.3 – 30 000 000 euro, w tym: 
całość środków przeznaczona na tryb konkursowy   
 
Poddziałanie 1.2.4 – 20 000 000 euro, w tym: 
tryb konkursowy  
 
Poddziałanie 1.2.5 – 35 000 000 euro, w tym: 
tryb konkursowy i tryb pozakonkursowy 

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

W przypadku projektów objętych pomocą na badania i rozwój – 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia, jednak nie więcej niż: 

1. badania przemysłowe: 

 mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% 
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 średnie przedsiębiorstwa – 60% 

 pozostali beneficjenci – 50% 

2. eksperymentalne prace rozwojowe 

 mikro i małe przedsiębiorstwa – 45% 

 średnie przedsiębiorstwa – 35% 

 pozostali beneficjenci – 25% 

Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i 
eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć do 
maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób: 
o 15 punktów procentowych, jeżeli spełniony jest jeden z 
następujących warunków: 

 projekt zakłada efektywną współpracę: 

 między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej 
jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch 
państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w 
państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy 
czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej 
niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub 

 między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją 
prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia 
ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do 
publikowania własnych wyników badań; 

 wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas 
konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz 
bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego. 

 
W przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną – 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia, jednak nie więcej niż: 

 mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% 

 średnie przedsiębiorstwa – 45% 

 pozostali beneficjenci – 35% 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia, jednak nie mniej niż: 

1. w przypadku badań przemysłowych – 20% 
2. w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40% 

W przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną – 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia, jednak nie mniej niż: 

 mikro i małe przedsiębiorstwa – 45% 

 średnie przedsiębiorstwa – 55% 

 pozostali beneficjenci – 65% 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
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programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne nr 1303/2013, art. 65 ust. 6). 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 1.2.1:  

 maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków 
kwalifikowanych: 3 mln zł 

Poddziałanie 1.2.2:  

 minimalna wartość całkowitej kwoty wydatków 
kwalifikowanych:  
  mikro i małe przedsiębiorstwa: 100 tys. zł  
  średnie przedsiębiorstwa: 400 tys. zł  
  pozostałe kategorie beneficjentów: 1 mln zł 

 maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków 
kwalifikowanych: 25 mln zł 

Ponadto w odniesieniu do projektów celowych: maksymalna wartość 
całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych: 28 mln zł 

Poddziałanie 1.2.3:  

 minimalna wartość całkowitej kwoty wydatków 
kwalifikowanych:  
  mikro i małe przedsiębiorstwa: 100 tys. zł  
  średnie przedsiębiorstwa: 400 tys. zł  
  pozostałe kategorie beneficjentów: 1 mln zł 

 maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków 
kwalifikowanych: 25 mln zł 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 1.2.4:  

 maksymalna kwota wsparcia w zakresie bonu na innowacje:  
50 tys. zł  

32.  Forma płatności 1. refundacja wydatków  
2. zaliczka 
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OŚ PRIORYTETOWA 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 

DZIAŁANIE 2.1 E-ADMINISTRACJA I OTWARTE ZASOBY 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji 
zadań publicznych  

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i 
jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych  

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 2c. (2.3) wzmocnienie zastosowań TIK dla e-
administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego,  
e-kultury i e-zdrowia  

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Zwiększenie dostępności oraz jakości zasobów i usług 
udostępnianych drogą elektroniczną, szczególnie w obszarach 
kluczowych dla obywateli i przedsiębiorstw  

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich  

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby 

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem interwencji podejmowanej w ramach Działania jest 
wzmocnienie zastosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w usługach publicznych poprzez rozwój e-usług 
publicznych, a także udostępnianie informacji sektora publicznego 
oraz zasobów nauki i kultury. Uzasadnieniem dla tego typu 
interwencji jest potrzeba usprawnienia realizacji procedur 
administracyjnych, szczególnie w obszarach kluczowych dla 
obywateli i przedsiębiorstw, a także ułatwienia i poszerzenia dostępu 
do zasobów, w tym danych i informacji gromadzonych w sektorze 
publicznym. 

Mając na uwadze powyższe, w ramach Działania realizowane będą 
w szczególności następujące grupy operacji: 

 rozwój elektronicznej administracji, 

 rozwój i udostępnianie informacji sektora publicznego oraz 
zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, 

 rozwój regionalnych systemów e-usług publicznych w obszarze 
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edukacji i nauki,  

 rozwój publicznych rejestrów geodezyjnych, 

 rozwój regionalnego systemu informacji medycznej.   

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 

 Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, w zakresie 
zwiększenia inwestycji rozwojowych MŚP, związanych z e-
gospodarką (PI 3c.) 

 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, w 
zakresie wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w projektach dotyczących inteligentnych 
systemów transportowych (PI 4e.) 

 Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, w zakresie 
wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 
projektach dotyczących inteligentnych systemów 
transportowych (PI 7b.) 

 Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, w zakresie 
projektów dotyczących informatyzacji w obszarze edukacji 
ogólnej (PI 10i.), kształcenia ustawicznego (PI 10iii) oraz 
kształcenia zawodowego (PI 10iv)  

 Oś priorytetowa 12. Infrastruktura ochrony zdrowia, w 
zakresie projektów dotyczących informatyzacji w obszarze 
ochrony zdrowia (PI 9a.) 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: 

 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego 
internetu, w zakresie poprawy dostępu do sieci 
szerokopasmowych oraz rozwoju sieci o wysokiej 
przepustowości (PI 2a.) 

 Oś priorytetowa II. E-administracja i otwarty rząd, w 
zakresie podnoszenia dostępności i jakości e-usług 
publicznych, poprawy cyfrowej efektywności urzędów oraz 
zwiększenia dostępności i wykorzystania informacji sektora 
publicznego (PI 2c.) 

 Oś priorytetowa III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa, w 
zakresie e-integracji i e-aktywizacji na rzecz zwiększenia 
aktywności oraz jakości korzystania z internetu (PI 2c.) 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. Rozwój elektronicznej administracji 

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące rozwojowi 
elektronicznej administracji, poprzez działania służące 
upowszechnieniu standardów funkcjonowania cyfrowych 
urzędów, w zakresie obejmującym w szczególności:  

 informatyzację procedur wewnętrznych, w tym uruchomienie e-
usług wewnątrzadministracyjnych, 

 zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,  

 uruchomienie systemów elektronicznego zarządzania 
dokumentacją i rejestrami publicznymi,  

 zapewnienie interoperacyjności istniejących systemów 
teleinformatycznych oraz ich integracji,  

 zapewnienie integracji platform lokalnych i regionalnych z 
platformą ePUAP, 

 przygotowanie wzorów dokumentów elektronicznych, dla 
których organem właściwym do określenia wzoru jest organ 
JST, 

 zapewnienie otwartości dostępu do informacji sektora 



 27 

publicznego,  

 zapewnienie elektronicznej dostępności (accessibility) urzędu i 
jego usług dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze 
standardami WCAG. 

W ramach realizowanych projektów nie będzie obligatoryjnie 
wymagane udostępnienie e-usług publicznych. 

Wyłączone ze wsparcia będą w szczególności: wydatki na budowę i 
rozwój platform regionalnych w zakresie dostępu do e-usług oraz 
wydatki związane z przygotowaniem wzorów dokumentów 
elektronicznych oraz formularzy elektronicznych, do opracowania 
których właściwe są organy centralne. 

Zakup sprzętu informatycznego jest dopuszczalny wyłącznie jako 
element uzupełniający, niezbędny dla  uruchomienia lub rozbudowy  
systemu teleinformatycznego. 

Inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczna (tzw. twarda 
infrastruktura, obejmująca budowę i wyposażenie budynków) będą 
dopuszczalne w ograniczonym i incydentalnym zakresie – wyłącznie 
jako element uzupełniający projektu. Warunkiem wsparcia będzie 
wykazanie przez Wnioskodawcę, że inwestycje w tego typu 
infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów projektu oraz 
przedstawienie wyników analizy potwierdzającej niedostępność lub 
brak wystarczających zasobów infrastrukturalnych w ramach 
administracji publicznej. 

Przez systemy teleinformatyczne rozumie się zespół 
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i 
oprogramowania zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a 
także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne.  

2. Rozwój i udostępnianie informacji sektora publicznego oraz 
zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego 

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia polegające na 
przetwarzaniu na treści cyfrowe informacji sektora publicznego 
oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego wraz z 
ich udostępnieniem w celu ponownego wykorzystania, w 
zakresie obejmującym: 

 prowadzenie prac digitalizacyjnych, z uwzględnieniem 
istniejących zaleceń i wytycznych dotyczących digitalizacji, 

 tworzenie i rozwijanie repozytoriów cyfrowych wraz z 
zapewnieniem warunków bezpiecznego przechowywania 
danych cyfrowych, udostępnianiem i scalaniem informacji o 
zdigitalizowanych zasobach w ramach regionalnych 
repozytoriów cyfrowych, 

 tworzenie i rozwijanie platform dystrybucji treści cyfrowych, 
służących  udostępnianiu zasobów cyfrowych w sposób 
otwarty i zapewniający możliwość ich ponownego 
wykorzystania w celu wytworzenia na ich podstawie nowych 
usług cyfrowych przez podmioty spoza sektora publicznego. 

Preferowane będą projekty o zasięgu regionalnym.  

Elementem projektu może być budowa, zakup lub rozbudowa 
systemów i sprzętu do digitalizacji. Wymagane będzie efektywne 
wykorzystanie zakupionych urządzeń i oprogramowania poprzez 
konsolidację obszarów i podmiotów, w ramach projektu. W 
przypadku projektów, w których konsolidacja obszarów lub 
podmiotów nie jest możliwa lub celowa – w pierwszym rzędzie 
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wykorzystywany będzie zakup usług w zakresie digitalizacji, 
świadczonych przez podmioty zewnętrzne.   

Wyłączone ze wsparcia będą projekty obarczone ryzykiem 
powielania digitalizacji zasobów, które zostały już udostępnione w 
postaci cyfrowej oraz projekty dotyczące digitalizacji zasobów, w 
odniesieniu do których nie zostały uregulowane prawa autorskie.  

Inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczna (tzw. twarda 
infrastruktura, obejmująca budowę i wyposażenie budynków) będą 
dopuszczalne w ograniczonym i incydentalnym zakresie – wyłącznie 
jako element uzupełniający projektu. Warunkiem wsparcia będzie 
wykazanie przez Wnioskodawcę, że inwestycje w tego typu 
infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów projektu oraz 
przedstawienie wyników analizy potwierdzającej niedostępność lub 
brak wystarczających zasobów infrastrukturalnych w ramach 
administracji publicznej. 

Przez informacje sektora publicznego rozumie się:  

 informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej,  

 informację sektora publicznego w rozumieniu dyrektywy 
2003/98/WE dnia 17 listopada  2003  r. w sprawie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego (w brzmieniu 
zmienionym przez dyrektywę 2013/37/UE zmieniającą 
dyrektywę 2003/98/WE dnia 17 listopada  2003  r.  w sprawie 
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego), 

 zasoby audiowizualne, pod warunkiem ich udostępniania do 
ponownego wykorzystywania, 

 zasoby archiwalne, pod warunkiem ich udostępnienia do 
ponownego wykorzystania, 

 zasoby kultury, pod warunkiem ich udostepnienia do 
ponownego wykorzystania, 

 zasoby nauki, pod warunkiem ich udostępniania do 
ponownego wykorzystywania. 

3. Rozwój regionalnych systemów e-usług publicznych w 
obszarze edukacji i nauki  

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia o zasięgu 
regionalnym służące kompleksowemu udostępnieniu nowych 
oraz poprawie funkcjonalności i poziomu dojrzałości już 
dostępnych e-usług publicznych w obszarze edukacji i nauki, w 
zakresie obejmującym:  

 budowę, rozbudowę lub modernizację systemów 
teleinformatycznych, rozumianych jako zespół 
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i 
oprogramowania zapewniający przetwarzanie, 
przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez 
sieci telekomunikacyjne, 

 zapewnienie interoperacyjności oraz bezpieczeństwa 
systemów i rejestrów publicznych, a także przygotowanie 
danych do udostępnienia oraz udostępnienie ich w celu 
ponownego wykorzystania. 

Zakup sprzętu informatycznego jest dopuszczalny wyłącznie jako 
element uzupełniający, niezbędny do budowy, rozbudowy lub 
modernizacji systemu teleinformatycznego. 

Inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczna (tzw. twarda 
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infrastruktura, obejmująca budowę i wyposażenie budynków) będą 
dopuszczalne w ograniczonym i incydentalnym zakresie – wyłącznie 
jako element uzupełniający projektu. Warunkiem wsparcia będzie 
wykazanie przez Wnioskodawcę, że inwestycje w tego typu 
infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów projektu oraz 
przedstawienie wyników analizy potwierdzającej niedostępność lub 
brak wystarczających zasobów infrastrukturalnych w ramach 
administracji publicznej. 

4. Rozwój publicznych rejestrów geodezyjnych 

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące 
udostępnieniu e-usług publicznych w zakresie informacji 
przestrzennej i publicznych rejestrów geodezyjnych 
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i 
kartograficznym: ewidencji gruntów i budynków (EGiB), bazy 
danych obiektów topograficznych zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 
1:5000 (BDOT500), sieci uzbrojenia terenu (GESUT), które 
stanowią m.in. treść mapy zasadniczej, bazy danych obiektów 
topograficznych (BDOT10k). 

Realizacja przedsięwzięcia posłuży jednocześnie rozwojowi 
elektronicznej administracji, w zakresie upowszechniania 
standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów.  

W ramach projektu wsparcie obejmować będzie budowę, 
modernizację i cyfryzację aktualnych rejestrów publicznych: EGiB, 
BDOT500, BDOT10k, GESUT oraz budowę i rozbudowę narzędzi 
informatycznych do ich przeglądania i udostępniania, w tym  
na urządzeniach mobilnych. 

W ramach przedsięwzięcia wsparcie przeznaczone będzie na: 

(a) w zakresie komponentu regionalnego: 

 rozbudowę aplikacyjno-sprzętową regionalnej infrastruktury 
informacji przestrzennej szczebla wojewódzkiego w oparciu  
o Małopolską Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (MIIP),  
w celu zapewnienia powszechnego dostępu do informacji 
przestrzennych, w tym wybranych elementów z rejestrów 
publicznych, a także udostępnienie danych na urządzeniach 
mobilnych, 

 tworzenie i wizualizacja rejestru – bazy danych obiektów 
topograficznych BDOT10k dla obszaru województwa 
małopolskiego, 

 utworzenie i udostępnienie poprzez budowę infrastruktury 
aplikacyjno–sprzętowej państwowego zasobu geodezyjnego na 
poziomie województwa, 

 rozbudowę aplikacji do analizy zmian w strukturze agrarnej, 
monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich 
bonitacji, a także do programowania i koordynacji prac 
urządzeniowo-rolnych w oparciu o dostępne bazy danych 
ewidencji gruntów i budynków (EGIB), 

 zapewnienie interoperacyjności danych przestrzennych 
krajowej, regionalnej i lokalnej infrastruktury informacji 
przestrzennej, 

 zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów 
teleinformatycznych, 

 optymalizację wykorzystania infrastruktury dzięki zastosowaniu 
technologii chmury obliczeniowej; 
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(b) w zakresie komponentu lokalnego: 

 działania w obszarze: informacji przestrzennej oraz rejestrów 
publicznych gromadzonych w państwowym zasobie 
geodezyjnym i kartograficznym: ewidencji gruntów i budynków 
EGIB, bazie danych obiektów topograficznych (BDOT500) oraz 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), 

 udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę 
funkcjonalności i poziomu dojrzałości usług już dostępnych, 

 zapewnienie bezpieczeństwa danych i systemów 
teleinformatycznych, 

 zapewnienie funkcjonalności do zasilania i aktualizacji 
wybranych elementów z rejestrów publicznych infrastruktury 
informacji przestrzennej szczebla wojewódzkiego. 

 

W ramach realizowanych projektów zapewnione zostaną:  

 większa dostępność i jakość e-usług publicznych oraz otwarty 
dostęp do informacji sektora publicznego w obszarze 
informacji przestrzennej,  

 poprawa jakości danych oraz zdolności rejestrów publicznych 
gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym  
i kartograficznym do wzajemnej wymiany danych, 

 interoperacyjność danych przestrzennych w ramach krajowej,  
regionalnej i lokalnej  infrastruktury informacji przestrzennej, 
poprzez uruchomienie usług INSPIRE w celu umożliwienia 
korzystania z nich również przez organy administracji 
publicznej inne niż służba geodezyjna i kartograficzna. 

Zakup sprzętu informatycznego jest dopuszczalny jako element 
uzupełniający, niezbędny do  budowy lub rozbudowy systemu 
teleinformatycznego. 

Inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczna (tzw. twarda 
infrastruktura, obejmująca budowę i wyposażenie budynków) będą 
dopuszczalne w ograniczonym i incydentalnym zakresie – wyłącznie 
jako element uzupełniający projektu. Warunkiem wsparcia będzie 
wykazanie przez Wnioskodawcę, że inwestycje w tego typu 
infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów projektu oraz 
przedstawienie wyników analizy potwierdzającej niedostępność lub 
brak wystarczających zasobów infrastrukturalnych w ramach 
administracji publicznej. 

5. Rozwój regionalnego systemu informacji medycznej  

Wsparciem objęte zostanie przedsięwzięcie o zasięgu 
regionalnym, polegające na stworzeniu jednolitej zintegrowanej 
platformy wymiany danych medycznych pomiędzy systemami 
funkcjonującymi w służbie zdrowia oraz udostępnieniu 
elektronicznych usług medycznych w skali regionu.  

Przedsięwzięcie obejmować będzie: 

(a) warstwę regionalną na poziomie, której realizowane będą 
funkcje systemu przeznaczone dla: 

 pacjentów w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej 
w tym wyników badań a także rejestracji online, 

 jednostek medycznych w zakresie wyszukiwania i 
wymiany/udostępniania dokumentacji medycznej,  

(b) warstwę lokalną na poziomie jednostek medycznych, w 
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ramach której zaimplementowane zostaną usługi 
umożliwiające dostęp do dokumentacji medycznej 
przechowywanej w różnych systemach informatycznych, przy 
zastrzeżeniu, że w ramach realizacji projektu należy 
wykorzystywać w pierwszym rzędzie infrastrukturę i zasoby już 
istniejące.   

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zapewnione zostaną:  

 większa dostępność i jakość e-usług publicznych w obszarze 
ochrony zdrowia, 

 utworzenie wspólnej platformy na poziomie regionalnym, 
umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych 
medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie, 

 zintegrowanie platformy regionalnej z platformami centralnymi 
realizowanymi w szczególności przez Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

Zakup sprzętu informatycznego jest dopuszczalny wyłącznie jako 
element uzupełniający, niezbędny do budowy lub rozbudowy  
systemu teleinformatycznego. 

Inwestycje w infrastrukturę inną niż informatyczna (tzw. twarda 
infrastruktura, obejmująca budowę i wyposażenie budynków) będą 
dopuszczalne w ograniczonym i incydentalnym zakresie – wyłącznie 
jako element uzupełniający projektu. Warunkiem wsparcia będzie 
wykazanie przez Wnioskodawcę, że inwestycje w tego typu 
infrastrukturę są niezbędne do realizacji celów projektu oraz 
przedstawienie wyników analizy potwierdzającej niedostępność lub 
brak wystarczających zasobów infrastrukturalnych w ramach 
administracji publicznej. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Nie dotyczy 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego 
województwa, a inwestycje lokalizowane będą zarówno na 
obszarach miejskich, jak i wiejskich.  

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 078 Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym 
elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków 
wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa 
cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, 
e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej) 

079 Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych 
danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów 
cyfrowych i turystyki elektronicznej) 

080 Usługi i aplikacje w zakresie włączenia cyfrowego, e-
dostępności, e-uczenia się i e-edukacji, umiejętności cyfrowe 

081 Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego 
starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia (w tym e-
opieka i nowoczesne technologie w służbie osobom starszym) 

101 Finansowanie krzyżowe w ramach EFRR (wsparcie dla 
przedsięwzięć typowych dla EFS, koniecznych dla zadowalającego 
wdrożenia części przedsięwzięć związanej bezpośrednio z EFRR) 

b Forma finansowania 01 Dotacja bezzwrotna 
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c Typ Obszaru 01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07  Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w ramach Działania 
możliwe będzie uzupełniające wsparcie dla rozwijania kompetencji i 
umiejętności kadr, w szczególności w zakresie związanym z 
wdrożeniem i obsługą realizowanych systemów informatycznych. W 
tym zakresie przewiduje się zastosowanie mechanizmu 
finansowania krzyżowego (cross-financing).  

Udział finansowania krzyżowego w ramach Działania nie przekroczy 
2% alokacji osi priorytetowej.   

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów typ projektu 1:  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające 
osobowość prawną (z wyłączeniem jednostek objętych 
projektem strategicznym realizowanym w ramach typu projektu 
nr 4) 

 administracja rządowa: w zakresie projektów o zasięgu 
regionalnym  

typ projektu 2:   

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające 
osobowość prawną  

 uczelnie  

 jednostki naukowe  

 instytucje kultury  

 parki narodowe 

 organizacje pozarządowe  

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 
związków wyznaniowych  

 
typ projektu 3:  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające 
osobowość prawną  

 uczelnie  

 jednostki naukowe 
 

typ projektu 4:   

 Województwo Małopolskie 

 jednostki samorządu terytorialnego prowadzące w ramach 
swoich zadań państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, 
które zawarły z Województwem Małopolskim porozumienie 
dotyczące wspólnej realizacji geodezyjnych rejestrów 
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publicznych w ujęciu rzeczowo-finansowym 

typ projektu 5:   

 Województwo Małopolskie  

 podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony 
zdrowia 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Głównymi grupami docelowymi interwencji w ramach Działania są: 
mieszkańcy, przedsiębiorcy, turyści i odwiedzający województwo, 
instytucje publiczne.  

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

W ramach Działania przewiduje się wykorzystanie zarówno 
konkursowej ścieżki wyboru, jak i trybu pozakonkursowego, w 
formule projektów strategicznych. 

W systemie wyboru projektów odzwierciedlone zostaną w 
szczególności następujące zasady:  

 wspierane projekty powinny przyczyniać się do wzmocnienia 
potencjału e-administracji, rozumianej jako stosowanie 
technologii informatycznych w administracji publicznej, w 
powiązaniu ze zmianami organizacyjnymi i nowymi 
umiejętnościami służb publicznych, które poprawiają jakość 
świadczonych przez administrację usług,  

 umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom korzystania z 
informacji i zasobów sektora publicznego oraz e-usług 
publicznych – w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie lub przy 
możliwie najmniejszych barierach w ich wykorzystaniu, z 
dowolnego miejsca, także przy wykorzystaniu urządzeń 
mobilnych, 

 w zakresie projektów, których głównym celem jest awans cyfrowy 
urzędów, ich realizacja powinna służyć uproszczeniu 
wewnętrznych procedur i ograniczeniu czasu obsługi 
interesantów, a także optymalnemu wykorzystaniu 
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i 
oprogramowania, zapewniających przetwarzanie i gromadzenie, a 
także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci 
telekomunikacyjne, 

 dążenie do eliminowania powielających się funkcjonalności, oraz 
zapewnienia neutralności technologicznej i bezpieczeństwa, 

 w zakresie projektów dotyczących elektronizacji usług publicznych 
elementem oceny będzie pełna zdolność wdrażanych systemów 
teleinformatycznych do wymiany danych z odpowiednimi dla 
zakresu danego projektu systemami ogólnokrajowymi, w 
szczególności zgodność  z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (nie stosuje się do systemów 
teleinformatycznych używanych do celów naukowych i 
dydaktycznych); przedmiotowe rozporządzanie określa m.in. 
poziom jaki systemy muszą spełniać dla poszczególnych 
wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) w 
zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych,  

Przez WCAG 2.0 rozumie się zbiór międzynarodowych 
standardów dostępności stron internetowych obejmujący osoby o 
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różnym stopniu niepełnosprawności, a także osoby starsze, które 
korzystają z Internetu. Standardy WCAG 2.0 zostały wyznaczone 
przez organizację W3C, która zajmuje się ustanawianiem 
standardów pisania i przesyłu stron www. 

 w zakresie projektów związanych z udostępnianiem zasobów 
gromadzonych w szczególności przez instytucje sektora 
publicznego wymagane będzie możliwie efektywne wykorzystanie 
zakupionych urządzeń i oprogramowania poprzez konsolidację 
obszarów i podmiotów, w ramach danego typu projektów,    

 w zakresie projektów, których głównym celem jest udostępnienie 
usług elektronicznych – powinny one zostać udostępnione co 
najmniej jako e-usługi publiczne na poziomie dojrzałości 3 – 
dwustronna interakcja, tj. na poziomie umożliwiającym transfer 
danych w dwóch kierunkach: od usługodawcy do klienta oraz od 
klienta do usługodawcy – typowym sposobem jej realizacji jest 
pobranie, wypełnienie i odesłanie formularza drogą elektroniczną, 

W systemie wyboru projektów do dofinansowania preferowane 
będą projekty przewidujące udostępnienie e-usług publicznych 
na poziomie dojrzałości 4 i więcej – transakcja, tj. na poziomie  
umożliwiającym pełne załatwienie danej sprawy drogą 
elektroniczną, łącznie z ewentualną płatnością, a także 
zawierającym dodatkowo mechanizmy personalizacji, a więc 
dostosowania sposobu świadczenia do szczególnych 
uwarunkowań i potrzeb klienta (np. oferowanie częściowo 
wypełnionych formularzy, poinformowanie klienta sms-em o 
zbliżającej się potrzebie wykonania danej czynności urzędowej).  

 w zakresie projektów związanych z rozwojem i udostępnianiem 
informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i 
dziedzictwa regionalnego, a także rozwój regionalnych systemów 
e-usług publicznych wsparcie zostanie skoncentrowane na 
projektach o zasięgu regionalnym. 

Przez projekty o zasięgu regionalnym rozumie się projekty:  
(a) realizowane na obszarze co najmniej 3 subregionów lub  
(b) integrujące podmioty działające na obszarze co najmniej 3 
subregionów lub (c) realizowane przez podmiot / instytucję, której 
właściwość lub zasięg działania ma charakter regionalny.   

W przypadku projektów przewidujących inwestycje w infrastrukturę 
teleinformatyczną zastosowanie będą miały następujące zasady: 

 ponoszenie wydatków na tego typu infrastrukturę jest 
dopuszczalne w ograniczonym zakresie: co do zasady w 
pierwszym rzędzie muszą być wykorzystywane już istniejące 
zasoby infrastrukturalne (na poziomie lokalnym, regionalnym lub 
centralnym), 

 wspierane będą działania związane z rozbudową / integracją 
istniejących zasobów do tworzenia infrastruktury wspólnej 
obejmującej szerszą grupę jednostek (np. wspólne pracownie 
digitalizacji), 

 budowa nowej, niezintegrowanej infrastruktury teleinformatycznej 
możliwa jest tylko w jednoznacznie uzasadnionych przypadkach; 

 weryfikowane będzie czy, a jeżeli tak to w jakim stopniu projekt 
zakłada wykorzystanie / rozbudowę już istniejącej infrastruktury. 

Część finansowa  
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24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

164 705 883 euro  

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

140 000 000 euro 

typ projektu 1 – 33 750 000 euro, w tym:  
tryb konkursowy – 13 750 000 euro 
tryb pozakonkursowy – 20 000 000 euro  

typ projektu 2 – 11 250 000 euro, w tym: 
tryb konkursowy – 7 500 000 euro 
tryb pozakonkursowy – 3 750 000 euro 

typ projektu 3 – 12 500 000 euro, w tym:  
całość środków przeznaczona na tryb pozakonkursowy   

typ projektu 4 – 41 500 000 euro, w tym: 
tryb konkursowy (nabór ciągły) – 38 500 000 euro 
tryb pozakonkursowy – 3 000 000 euro 

typ projektu 5 – 41 000 000 euro, w tym: 
tryb pozakonkursowy – komponent regionalny przedsięwzięcia 
tryb konkursowy – komponent lokalny przedsięwzięcia   

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013, art. 65 ust. 6). 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności 1. refundacja wydatków  
2. zaliczka 
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OŚ PRIORYTETOWA 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 

DZIAŁANIE 3.1  ROZWÓJ GOSPODARCZY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

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

2.  Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Główne kierunki interwencji osi priorytetowej dotyczą podnoszenia 
konkurencyjności sektora MŚP oraz zwiększania atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu, m.in. poprzez wzmocnienie potencjału 
małopolskiej przedsiębiorczości oraz tworzenie korzystnych 
warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw i 
inwestycji oraz wzmacnianie rozwiązań, które będą świadomie 
kreować popyt na tradycyjne produkty i usługi oferowane przez 
gospodarkę Małopolski. 

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 3. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

5.  Nazwa priorytetu inwestycyjnego  Priorytet inwestycyjny 3.a (3.1) Promowanie przedsiębiorczości, w 
szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania 
nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym 
również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w regionie 

7.  Nazwa Funduszu   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  
Departament Funduszy Europejskich 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania 3.1  Rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość 

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem interwencji podejmowanej w ramach działania jest 
zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w regionie. 
Realizacja działania przyczyni się do tworzenia warunków 
sprzyjających dynamizowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego 
Małopolski. Dzięki wsparciu ukierunkowanemu  na wyposażenie 
regionu w podstawową infrastrukturę sprzyjającą podejmowaniu 
działalności gospodarczej oraz lokowaniu inwestycji na terenie 
Małopolski wzrośnie poziom przedsiębiorczości. Poprzez ofertę 
odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych oraz 
planowane wsparcie dla IOB, w tym inkubatorów przedsiębiorczości, 
stworzone zostaną również warunki dla wzrostu zatrudnienia. 
Istotnym rezultatem będzie także wzmocnienie systemu wsparcia 
rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce, w szczególności w 
obszarach inteligentnej specjalizacji, co pozwoli m.in. na 
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rozszerzenie oferty wsparcia dla tworzenia i rozwoju nowych firm.   

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

 Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 

 Oś priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy, w zakresie wsparcia 
ze strony instytucji otoczenia biznesu (PI 1.b)  

 Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, w zakresie wsparcia 
zakładania działalności gospodarczej oraz wsparcia 
początkowej fazy funkcjonowania nowopowstałych podmiotów 
gospodarczych (PI 8.iii)  

 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej 

W obszarze dotyczącym infrastruktury i działań na rzecz rozwoju 
gospodarczego regionu, realizowane będą przedsięwzięcia 
związane z tworzeniem nowych i rozbudową istniejących stref 
aktywności gospodarczej (SAG), poprzez kompleksowe 
uzbrojenie lub 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).  

Rozbudowa SAG rozumiana jest jako poszerzenie jej granic lub 
dozbrojenie strefy w istniejących granicach. 

Przez kompleksowe uzbrojenie / dozbrojenie rozumie się 
inwestycje zapewniające uzbrojenie obszaru strefy aktywności 
gospodarczej w infrastrukturę komunalną, z wyłączeniem 
infrastruktury energetycznej, adekwatne do zdiagnozowanego 
zapotrzebowania konkretnej strefy.  

Usytuowanie tworzonych i rozbudowywanych stref musi 
wynikać z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

 

W ramach schematu przewiduje się realizację dwóch typów 
stref, tj.: stref o przeznaczeniu przemysłowym  / usługowym 
oraz stref o charakterze turystycznym: 

1. Strefy o przeznaczeniu przemysłowym / usługowym 
ukierunkowane będą na tworzenie lub rozbudowę infrastruktury na 
terenach przeznaczonych na prowadzenie działalności produkcyjnej 
lub usługowej bez możliwości lokowania obiektów mieszkaniowych, 
turystycznych oraz handlowych.  

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dopuszczające na obszarze objętym projektem prowadzenie 
działalności handlowej - nie dyskwalifikują projektu z możliwości 
wsparcia. Wydatki poniesione na uzbrojenie/dozbrojenie terenu, 
który zostanie/jest przeznaczony na inwestycje turystyczne, obiekty 
handlowe oraz mieszkaniowe - stanowią wydatki niekwalifikowane 
projektu.  

Jako obiekt handlowy należy rozumieć obiekt stanowiący całość 
techniczno-użytkową, przeznaczony do sprzedaży detalicznej 
towarów. W okresie realizacji projektu oraz trwałości projektu, na 
terenie uzbrojonym w ramach wsparcia ze środków RPO WM, 
dopuszcza się handel detaliczny, gdy spełniony zostanie 
przynajmniej jeden z następujących warunków:  

a) sprzedaż detaliczna stanowi element innej działalności 
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gospodarczej i nie jest działalnością wiodącą oraz jednocześnie 
powierzchnia sprzedaży nie jest usytuowana w obiekcie 
handlowym (np. sklepy przyfabryczne/przyzakładowe);  

b) placówka handlowa z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla 
pracowników przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie strefy, 
mająca charakter ogólnodostępny, która nie jest usytuowana w 
obiekcie handlowym, a zajmowana przez nią lub /i przez inne 
placówki handlowe powierzchnia stanowi łącznie nie więcej niż 
15% powierzchni całego obiektu, w którym jest/są ulokowana .  

 
W ramach tworzenia lub rozbudowy stref  o przeznaczeniu 
przemysłowym / usługowym dopuszcza się również możliwość 
lokowania inkubatorów przedsiębiorczości pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków i zasad: 

 beneficjent dysponuje strategią/planem wykorzystania 
infrastruktury planowanej do realizacji w ramach 
przedsięwzięcia, w tym strategią świadczenia usług, 

 działalność inkubatora opiera się o zidentyfikowane 
potrzeby  

 przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o 
podobnym profilu zlokalizowanej w danym subregionie, 
chyba że limit dostępnej oferty został wyczerpany, 

 w realizacji przez IOB specjalistycznych usług 
zapotrzebowanych przez konkretnych przedsiębiorców 
wykorzystują dostępne standardy świadczenia usług 
wypracowanych na poziomie krajowym (w tym zasad 
odnoszących się do poziomu współfinansowania usług 
IOB przez przedsiębiorców)  

 

2. Strefy o przeznaczeniu turystycznym będą nakierowane na 
tworzenie warunków dla prywatnych inwestycji w sektorze turystyki 
(np. dla kompleksów turystycznych, rekreacyjnych, hotelowych, 
gastronomicznych, konferencyjnych). Na terenie tych stref brak 
będzie możliwość lokowania obiektów mieszkaniowych, 
przemysłowych oraz obiektów handlu wielkopowierzchniowego.  

Preferowane będą strefy o przeznaczeniu turystycznym 
zlokalizowane w otoczeniu zbiorników wodnych. 

 

Dodatkowo, w odniesieniu do obydwu typów stref: 

a) działania planowane w ramach tworzenia lub rozbudowy 
SAG o przeznaczeniu przemysłowym / usługowym, o 
powierzchni 2-20 ha, dotyczyć mogą wyłącznie stref  o 
zwartym charakterze obszaru, co oznacza, że strefa taka 
nie może być rozproszona w podstrefach i obejmuje 
przylegające do siebie działki. W przypadku SAG o 
przeznaczeniu przemysłowym / usługowym o powierzchni 
powyżej 20 ha, nie ma wymogu zapewnienia zwartego obszaru 
takiej strefy, co oznacza, że mogą być one złożone z ternów 
rozproszonych i nie obejmować przylegających do siebie 
działek.      

b) planowane działania mające na celu tworzenie lub rozbudowę 
SAG muszą spełniać warunki wynikające z Umowy 
Partnerstwa: 

- wydatki na wewnętrzną infrastrukturę drogową (wewnętrzny 
układ komunikacyjny) mogą stanowić wyłącznie 
uzupełniający element kompleksowego projektu, co więcej 
jedynie mniejszą część budżetu projektu 

- konieczne jest zapewnienie właściwego dostępu do terenów 
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inwestycyjnych finansowanego ze środków własnych 
beneficjenta lub w ramach projektu komplementarnego 
w ramach osi priorytetowych: 4, 7 oraz 11, zgodnie z 
warunkami określonymi w UP 

- tworzona lub rozbudowana strefa nie powiela dostępnej 
infrastruktury, chyba że limit dostępnej powierzchni został 
wyczerpany 

- preferencje uzyskają projekty realizowane na nieużytkach, 
terenach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji 
transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie 
kolejowe), terenach zdegradowanych, wymagających 
rewitalizacji, w związku ze zintensyfikowanym i 
udokumentowanym zapotrzebowaniem firm poszukujących 
lokalizacji dla prowadzenia działalności 

c) planowane działania mające na celu tworzenie lub rozbudowę 
SAG nie mogą być nakierowane na potrzeby jednego 
przedsiębiorstwa. Realizacja inwestycji musi obejmować ogół 
podmiotów zlokalizowanych na terenie strefy aktywności 
gospodarczej (zapewnić potencjalny dostęp/korzyść z 
wytworzonych produktów wszystkim podmiotom), produkty 
projektu nie mogą być dedykowane poszczególnym podmiotom 
w SAG 

 

W ramach schematu proponuje się następujące typy projektów: 

1) utworzenie strefy aktywności gospodarczej - projekt musi 
obejmować obszar co najmniej 2 ha strefy, przeznaczony 
do prowadzenia działalności produkcyjnej lub 
usługowej z wyłączeniem obszarów mieszkaniowego, 
turystyki, handlu detalicznego 

2) rozbudowa/kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności 
gospodarczej - projekt musi obejmować obszar co najmniej 
2 ha strefy, przeznaczony do prowadzenia działalności 
produkcyjnej lub usługowej z wyłączeniem obszarów 
mieszkaniowego, turystyki, handlu detalicznego  

3) utworzenie strefy aktywności turystycznej - w tym w 
miejscowościach zlokalizowanych wokół zbiorników 
wodnych przeznaczone do prowadzenia działalności 
usługowej w obszarze turystyki 

4) rozbudowa/kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności 
turystycznej - w tym w miejscowościach zlokalizowanych 
wokół zbiorników wodnych przeznaczone do prowadzenia 
działalności usługowej w obszarze turystyki 

5) Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę 
istniejących budynków na cele tworzonego inkubatora 
przedsiębiorczości, wyłącznie na obszarze strefy aktywności 
gospodarczej o charakterze przemysłowym / usługowym - 
wyłącznie jako element projektu dotyczącego SAG, przy 
uwzględnieniu warunków i zasad, o których wspomniano 
wyżej. 

 

 

Poddziałanie 3.1.2 Promocja postaw przedsiębiorczych 

Celem interwencji jest tworzenie warunków sprzyjających kreowaniu 
oraz wprowadzaniu w życie nowych, innowacyjnych pomysłów 
biznesowych. Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia z 
zakresu promocji przedsiębiorczości i kreowania postaw 
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przedsiębiorczych, m.in. poprzez wzmocnienie systemu 
wspierającego proces inicjowania, tworzenia i rozwoju nowych 
firm, w tym działających w oparciu o nowe technologie.  

W ramach schematu przewiduje się: 

1. realizację regionalnego programu wspierania 

przedsiębiorczości, który będzie służył wzmocnieniu systemu 

wspierającego proces inicjowania, tworzenia i rozwoju nowych 

firm, w szczególności działających w oparciu o nowe 

technologie.  

Poddziałanie 3.1.3 Profesjonalizacja usług IOB 

Celem interwencji jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości,  
specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb ostatecznych 
odbiorców (pomysłodawców oraz MŚP) usług instytucji otoczenia 
biznesu (IOB). Wsparcie dotyczy instytucji otoczenia biznesu nie 
będących ośrodkami innowacji, wskazanymi w osi priorytetowej 1.  

Przez usługi specjalistyczne rozumie się usługi, które nie są 
związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, 
takimi jak, np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne 
usługi prawnicze lub reklama, za wyjątkiem przedsięwzięć 
dotyczących inkubatorów przedsiębiorczości.  

W ramach poddziałania wspierane będą projekty obejmujące: 

1. przygotowanie oraz rozwój specjalistycznych usług IOB 

 dofinansowanie kosztów przygotowania nowej i/lub nowego 
zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej lub pakietu 
usług) w ramach profesjonalizacji oferty IOB, w tym:  

 przeprowadzenie badania rynku pod kątem 
zapotrzebowania przedsiębiorców na projektowaną 
usługę/usługi,  

 opracowanie założeń realizacji usługi/usług,  

 przetestowanie realizacji usługi/usług, 

 dofinansowanie kosztów świadczenia przez IOB 
specjalistycznych usług dla MŚP,  

2. przygotowanie oraz rozwój dostosowanej do potrzeb i 
oczekiwań ostatecznych odbiorców oferty wsparcia dla osób 
chcących rozwinąć swój pomysł oraz założyć i prowadzić 
własną działalność gospodarczą.  Tworzony instrument musi 
tworzyć wielowymiarową, kompleksową ofertę dla 
początkującego przedsiębiorcy, np. rozpoczynając od 
profesjonalnego doradztwa, poprzez opiekę mentorską, 
pomoc w nawiązywaniu współpracy gospodarczej oraz 
poszukiwaniu partnerów gospodarczych, udostępnianie 
infrastruktury, itp. Podmioty, ubiegające się o wsparcie 
muszą legitymować się doświadczeniem w świadczeniu tego 
typu usług: 

 dofinansowanie kosztów przygotowania nowej i/lub nowego 
zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej lub pakietu 
usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB, w tym:  

 przeprowadzenie badania rynku pod kątem 
zapotrzebowania przedsiębiorców na projektowaną 
usługę/usługi,  

 opracowanie założeń realizacji usługi/usług,  

 przetestowanie realizacji usługi/usług, 
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 dofinansowanie kosztów świadczenia przez inkubator usług 
dla zainteresowanych uruchomieniem i rozwijaniem własnej 
działalności gospodarczej,  

3. uzupełniająco, wyłącznie jako element przedsięwzięcia 

wskazanego w pkt. 1 lub 2, projekty z zakresu  infrastruktury 

IOB, przy spełnieniu następujących warunków, wynikających 

z  Umowy Partnerstwa: 

o działalność IOB wpisuje się w krajową lub regionalną 
strategię inteligentnej specjalizacji, 

o IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania 
infrastruktury planowanej do sfinansowania w ramach 
przedsięwzięcia,  

o przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł 
prywatnych, 

o przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury 
IOB o podobnym profilu zlokalizowanej w danym lub 
sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty 
został wyczerpany. 

W realizacji przez IOB usług zapotrzebowanych przez konkretnych 
przedsiębiorców wykorzystują dostępne standardy świadczenia 
usług wypracowanych na poziomie krajowym (w tym zasad 
odnoszących się do poziomu współfinansowania usług IOB przez 
przedsiębiorców). 
IOB dążyć będą do prowadzenia działalności na zasadach 
rynkowych, w oparciu o otwartą konkurencję. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych (jeśli 
dotyczy):  

Nie dotyczy. 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego 
województwa, a inwestycje lokalizowane będą zarówno na 
obszarach miejskich, jak i wiejskich.  

W odniesieniu do wsparcia z zakresu tworzenia i rozbudowy 
infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,  
zidentyfikowany został m.in. Obszar Strategicznej Interwencji 
regionu: Zbiorniki wodne. Mechanizmem promującym wsparcie 
powyższego OSI będzie zastosowanie preferencji przy kryteriach 
wyboru projektów. 

W odniesieniu do zaplanowanych działań z w/w zakresu przewiduje 
się również zastosowanie instrumentów rozwoju terytorialnego, 
tj. subregionalnego programu rozwoju (instrument dedykowany 
interwencji w ramach subregionów funkcjonalnych – obszarów 
strategicznej interwencji województwa). Równocześnie w w/w 
zakresie interwencji, wsparciem objęte zostaną także interwencje 
skoncentrowane na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
- Metropolii Krakowskiej (Obszar Strategicznej Interwencji). 
Mechanizmem promującym wsparcie powyższego OSI będzie 
wyodrębnienie alokacji finansowej dla wsparcia miasta 
wojewódzkiego i jego obszaru funkcjonalnego realizowanego w 
formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych.  

Ze względu na fakt występowania znacznych różnic 
wewnątrzregionalnych, w szczególności w zakresie wskaźnika 
przedsiębiorczości przewiduje się wprowadzenie - na podstawie 
bieżących danych oraz w zależności od zmieniającej się sytuacji w 
regionie - preferencji dla projektów, które przyczynią się do 
zmniejszania dysproporcji w w/w zakresie. 
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19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 066 - Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym 
usługi w zakresie zarządzania, marketingu i projektowania) 

067 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i 
tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu 
spin-off i spin-out) 

072 - Infrastruktura biznesowa dla MŚP (w tym parki przemysłowe i 
obiekty) 

b Forma finansowania 01  - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

07 - Nie dotyczy 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

01 - Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 

05 - Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich/wiejskich 

07 - Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy. 

20.  Lista wydatków kwalifikowalnych 
w ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac. 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy. 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej 

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 
3. instytucje otoczenia biznesu 
4. przedsiębiorstwa - spółki wodociągowe oraz w odniesieniu do 

tworzenia inkubatorów w ramach SAG  

Poddziałanie 3.1.2  Promocja postaw przedsiębiorczych 

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 
3. instytucje otoczenia biznesu 
4. organizacje pozarządowe 
5. podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej 

Poddziałanie 3.1.3 Profesjonalizacja usług IOB 

1. instytucje otoczenia biznesu 
 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające 
z pomocy) (jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej 

Główną grupę docelową wsparcia stanowić będą przedsiębiorcy 
zainteresowani zlokalizowaniem działalności gospodarczej w 
strefach aktywności gospodarczej. 

Poddziałanie 3.1.2  Promocja postaw przedsiębiorczych  

Główną grupę docelową wsparcia stanowić będą zainteresowani  
tematyką przedsiębiorczości, założeniem własnej działalności 
gospodarczej oraz przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju. 
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Poddziałanie 3.1.3 Profesjonalizacja usług IOB 

Główną grupę docelową wsparcia stanowić będą przedsiębiorcy 
zainteresowani ofertą specjalistycznych usług IOB. 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej 

 Ścieżka subregionalna, jako szczególna forma trybu 

konkursowego 

 Tryb pozakonkursowy (projekty strategiczne)  - w ramach 
specjalnego mechanizmu, tj. zintegrowanej inwestycji 
terytorialnej 

 Tryb konkursowy  

Poddziałanie 3.1.2  Promocja postaw przedsiębiorczych  

 Tryb pozakonkursowy (projekty strategiczne) / tryb konkursowy 

 

Poddziałanie 3.1.3 Profesjonalizacja usług IOB 

Tryb konkursowy 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na działanie 
ogółem 

180 000 000 euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

153 000 000 euro, w tym: 

Poddziałanie 3.1.1 – 120 000 000 euro 
Poddziałanie 3.1.2 – 3 000 000 euro 
Poddziałanie 3.1.3 – 30 000 000 euro  

26.  Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: 

85% 

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 

85% 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną:  
– zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: 

15% 

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis: 

15% 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną:  
– zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną 
w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
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instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013,  art. 65 ust. 6). 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 3.1.1 - minimalna wartość projektu 5 000 000 zł  

Poddziałanie 3.1.2 - nie dotyczy  

Poddziałanie 3.1.3 - nie dotyczy 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy. 

32.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków  
2. Zaliczka 

 

 

 



DZIAŁANIE  3.2  PROMOCJA GOSPODARCZA 

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

2.  Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Główne kierunki interwencji osi priorytetowej dotyczą podnoszenia 
konkurencyjności sektora MŚP oraz zwiększania atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu, m.in. poprzez wzmocnienie potencjału 
małopolskiej przedsiębiorczości oraz tworzenie korzystnych 
warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw i 
inwestycji oraz wzmacnianie rozwiązań, które będą świadomie 
kreować popyt na tradycyjne produkty i usługi oferowane przez 
gospodarkę Małopolski. 

4.  Nazwa celu tematycznego 3. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

5.  Nazwa priorytetu inwestycyjnego  3.b (3.2) Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla 
MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz 
zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej  

7.  Nazwa Funduszu   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego  

 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania 3.2  Promocja gospodarcza  

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem interwencji podejmowanej w ramach działania jest 
Zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz 
zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej, 
tym samym będzie tworzyć warunki dla przełamywania barier, oraz 
warunki dla rozwoju konkurencyjności na arenie międzynarodowej.  

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020: 
Oś priorytetowa III. Wsparcie otoczenia i potencjału 
innowacyjnych przedsiębiorstw, w zakresie wsparcia wzrostu 
umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw (PI 3b.) 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Promocja gospodarcza  

Promocja gospodarcza powinna przynieść określone korzyści 
gospodarcze dla Małopolski, w tym zwiększenie poziomu 
inwestycji przedsiębiorstw mierzonych wzrostem liczby podmiotów 
gospodarczych oraz zwiększenie eksportu podmiotów 
gospodarczych z Małopolski.  

W ramach działania przewiduje się wsparcie dla przedsięwzięć 
z zakresu szeroko rozumianej promocji gospodarczej Małopolski (w 
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wymiarze zarówno krajowym jak i zagranicznym), w tym w 
szczególności: 

1.  promocja oferty gospodarczej regionu   

2. promocja innowacyjności poprzez wzmocnienie współpracy na 
linii nauka-biznes, w szczególności w obszarze inteligentnej 
specjalizacji regionu (smart specialisation) oraz wsparcie 
komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań 
technologicznych w Małopolsce, w szczególności przez 
organizację wydarzeń promujących Małopolskę jako region 
przyjazny dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw -  np.: 

 festiwal innowacji,  

 wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji,  

 obecność Małopolski w najważniejszych europejskich i 
międzynarodowych inicjatywach dotyczących 
innowacyjności 

 organizację wydarzeń w zakresie ochrony własności 
intelektualnej i przemysłowej 

3. wsparcie małopolskich firm w ekspansji na rynki zewnętrzne 
oraz zapewnienie wsparcia procesu inwestycyjnego w 
regionie, w szczególności poprzez: 

a) wsparcie małopolskich przedsiębiorstw sektora MŚP w 
ekspansji na rynki zewnętrzne (w tym m.in.: organizację 
zagranicznych misji gospodarczych małopolskich 
przedsiębiorców, organizację konferencji, opracowywanie 
analiz rynków zagranicznych)   

b) wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie (w tym m.in.: 
rozwój zintegrowanego, regionalnego systemu informacji n/t 
ofert inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie 
opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów 
informacje o regionie, utworzenie sieci współpracy biznes - 
IOB - jednostki samorządu terytorialnego, prezentacja 
zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej (SAG) 
na zagranicznych targach branżowych). 

Realizacja kompleksowych i skoordynowanych działań  
wzmacniających wizerunek regionalnej gospodarki obejmujących 
m.in. promocję gospodarczą regionu w wymiarze krajowym i 
międzynarodowym, ma się opierać na wypracowanej wspólnie z 
partnerami gospodarczymi, spójnej polityki inwestycyjnej regionu – w 
tym planu działań, co sprzyjać będzie wzrostowi liczby 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które staną się elementem 
podnoszącym poziom polskiej gospodarki poprzez tworzenie 
łańcuchów wartości z realnym udziałem polskich przedsiębiorstw. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych (jeśli 
dotyczy):  

Nie dotyczy. 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem w zakresie działań promocyjnych oraz internacjonalizacji 
MŚP objęte zostaną interwencje dotyczące całego województwa, 
kraju i rynków międzynarodowych a inwestycje lokalizowane będą 
na terenie Małopolski, zarówno na obszarach miejskich, jak i 
wiejskich. 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 067 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i 
tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu 
spin-off i spin-out) 
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b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 07 - Nie dotyczy 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07 - Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy. 

20.  Lista wydatków kwalifikowalnych 
w ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac. 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy. 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Promocja gospodarcza  

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 
3. instytucje otoczenia biznesu  
4. organizacje pozarządowe 

 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające 
z pomocy) (jeśli dotyczy) 

Główną grupę docelową wsparcia stanowić będą w szczególności 

przedsiębiorcy sektora MŚP zainteresowani umiędzynaradawianiem 

swojej działalności.  

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Promocja gospodarcza  

Tryb konkursowy / tryb pozakonkursowy 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na działanie 
ogółem 

 43 529 412 euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

37 000 000 euro 

26.  Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: 

85% 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną:  
– zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: 

15% 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną:  
– zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.    

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną 
w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 
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29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały 
one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed 
przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w 
ramach programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013,  art. 65 ust. 6). 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy. 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy. 

32.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków  
2. Zaliczka  

 

 

 

 

 



DZIAŁANIE 3.3  KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP 

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

2.  Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Główne kierunki interwencji osi priorytetowej dotyczą podnoszenia 
konkurencyjności sektora MŚP oraz zwiększania atrakcyjności 
inwestycyjnej regionu, m.in. poprzez wzmocnienie potencjału 
małopolskiej przedsiębiorczości oraz tworzenie korzystnych 
warunków do lokowania na jego obszarze przedsiębiorstw i 
inwestycji oraz wzmacnianie rozwiązań, które będą świadomie 
kreować popyt na tradycyjne produkty i usługi oferowane przez 
gospodarkę Małopolski. 

4.  Nazwa celu tematycznego 3. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 

5.  Nazwa priorytetu inwestycyjnego  3.b (3.2) Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla 
MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 

3.c (3.3) Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych 
zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Wzmacnianie konkurencyjności sektora małopolskich MŚP. 

7.  Nazwa Funduszu   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania 3.3  Konkurencyjność małopolskich MŚP 

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem interwencji podejmowanej w ramach działania jest 
wzmacnianie konkurencyjności sektora małopolskich MŚP. 
Realizacja działania przyczyni się do tworzenia warunków 
sprzyjających budowie silnego i stabilnego sektora MŚP w 
Małopolsce, jako warunku niezbędnego dla zdynamizowania 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.  

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 

 Oś priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy, w zakresie  
zwiększenia inwestycji rozwojowych MŚP (PI 1b.) 
Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, w 
zakresie promowania efektywności energetycznej i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii przez 
przedsiębiorstwa (PI 4b.) 

 Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, w zakresie wsparcia 
zakładania działalności gospodarczej oraz początkowej fazy 
funkcjonowania nowopowstałych podmiotów gospodarczych 
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(PI 8.iii)  

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 3.3.1  Instrumenty finansowe dla MŚP (PI 3.3) 

Inwestycje w instrumenty finansowe przeznaczone dla MŚP, w tym 
instrumenty pożyczkowe, poręczeniowe i mieszane. W zależności 
od ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie linii demarkacyjnej 
pomiędzy programami regionalnymi i krajowymi, nie wyklucza się 
również wykorzystania instrumentów kapitałowych (kapitał 
zalążkowy).  

Dobór instrumentów finansowych oraz zakresu i obszarów ich 
zastosowania nastąpi w oparciu o ocenę ex-ante w zakresie 
zawodności rynku w dostępie do kapitału i na podstawie zbadanych 
potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstw.  

Nacisk położony zostanie na instrumenty pożyczkowe adresowane 
głównie do przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 
rok. W odniesieniu do instrumentów adresowanie do pozostałych 
podmiotów, tj. funkcjonujących na rynku ponad rok, przewiduje się 
niższą intensywność pomocy.   

Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące zakresu zaangażowania 
instrumentów finansowych, wskazania ich typów oraz ewentualnego 
łączenia ze wsparciem bezzwrotnym, a także warunków korzystania 
z tego typu wsparcia, przedstawione zostaną na późniejszym etapie 
prac. 

 

Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa MŚP (PI 3.2) 

W ramach schematu wspierane będą projekty z zakresu: 

1) udziału w charakterze wystawcy w zagranicznych imprezach 
targowo-wystawienniczych  

2) uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do 
wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek 
zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.)  

3) dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) do 
wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary 
produktu, jego opakowanie 

Jako element projektu wskazanego w pkt. 1-3 możliwe jest 
skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych w zakresie 
związanym bezpośrednio z przedmiotem projektu, w tym  np.: usługi 
doradcze w zakresie określenia potencjalnych partnerów 
handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji 
handlowych, wyszukiwanie i dobór partnerów na wybranych rynkach 
zagranicznych, opracowanie koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa 
na wybranych rynkach zagranicznych. 

 

Preferencje uzyskają podmioty działające w obszarach regionalnych 
specjalizacji, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych (jeśli 
dotyczy):  

Poddziałanie 3.3.1  Instrumenty finansowe dla MŚP 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac. 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego 
województwa, a inwestycje lokalizowane będą zarówno na 
obszarach miejskich, jak i wiejskich. Jednocześnie ze względu na 
fakt występowania znacznych różnic wewnątrzregionalnych, w 
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szczególności w zakresie wskaźnika przedsiębiorczości nie 
wyklucza się wprowadzania - na podstawie bieżących danych oraz 
w zależności od zmieniającej się sytuacji w regionie - preferencji dla 
projektów, które przyczynią się do zmniejszania dysproporcji w w/w 
zakresie. 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 067 - Rozwój działalności MŚP, wsparcie przedsiębiorczości i 
tworzenia przedsiębiorstw (w tym wsparcie dla przedsiębiorstw typu 
spin-off i spin-out) 

b Forma finansowania 01 – Dotacja bezzwrotna 

04 – Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: 
pożyczki lub środki równoważne 

06 – Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: 
dotacje nas spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne, wsparcie 
techniczne lub środki równoważne 

c Typ Obszaru 07 - Nie dotyczy 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07 - Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy. 

20.  Lista wydatków kwalifikowalnych 
w ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

Do uzupełnienia na późniejszym etapie prac. 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy. 

  

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Poddziałanie 3.3.1 Instrumenty finansowe dla MŚP 

1. przedsiębiorstwa - banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje 
kredytowe lub instytucje finansowe (w rozumieniu Ustawy z dn. 
29.08.1997r. Prawo bankowe, Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z 
późn. zm.) oraz banki spółdzielcze (w rozumieniu Ustawy z dn. 
07.12.2000r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich 
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (DZ. U. Nr 119, poz. 
1252, z późn. zm.) 

2. instytucje otoczenia biznesu 

 

Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa MŚP 

1. MŚP 
2. podmioty prawne zarządzające klastrami 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające 
z pomocy) (jeśli dotyczy) 

Grupę docelową wsparcia stanowić będzie sektor małopolskich 
MŚP.  

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Poddziałanie 3.3.1 Instrumenty finansowe dla MŚP 

Wskazanie / tryb konkursowy 

Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa MŚP 

Tryb konkursowy 
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Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na działanie 
ogółem 

141 176 470 euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

120 000 000 euro, w tym: 

Poddziałanie 3.3.1 Instrumenty finansowe dla MŚP 

110 000 000 euro 

Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa MŚP 

10 000 000 euro 

26.  Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

Poddziałanie 3.3.1 Instrumenty finansowe dla MŚP 

Nie dotyczy 

 

Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa MŚP 

– zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Poddziałanie 3.3.1 Instrumenty finansowe dla MŚP 

Nie dotyczy 

 

Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa MŚP 

– zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną 
w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 3.3.1 Instrumenty finansowe dla MŚP 

Nie dotyczy 

Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa MŚP 

minimalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych: 

50 tys. zł 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

32.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków  
2. Zaliczka  

 



OŚ PRIORYTETOWA 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 

DZIAŁANIE 4.1 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

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

2.  Numer i nazwa osi priorytetowej Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w 
regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora 
energetycznego oraz sektora transportu miejskiego celem 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców 
regionu oraz poprawy jakości ich życia, z uwzględnieniem 
zasad ochrony środowiska. 

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

5.  Nazwa priorytetu inwestycyjnego  Priorytet inwestycyjny 4.a (4.1) Wspieranie wytwarzania i 

dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Głównym celem interwencji realizowanej w ramach 
priorytetu inwestycyjnego jest zwiększenie produkcji i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i równoczesne 
dostosowanie sieci dystrybucyjnych do rozwijającego się 
rynku odnawialnych źródeł energii. 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii 

14.  Cel i uzasadnienie działania Głównym celem interwencji jest wzrost wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii oraz 
zintegrowanie tych działań z rozwojem infrastruktury 
dystrybucyjnej.  
Interwencja obejmować będzie projekty zmierzające do 
wzrostu produkcji energii elektrycznej i ciepła pochodzących 
z odnawialnych zasobów energii poprzez realizację 
inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji jednostek 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w tym także w 
skojarzeniu (z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji). 
Instalacje będą wykorzystywane przez beneficjentów (w tym 
prosumentów) do wytwarzania energii elektrycznej lub 
cieplnej na potrzeby własne (z możliwością sprzedaży 
nadwyżki do sieci), jak również wyłącznie na sprzedaż. 
Promowane będzie przede wszystkim wykorzystanie małych 
źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, 
zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających 
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efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii 
odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona).  
Wspierane działania zapewnią dywersyfikację, jak również 
zwiększą bezpieczeństwo energetyczne regionu przy 
wykorzystaniu naturalnych uwarunkowań i lokalnych 
potencjałów. Przyczynią się również do rozwoju nowych, 
ingerujących w mniejszym stopniu w środowisko, 
prooszczędnościowych i proefektywnościowych technologii 
w tym segmencie rynku. Rezultatem realizacji tych działań 
będzie przyczynienie się do wypełnienia celów zapisanych 
w pakiecie klimatyczno-energetycznym.  
Projekty oceniane będą między innymi pod względem 
osiągniętej efektywności kosztowej. Jednym z kryteriów 
branych pod uwagę przy wyborze takich inwestycji do 
wsparcia, będzie koncepcja opłacalności, czyli najlepszego 
stosunku wielkości środków unijnych przeznaczonych na 
uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej 
wynikających z budowy danej instalacji. O wsparciu 
projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w 
stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. efekt 
ekologiczny w postaci wielkość redukcji CO2). 
Osiągnięcie zakładanych celów będzie możliwe dzięki 
inwestowaniu w rozwój nie tylko samych źródeł, ale również 
w sieci elektroenergetyczne dedykowane przyłączeniu 
nowych jednostek wytwórczych energii z OZE. Wsparcie 
uzyskają inwestycje związane z budową i modernizacją 
dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych poszerzające 
ich zdolności do przyłączania nowych instalacji oraz 
obniżające straty w procesie dystrybucji energii. 
Moc wspieranych instalacji w ramach działania określa linia 
demarkacyjna (projekt z dnia 19 lutego 2014 r.) między 
programami krajowymi a regionalnymi: 
- energia wodna – do 2MWe 
- energia wiatru – do 5 MWe 
- energia słoneczna – do 1 MWe 
- energia geotermalna – do 2 MWth 
- energia biogazu – do 1 MWe 
- energia biomasy – do 5 MWth 

15. ` Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020: 

 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka 
energetyczna – działania 4.2 i 4.3 w zakresie rozwoju 
odnawialnych źródeł energii (PI 4.b, PI 4.c) 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020: 

 Oś priorytetowa 1. Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki – w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł 
energii oraz sieci energetycznych przesyłowych (PI 4.a) 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020: 

 Działanie 7.5, Poddziałanie 7.5.1: Pomoc na 
inwestycje w gospodarstwach rolnych 
(Modernizacja gospodarstw rolnych) – w zakresie 
poprawy efektywności wykorzystania energii w 
gospodarstwie, zwiększenia wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych z rolnictwa 
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16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 4.1.1  Rozwój infrastruktury produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych: 

Inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych 

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie 
oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) 
infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej 
i/lub cieplnej z: energii wody, energii słonecznej, energii 
wiatru, energii geotermalnej i biopaliw (biogaz, biomasa, 
bioolej),  

 Wsparcie rozwoju hydroelektrowni będzie możliwe 
wyłącznie w oparciu o istniejące już budowle piętrzące, 
wyposażone w hydroelektrownie, przy zapewnieniu 
pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny 
wodnej. 

 W ramach działania wspierane będą także inwestycje w 
zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w 
kogeneracji z wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji 
i trigeneracji. 

 

Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji 
energii ze źródeł odnawialnych: 

Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci 
dystrybucyjnych  wraz z niezbędnymi jej elementami 
(np. transformatory) umożliwiających przyłączanie 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych w rozproszeniu w celu zapewnienia 
prawidłowego jej funkcjonowania. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych (jeśli 
dotyczy):  

Nie dotyczy 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem objęte zostaną inwestycje zlokalizowane na 
obszarach o naturalnych uwarunkowaniach i potencjałach 
do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.  

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 009 - Energia odnawialna: wiatrowa  
010 - Energia odnawialna: słoneczna  
011 - Energia odnawialna: z biomasy  
012 - Pozostałe rodzaje energii odnawialnej (w tym  

   hydroelektryczna, geotermalna i morska) oraz 
integracja energii odnawialnej (w tym magazynowanie, 
zamiana energii elektrycznej na gaz oraz infrastruktura 
wytwarzania energii odnawialnej z wodoru) 

015 - Inteligentne systemy dystrybucji energii o średnim i 
niskim napięciu (w tym inteligentne sieci i systemy 
TIK) 

b Forma finansowania 01 Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej 
gęstości zaludnienia) 

02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej 
gęstości zaludnienia) 

03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07 nie dotyczy 
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e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

 

20.  Lista wydatków kwalifikowalnych 
w ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość udziału 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Poddziałanie 4.1.1 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 

2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość 

prawną 

3. Administracja rządowa 

4. Jednostki naukowe 

5. Uczelnie 

6. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

7. Instytucje kultury 

8. Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie 

ochrony zdrowia 

9. Organizacje pozarządowe 

10. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych 

11. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego 

Poddziałanie 4.1.2 
1. Operator Systemu Dystrybucji 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Użytkownicy indywidualni, przedsiębiorcy oraz sektor 

publiczny zainteresowani wsparciem zwiększenia udziału 

OZE w produkcji energii oraz rozwojem energetyki 

prosumenckiej.  

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Poddziałanie 4.1.1  

 typu projektu– tryb konkursowy  
Poddziałanie 4.1.2 

 typ projektu – tryb pozakonkursowy 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na działanie 
ogółem 

70 588 235 euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

60 000 000 euro, w tym: 

Poddziałanie 4.1.1 - 35 000 000 euro: 

 typ projektu - 35 000 000 euro 
 

Poddziałanie 4.1.2  - 25 000 000 euro, 

 typ projektu - 25 000 000 euro 

26.  Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą 
publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny 15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą 
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beneficjenta (%)  publiczną) 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli 
zostały one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane 
przed przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o 
dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, 
niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności 
zostały dokonane przez beneficjenta (Rozporządzenie 
ogólne  nr 1303/2013, art. 65 ust. 6).  

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy 
publicznej, termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać 
będą właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w 
momencie udzielania wsparcia 

30.  Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu: 1 000 000 zł. 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności 1. refundacja wydatków  
2. zaliczka  
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DZIAŁANIE 4.2 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH 

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

2. Numer i nazwa osi priorytetowej Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna 

3. Cel główny osi priorytetowej  Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie 
uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego 
oraz sektora transportu miejskiego celem zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców regionu oraz poprawy 
jakości ich życia, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. 

4. Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach 

5. Nazwa priorytetu inwestycyjnego  Priorytet inwestycyjny 4.a (4.1) Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

Priorytet inwestycyjny 4.b (PI 4.2) Promowanie efektywności 
energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii przez 
przedsiębiorstwa 

6. Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Głównym celem interwencji realizowanej w ramach priorytetu 
inwestycyjnego jest zwiększenie efektywności energetycznej, poprzez 
ograniczenie strat oraz zużycia energii, ciepła i wody 
w przedsiębiorstwach (MŚP) oraz zwiększenie zastosowania 
odnawialnych źródeł energii 

7. Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania DZIAŁANIE 4.2 EkoPrzedsiębiorstwa 

14.  Cel i uzasadnienie działania Jednym z dwóch celów działania jest umożliwienie ograniczania 
zużycia energii, ciepła i wody przez bardziej racjonalne ich 
wykorzystanie i ograniczanie strat. Drugim celem jest wsparcie 
sektora rozwoju energetyki odnawialnej poprzez kierowanie 
interwencji do przedsiębiorstw działających w tym obszarze. 

W wyniku realizacji działania nastąpi podniesienie efektywności 
energetycznej przedsiębiorstw poprzez zmiany w procesach 
technologiczno-produkcyjnych, kompleksowe termomodernizacje 
energochłonnych obiektów, będących zapleczem działalności 
przedsiębiorstw oraz zwiększone wykorzystanie OZE.  
Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie 
właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii w 
sposób opłacalny, tak aby czynnikiem decydującym o wyborze takich 
inwestycji był najlepszy stosunek wykorzystania zasobów do 
osiągniętych rezultatów. Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym 
realizacje takich projektów będzie przeprowadzenie audytów 
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energetycznych, które posłużą weryfikacji faktycznych oszczędności 
energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych 
dla przedsiębiorstwa. 
Projekty dotyczące efektywności energetycznej oceniane będą 
głównie poprzez kryterium efektywności kosztowej w powiązaniu z 
osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych 
nakładów finansowych. O wsparciu projektów decydować będą także 
inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów 
finansowych (np. wielkość redukcji CO2). 
Rolą tego działania jest także rozwoju energetyki odnawialnej poprzez 
wsparcie przemysłu produkującego urządzenia służące do 
wytwarzania paliw i energii ze źródeł odnawialnych. Przyczyni się to 
do ułatwienie i zmniejszenie kosztów nabywania urządzeń do budowy 
jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 

 Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska - 
wspierania rozwoju MŚP w zakresie wprowadzania do 
przedsiębiorstwa rozwiązań ekoinnowacyjnych i 
energooszczędnych (np. zakup urządzeń, wymiana maszyn).  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020: 

 Oś priorytetowa 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
– w zakresie promowania efektywności energetycznej i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w dużych 
przedsiębiorstwach (PI 4.b) 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 4.2.1 Wsparcie sektora przemysłu dla odnawialnych 

źródeł energii (PI 4.1) 

1. Inwestycje w zakłady dostarczające urządzenia niezbędne do 
produkcji energii z OZE 

2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 

Poddziałanie 4.2.2 Poprawa efektywności energetycznej i wzrost 

wykorzystania OZE w MŚP (PI 4.2) 

1. Kompleksowa termomodernizacja budynków  
2. Inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł 

odnawialnych, w tym również kogeneracji (na użytek własny 
jak również na sprzedaż do sieci) 

3. Kompleksowy projekt obejmujący: 
a) termomodernizację budynków  
b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych, w tym również kogeneracji (z 
wyłączeniem wysokosprawnej kogeneracji) 

4. Wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji (np. 
zamiana technologii, wymiana maszyn, modernizacja 
środków produkcji, modernizacja i rozbudowa linii 
produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, 
wprowadzenie systemów zarządzania energią) – wyłącznie 
jako element projektu 1, 2 lub 3. 

17. Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych (jeśli 
dotyczy):  

Nie dotyczy 

18. Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego 
województwa 

19. Indykatywny katalog kategorii interwencji  
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a Zakres interwencji 003 Inwestycje produkcyjne w dużych przedsiębiorstwach związanych 
z gospodarką niskoemisyjną 

068 Projekty w zakresie efektywności energetycznej i projekty 
demonstracyjne w MŚP oraz środki wsparcia 

069 Wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych oraz 
efektywnego wykorzystywania zasobów w MŚP 

071 Rozwój i promocja przedsiębiorstw specjalizujących się w 
usługach na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i odporności na 
zmiany klimatu (w tym wsparcie takich usług) 

b Forma finansowania 01 Dotacja bezzwrotna 
04 Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki 

lub środki równoważne 
06 Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: dotacje na 

spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne, wsparcie 
techniczne lub środki równoważne 

c Typ Obszaru 01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 
02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07 nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy 

20.  Lista wydatków kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21.  

Zakres stosowania cross-financingu 
oraz wysokość udziału (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Poddziałanie 4.2.1 Przedsiębiorcy: MŚP i duzi 
Poddziałanie 4.2. MŚP 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy) (jeśli dotyczy) 

Główną grupę docelową interwencji w działaniu będą stanowić mikro, 
mali i średni przedsiębiorcy inwestujący w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz wykorzystania w 
nim OZE. W grupie tej znajdą się także odbiorcy usług/produktów 
wytworzonych w ramach rozwijanej przez przedsiębiorców produkcji 
urządzeń i technologii. 

W odniesieniu do działań z zakresu wsparcia przemysłu w sektorze 
OZE grupą docelową będą użytkownicy indywidualni, przedsiębiorcy 
jak również sektor publiczny i mieszkaniowy zainteresowany 
zastosowaniem OZE. 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

 Podziałanie 4.2.1: tryb konkursowy 

 Podziałanie 4.2.2: tryb konkursowy 

Część finansowa 

24.  Alokacja finansowa na działanie 
ogółem 

28 235 294 euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

24 000 000 euro:   

 Podziałanie 4.2.1: 8 000 000 euro 

 Podziałanie 4.2.2: 16 000 000 euro 

26.  Maksymalny udział środków UE w 
wydatkach kwalifikowanych na 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 
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poziomie projektu (%) 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013, art. 65 ust. 6).  

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy 
prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej 
pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia 

30.  Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności 1. refundacja wydatków  
2. zaliczka  



DZIAŁANIE 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM  
I MIESZKANIOWYM 

 

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

2. Numer i nazwa osi priorytetowej Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna 

3. Cel główny osi priorytetowej  Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie 
uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego 
oraz sektora transportu miejskiego celem zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców regionu oraz poprawy 
jakości ich życia, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. 

4. Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

5. Nazwa priorytetu inwestycyjnego  Priorytet Inwestycyjny 4.c (4.3) Wspieranie efektywności 
energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w 
budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym 

6. Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Głównym celem interwencji realizowanej w ramach priorytetu 
inwestycyjnego jest zwiększenie efektywności energetycznej oraz 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze 
mieszkaniowym i użyteczności publicznej. 

7. Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8. Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9. Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10. Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11. Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12. Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13. Numer i nazwa działania DZIAŁANIE 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 

14. Cel i uzasadnienie działania Głównym celem interwencji realizowanej w ramach działania jest 
zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w sektorze mieszkaniowym 
i użyteczności publicznej. 

Zgodnie z przyjętym pakietem energetyczno-klimatycznym jednym z 
celów wyznaczonych do osiągnięcia do 2020 r. jest zmniejszenie 
zużycia energii o 20%. Najbardziej skutecznym sposobem 
osiągnięcia celu jest zwiększenie efektywności energetycznej. 
Obszarami posiadającymi największy potencjał są m.in. budynki 
użyteczności publicznej i mieszkalne wielorodzinne i przeprowadzona 
w nich kompleksowa modernizacja energetyczna. Dla osiągnięcia jak 
największego efektu konieczne jest wprowadzenie kompleksowego 
wymiaru termomodernizacji opartego o liczne ulepszenia techniczne 
w różnych dziedzinach (np. w zakresie ogrzewania, wentylacji, 
ewentualnego chłodzenia, przygotowania ciepłej wody i oświetlenia 
pomieszczeń), znacznie szersze wykorzystanie energii ze źródeł 
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odnawialnych, a także wprowadzenie zasad energooszczędnego 
użytkowania budynku oraz systemu monitoringu i sterowania 
użytkowaniem energii. Ponadto, ponieważ warunkiem wstępnym 
realizacji takich inwestycji będzie przeprowadzenie właściwej oceny 
potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii w sposób 
opłacalny, tak aby czynnikiem decydującym o wyborze takich 
inwestycji był najlepszy stosunek wykorzystania zasobów do 
osiągniętych rezultatów, obowiązkowym warunkiem poprzedzającym 
realizacje takich projektów będzie przeprowadzenie audytów 
energetycznych, które posłużą do weryfikacji faktycznych 
oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków 
finansowych. 

W ramach działania wsparcie otrzymają projekty z zakresu 
termomodernizacji dotyczące (zgodnie z obowiązującą linią 
demarkacyjną z 19 lutego 2014 r.): 

 budynków publicznych realizowane przez jednostki 
samorządu terytorialnego oraz ich związki.  

 budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – poniżej 2 mln 
zł kosztów kwalifikowalnych. 

15. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020: 

 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna – 
działania 4.1 i 4.2 w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł 
energii i poprawy efektywności energetycznej  (PI 4.a, PI 4.b) 

 Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - 
działanie 11.1 - w zakresie modernizacji budynków 
użyteczności publicznej i wielorodzinnych mieszkanikowych 
wynikających z planów rewitalizacji miast 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020: 

 Oś priorytetowa 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki – w 
zakresie  kompleksowej modernizacji budynków użyteczności 
publicznej dla których beneficjentem są państwowe jednostki 
budżetowe oraz budownictwa wielorodzinnego (powyżej 2 mln zł 
kosztów kwalifikowalnych) (PI 4.c) 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 

 Działanie 7.5, Poddziałanie 7.5.1: Pomoc na inwestycje w 
gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw 
rolnych) – w zakresie poprawy efektywności wykorzystania 
energii w gospodarstwie, zwiększenia wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów 
cieplarnianych z rolnictwa 
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16. Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 4.3.1 Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej i wielorodzinnych mieszkaniowych 

1. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym przy zastosowaniu 
OZE (jako elementu projektu, z obowiązkowym wykazaniem w 
bilansie energetycznym wykorzystania energii ze źródeła 
odnawialnego np. bilans zapotrzebowania na ciepłą wodę 
użytkową przy instalowaniu kolektorów słonecznych w szkołach) 

2. Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych 
mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym przy 
zastosowaniu OZE (jako elementu projektu) 

Poddziałanie 4.3.2 Rozwój budownictwa energooszczędnego 

1. Projekty demonstracyjne, modelowe, promocyjne z zakresu 
wspierania budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego 

 
Zakres prac, które mogą być elementem kompleksowego projektu 
termomodernizacji, np.: 

 ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz 
oświetlenia na energooszczędne;  

 przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i 
przyłączeniem źródła ciepła), 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 w budynkach; 

17. Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych (jeśli 
dotyczy):  

 

W ramach działania planuje się wykorzystanie zarówno wsparcia w 
formie dotacji jak i w formie instrumentów finansowych: 
a) dotacje w zakresie: 

 termomodernizacji w budynkach użyteczności publicznej  w 
ramach: 

 Subregionalnego Programu Rozwoju, 

 Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej 

 alokacji przekazanej na poziom regionalny 

 wspierania rozwoju budownictwa energooszczędnego 
b) instrumenty finansowe w zakresie: 

 termomodernizacji w budynkach wielorodzinnych 
mieszkaniowych 

18. Terytorialny obszar realizacji  1. Planowane jest zastosowanie podejścia terytorialnego:  
a) Zintegrowana Inwestycja Terytorialna (ZIT)  
b) Subregionalny Program Rozwoju (SPR) 

2. Równocześnie poza podejściem terytorialnym część interwencji 
skierowana będzie na całe województwo, a inwestycje 
lokalizowane będą zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich 
w zakresie: 

a) termomodernizacji budynków użyteczności publicznej  
b) wspierania rozwoju budownictwa energooszczędnego 

19. 

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 013 Renowacja infrastruktury publicznej dla celów efektywności 
energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia 

014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów 
efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki 
wsparcia 
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b Forma finansowania 01 Dotacja bezzwrotna 
04 Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki 

lub środki równoważne 
06 Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: dotacje 

na spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne, wsparcie 
techniczne lub środki równoważne 

c Typ Obszaru 01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 
02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

01 Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 
05 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich/wiejskich 
07 Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy 

20. Lista wydatków kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21. 

Zakres stosowania cross-financingu 
oraz wysokość udziału (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

22. 

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Poddziałanie 4.3.1 

 typ projektu nr 1: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

3. Jednostki naukowe 

4. Uczelnie 

5. Instytucje kultury 

6. Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony 

zdrowia 

7. Organizacje pozarządowe 

8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 

związków wyznaniowych 

 typ projektu nr 2: 

1. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

 

Poddziałanie 4.3.2 

 typ projektu nr 1: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

3. Jednostki naukowe 

4. Uczelnie 

5. Organizacje pozarządowe 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy) (jeśli dotyczy) 

Główne grupy docelowe interwencji w priorytecie będą stanowić 
mieszkańcy województwa, oraz instytucje zainteresowane poprawą 
efektywności energetycznej infrastruktury mieszkaniowej i publicznej. 
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23. Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Poddziałanie 4.3.1 – tryb konkursowy i pozakonkursowy: 

 tryb konkursowy - w przypadku realizacji projektów na obszarze 
subregionów: wykorzystany zostanie specjalny mechanizm 
oparty na ścieżce subregionalnej jako szczególnej formy trybu 
konkursowego; 

 tryb pozakonkursowy - w przypadku projektów realizowanych w 
formule ZIT na obszarze Metropolii Krakowskiej 

 tryb konkursowy - w przypadku projektów realizowanych z 
alokacji przekazanej na poziom regionalny  

Poddziałanie 4.3.2. – tryb konkursowy  

Część finansowa  

24. Alokacja finansowa na działanie 
ogółem 

  101 176 471 euro 

25. Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

86 000 000 euro, w tym: 

 Poddziałanie 4.3.1: 80  000 000 euro, w tym:  
          - SPR – 30 000 000 euro 
          - ZIT – 20 000 000 euro 
          - Instrumenty finansowe – 20 000 000 euro 
          - Projekty z poziomu regionalnego – 10 000 000 euro 

 Poddziałanie 4.3.2: 6 000 000 euro 

26. Maksymalny udział środków UE w 
wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28. Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013, art. 65 ust. 6).  

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia 

30. Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

31. Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

32. Forma płatności 1. refundacja wydatków        2. zaliczka  
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DZIAŁANIE 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA 

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

2.  Numer i nazwa osi priorytetowej Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie 
uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego 
oraz sektora transportu miejskiego celem zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego mieszkańców regionu oraz poprawy jakości ich życia, 
z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. 

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach 

5.  Nazwa priorytetu inwestycyjnego  Priorytet inwestycyjny 4.e (4.5) 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 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Głównym celem interwencji realizowanej w ramach priorytetu 
inwestycyjnego jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych do powietrza 
pochodzących z indywidualnego ogrzewania mieszkań 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli dotyczy) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania DZIAŁANIE 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 

14.  Cel i uzasadnienie działania Głównym celem interwencji realizowanej w ramach działania jest 

poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z 

indywidualnego ogrzewania mieszkań. W wyniku wsparcia likwidacji 

źródeł niskiej emisji nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego 

PM10 i PM2,5. Wsparcie planowane do udzielenia w ramach działania 

będzie skierowane na zadania wynikające z Programu Ochrony 

Powietrza. 

Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, 

pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Montowane nowe 

źródła ciepła mają  być niskoemisyjne. W przypadku zastosowania 

ogrzewania nowoczesnym kotłem na paliwo stałe, musi on spełniać 

graniczne wartości emisji i sprawności energetycznej jak dla klasy V 

(PN EN 303-5:2012).  

Beneficjent będzie zobowiązany do likwidacji starego kotła na paliwo 
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stałe i użytkowania wyłącznie dofinansowanego urządzenia 

grzewczego. W przypadku zastosowania niskoemisyjnego kotła na 

paliwo stałe, beneficjent będzie zobowiązany do stosowania wyłącznie 

paliwa o parametrach dopuszczonych przez producenta kotła i 

dostosowania instalacji kominowej. 

 Promowane będą projekty w których została wcześniej 

przeprowadzona przez beneficjenta termomodernizacja budynku. W 

rezultacie spowoduje to zmniejszenia zapotrzebowania na energię 

budynku, a tym samym zastosowanie urządzeń grzewczych mniejszej 

mocy. Działania te będą musiały być udokumentowane przez 

beneficjenta odpowiednimi badaniami określającymi energochłonność 

budynku osiągniętą po wykonaniu termomodernizacji (jako element 

kwalifikowalny projektu). Poziom dofinansowania będzie zróżnicowany 

w zależności od osiąganych wskaźników zapotrzebowania na energię 

budynku. 

Projekty realizowane w działaniu będą musiały wynikać z 

przygotowanych przez gminy strategii niskoemisyjnych, których 

częścią będą również wytyczne w zakresie koniecznych do  wdrożenia 

działań informacyjno - promocyjnych zwiększających skuteczność 

realizacji strategii. W związku z powyższym elementem obligatoryjnym 

każdego projektu będzie propozycja działań o charakterze 

informacyjno-edukacyjnym do zrealizowania w ramach inwestycji. 

Działania te poza standardowym zakresem dotyczącym likwidacji 

niskiej emisji będą mogły również obejmować np. promowanie 

oszczędności wody (np. stosowanie perlatorów), energii elektrycznej 

(np. stosowanie oświetlenia LED) itp. 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020: 

 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna – działania 
4.1 i 4.3 w zakresie zwiększenie efektywności energetycznej i 
rozwoju odnawialnych źródeł energii (PI 4.a, PI 4.c) 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020: 

 Oś priorytetowa 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki – w 
zakresie sieci ciepłowniczych (PI 4e) oraz rozwoju odnawialnych 
źródeł energii (PI 4.a) 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

W ramach działania wsparcie udzielane będzie na realizacja projektów 

dotyczących likwidacji niskiej emisji w regionie. Projekty mogące 

otrzymać dofinansowanie: 

 

Wymiana kotłów, pieców, urządzeń grzewczych w indywidualnych 
gospodarstwa domowych. 
Projekt będzie polegał na wymianie starych, nieefektywnych urządzeń 
grzewczych na paliwa stałe. W ramach projektów przewidziane jest 
wprowadzenie m.in. ogrzewania olejowego, elektrycznego, gazowego, 
z zastosowaniem pomp ciepła,  nowoczesnych kotłów na paliwa stałe 
(pod warunkiem, iż kocioł spełnia graniczne wartości emisji i 
sprawności energetycznej jak dla klasy V według normy PN-EN 303-
5:2012. 
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17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych (jeśli 
dotyczy):  

W ramach priorytetu inwestycyjnego planuje się wykorzystanie 

zarówno wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji jak również 

dopuszcza się wsparcie w formie zwrotnej, tj. z wykorzystaniem 

instrumentów finansowych. 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Zastosowanie podejścia terytorialnego: 

 Zintegrowana Inwestycja Terytorialna (ZIT)  

 Subregionalny Program Rozwoju (SPR) 

Priorytetowo będą traktowane obszary o zidentyfikowanych 
największych przekroczeniach norm jakości powietrza.  

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 083 Działania w zakresie jakości powietrza 

b Forma finansowania 01 Dotacja bezzwrotna 
04 Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki 

lub środki równoważne 
06 Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: dotacje na 

spłatę odsetek, dotacje na opłaty gwarancyjne, wsparcie techniczne 
lub środki równoważne 

c Typ Obszaru 01 Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

01 Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 
05 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich/wiejskich 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy 

20.  Lista wydatków kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21.  
Zakres stosowania cross-financingu 
oraz wysokość udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

3. Przedsiębiorcy (w tym instytucje finansowe) 

4. Samorządowa osoba prawna (WFOŚiGW) 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy) (jeśli dotyczy) 

Główną grupę docelową interwencji w priorytecie będą stanowić 
mieszkańcy województwa, w tym przede wszystkim zamieszkujących 
regiony o najbardziej niekorzystnych warunkach pod względem  
jakości powietrza i występujących tam zanieczyszczeń 
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23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Zastosowany zostanie tryb konkursowy i pozakonkursowy: 

 tryb konkursowy - w przypadku realizacji projektów na obszarze 
subregionów: wykorzystany zostanie specjalny mechanizm oparty 
na ścieżce subregionalnej jako szczególnej formy trybu 
konkursowego; 

 tryb pozakonkursowy - w przypadku projektów realizowanych w 
formule ZIT na obszarze Metropolii Krakowskiej 

 
Planowane jest wprowadzenie odrębnej procedury polegającej na 
uwzględnieniu możliwości rozliczania wszelkich prac zrealizowanych 
bezpośrednio przez indywidualnych końcowych odbiorców projektu 
w oparciu o wystawiane na nich, jako na osoby trzecie rachunki, przy 
założeniu, że beneficjentem przyznawanej pomocy byłyby jednostki 
samorządu terytorialnego.  
Nie wyklucza się również możliwości udzielania takiego wsparcia dla 
indywidualnych końcowych odbiorców poprzez zaangażowanie we 
współpracę instytucji finansowych (np. banki).  
Przyjęcie powyżej opisanego rozwiązania oznacza, iż rozliczenie 
projektu następowałoby na podstawie wydatków poniesionych przez 
osobę trzecią, a nie beneficjenta projektu. W takiej sytuacji własność 
zakupionych rzeczy (kotłów, pieców, instalacji grzewczych) od 
początku przysługiwałaby odbiorcom końcowym projektu, a nie 
beneficjentowi projektu. W celu zachowania m.in. trwałości rezultatów 
projektu wprowadzone zostanie rozwiązanie polegające m.in. na 
zawieraniu umów pomiędzy beneficjentem projektu, a odbiorcami 
końcowymi. 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na działanie 
ogółem 

105 882 353 euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

90 000 000 euro, w tym: 

 SPR – 40 000 000 euro 

 ZIT – 50 000 000 euro 

26.  Maksymalny udział środków UE w 
wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny beneficjenta 
(%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi 
zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania 
wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach programu 
operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności 
zostały dokonane przez beneficjenta (Rozporządzenie ogólne  nr 
1303/2013, art. 65 ust. 6).  

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy 
prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej 
pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia 

30.  Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 



 71 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Maksymalna kwota wsparcia: 
 

 W przypadku wcześniejszego przeprowadzenia 
termomodernizacji budynku - dofinansowanie w wysokości 
80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8 tys. zł. 
 

 W przypadku braku przeprowadzenia termomodernizacji 
budynku - dofinansowanie w wysokości 60% kosztów 
kwalifikowanych, ale nie więcej niż 8 tys. zł. 

32.  Forma płatności 1. refundacja wydatków  
2. zaliczka  

 

 

 



DZIAŁANIE 4.5 TRANSPORT MIEJSKI 

 

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

2.  Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Celem głównym osi jest stworzenie warunków do zrównoważonego 
rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego 
sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego celem 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców regionu 
oraz poprawy jakości ich życia, z uwzględnieniem zasad ochrony 
środowiska. 

4.  Nazwa celu tematycznego 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach 

5.  Nazwa priorytetu inwestycyjnego  4.e (4.5) 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 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Poprawa zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w 
regionie. 

7.  Nazwa Funduszu   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania 4.5 Transport miejski 

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem interwencji podejmowanej w ramach działania jest poprawa 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w regionie. 

Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia roli transportu 
miejskiego, w tym komunikacji zbiorowej, rowerowej i ruchu 
pieszego, jako alternatywy dla motoryzacji indywidualnej, zwłaszcza 
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, poprzez tworzenie 
warunków dla budowy sprawnych, przyjaznych dla podróżnych, 
ekologicznych i zintegrowanych systemów transportu miejskiego w 
regionie. Dodatkowo interwencja stanowić będzie wkład do 
stworzenia komunikacyjnych węzłów aglomeracyjnych, 
rozprowadzających komunikację w subregionach - w tym przypadku 
może to być również czynnik wspierający rozwój ośrodków 
subregionalnych oraz  kreowania efektywnych połączeń 
transportowych miasto-wieś w celu zwiększenia mobilności 
mieszkających poza obszarami miejskimi. Promowanie czystego 
transportu miejskiego, to także wyjście naprzeciw coraz większej 
bolączce miast, jaką staje się  problem nadmiernego zatłoczenia 
szlaków komunikacyjnych zarówno wewnątrz nich, jak i tych 
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bezpośrednio do nich prowadzących.  

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 

Oś 7. Infrastruktura transportowa (Priorytet inwestycyjny 7.b/7.2) 
projekty związane z infrastrukturą drogową 

 

Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014-
2020: 

Oś 3. Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla 
środowiska i ważnej w skali europejskiej (Priorytet inwestycyjny 
4.e/4.5) – projekty związane z niskoemisyjnym transportem miejskim 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Transport miejski 

W ramach działania realizowane będą inwestycje ukierunkowane 
na wzmacnianie systemów transportu miejskiego, w tym 
transportu zbiorowego w miastach oraz obszarach powiązanych z 
nimi funkcjonalnie, wynikające z planów gospodarki 
niskoemisyjnej.  

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, wszystkie projekty 
dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu 
publicznego, realizowane z udziałem środków europejskich będą 
musiały uwzględniać szersze podejście, wpisując się w odnoszące 
się do zagadnień niskoemisyjności strategie miejskie lub, dla 
obszarów aglomeracyjnych, kompleksowe plany gospodarki 
niskoemisyjnej lub plany na rzecz zrównoważonej mobilności 
miejskiej. Modernizacja czy rozbudowa systemu transportu 
publicznego nie będzie celem samym w sobie, ale musi być 
widziana w kontekście zmian w mobilności miejskiej prowadzących 
do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla 
środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększenia 
efektywności energetycznej systemu transportowego. 

Wsparcie dotyczyć będzie następujących obszarów: 

1. Transport zbiorowy: 

a) zakup lub modernizacja środków transportu na potrzeby obsługi 
miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie – nowy lub 
zmodernizowany tabor autobusowy spełniający normy emisji co 
najmniej Euro 6 przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej 
mobilności

2
. Uzupełnieniem inwestycji w środki transportu 

zbiorowego (tj. wyłącznie w połączniu w typem projektu wskazanym 
w pkt. (a) jako uzupełniający i niedominujący element projektu) 
mogą być przedsięwzięcia z zakresu: 

 budowy / rozbudowy instalacji do dystrybucji ekologicznych 
nośników energii (np. na potrzeby pojazdów zaopatrzonych 
w silniki o napędzie elektrycznym, gazowym, wodorowym), 
dla komunikacji zbiorowej – jeśli jest to uzasadnione 
inwestycją główną, tj. zakupem / modernizacją taboru 
autobusowego),  

 dostosowanie zaplecza technicznego do obsługi i 

                                                           
2
 Nie można wykluczyć, że w dalszym procesie uzgodnień, KE będzie wymagała ograniczenia wsparcia ze 

środków EFRR w zakresie zakupu i modernizacji taboru  autobusowego,  dopuszczając jako kwalifikowalny  
jedynie tabor o napędzie np. elektrycznym, gazowym lub wodorowym, wyłączając tym samym inwestycje w tabor 
wyposażony w silniki diesla. Kierunkowo na podejście takie wskazuje dokument pn.: Draft thematic guidance 
fiche for desk officers. Sustainable multimodal urban mobility: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_urban_mobility.pdf 



 74 

eksploatacji ekologicznego taboru – jeśli jest to uzasadnione 
inwestycją główną, tj. zakupem / modernizacją taboru 
autobusowego, 

 automaty do sprzedaży biletów 

 modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia 
jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań 
technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we 
właściwych normach  dotyczących oświetlenia drogowego 
(PN – EN 13201:2007) 

 

2. Integracja różnych środków transportu: 

 węzły (centra) przesiadkowe i systemy Park & Ride (także 
na potrzeby szybkiej kolei aglomeracyjnej) umiejscowione w 
racjonalnych lokalizacjach. W ramach parkingów P&R 
konieczne  jest  zapewnienie miejsc parkingowych dla 
rowerów oraz możliwe jest zapewnienie punktu / punktów 
ładowania pojazdów elektrycznych.  

Jako niezbędny i niedominujący element projektu, możliwe są 
przedsięwzięcia z zakresu budowy/przebudowy dróg  
prowadzących do węzłów przesiadkowych oraz parkingów 
Park&Ride.  

 infrastruktura obsługi osób korzystających z transportu 
zbiorowego  

 systemy wspólnych opłat za przewozy, wyłącznie pod 
warunkiem przystąpienia do systemu Małopolskie Karty 
Aglomeracyjnej (MKA) – system musi być kompatybilny z 
MKA  

organizacja i koordynacja rozkładów jazdy, w tym uruchomienie 
kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskieJako 
uzupełniający i niedominujący element projektu, tj. wyłącznie w 
połączeniu ze wskazanymi powyżej typami projektów mogą być 
realizowane przedsięwzięcia z zakresu modernizacji oświetlenia 
ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy 
spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg 
zawartych we właściwych normach  dotyczących oświetlenia 
drogowego (PN – EN 13201:2007) 

 

3. Ścieżki i infrastruktura rowerowa: 

a) budowa, przebudowa oraz wyznaczanie ścieżek rowerowych
3
 w 

ramach zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w mieście. Projekt 
może dotyczyć tylko ścieżek realizowanych zgodnie z projektowaną 
lub istniejącą funkcjonalną siecią ścieżek rowerowych na terenie 
miasta, stanowiącą alternatywę dla zdefiniowanych lub istniejących 
potrzeb transportowych/komunikacyjnych  

Uzupełnieniem inwestycji, tj. wyłącznie w połączniu z typem projektu 
wskazanym w pkt. a, jako niedominujący element, mogą być:   

  publiczne parkingi rowerowe 

                                                           
3
 Ścieżka rowerowa (droga dla rowerów) – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona 

odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi 
konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. (Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o 
ruchu drogowym) 
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  kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach 
ścieżek rowerowych 

 systemy miejskich wypożyczalni rowerów, z zakupem rowerów, 
stacji i systemu informatycznego do obsługi wypożyczeń. 

 modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia 
jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań 
technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we 
właściwych normach  dotyczących oświetlenia drogowego (PN 
– EN 13201:2007) 

 

4. Systemy zarządzania i organizacji ruchu: 

a) inwestycje w urządzenia i rozwiązania z zakresu 
telematycznych systemów zarządzania ruchem, 

b) rozwiązania z zakresu organizacji ruchu ułatwiające 
sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej 
(np. budowa tzw. buspasów, czyli wydzielonych pasów 
ruchu dla autobusów).  

c) inwestycje i rozwiązania umożliwiające wdrożenie strefy 
ograniczonej emisji komunikacyjnej 

Uzupełnieniem inwestycji, tj. wyłącznie w połączniu w typami  
projektów wskazanymi w pkt. a - c, jako niedominujący element, 
może być przedsięwzięcie z zakresu modernizacji oświetlenia 
ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy 
spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg 
zawartych we właściwych normach  dotyczących oświetlenia 
drogowego (PN – EN 13201:2007). 

 

5. Elementem projektu może być zawsze komponent z zakresu 
edukacji ekologicznej, którego celem jest promowanie  
korzystania z komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu 
pieszego, jako alternatywy dla pojazdów indywidualnych.   

 

Nabywany / modernizowany tabor, podobnie jak wszelkie 
rozwiązania infrastrukturalne w ramach realizowanych projektów 
będą uwzględniały potrzeby osób o ograniczonej mobilności. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych (jeśli 
dotyczy):  

Nie dotyczy. 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego 
województwa, a inwestycje lokalizowane będą na obszarach 
miejskich, a także uzupełniająco na terenach wiejskich powiązanych 
z nimi funkcjonalnie.  

Jednocześnie w odniesieniu do zaplanowanych działań przewiduje 
się zastosowanie instrumentu rozwoju terytorialnego, 
tj. subregionalnego programu rozwoju (instrument dedykowany 
interwencji w ramach  subregionów funkcjonalnych – obszarów 
strategicznej interwencji województwa).  W odniesieniu do w/w 
zakresu interwencji  wsparciem objęte zostaną również interwencje 
skoncentrowane na terenie - Krakowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego – Metropolii Krakowskiej. W tym zakresie 
zidentyfikowany został obszar strategicznej interwencji: Metropolia 
Krakowska. Mechanizmem promującym wsparcie powyższego OSI 
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będzie wyodrębnienie alokacji finansowej na wsparcie miasta 
wojewódzkiego i jego obszaru funkcjonalnego realizowanego w 
formule ZIT. 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 043 - Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i 
jego promocja (w tym wyposażenie i tabor) 

044 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie 
zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy 
monitorowania, kontroli i informacji) 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 - Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 - Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

01 -  Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 

05 - Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich/wiejskich 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy. 

20.  Lista wydatków kwalifikowalnych 
w ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac. 

 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy. 

 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

3. przedsiębiorstwa - podmioty realizujące obowiązek świadczenia 

usług publicznych w transporcie zbiorowym 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające 
z pomocy) (jeśli dotyczy) 

Grupę docelową wsparcia stanowić będą wszyscy użytkownicy 
infrastruktury transportowej oraz taboru, wspartych środkami UE. 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

 Ścieżka subregionalna, jako szczególna forma trybu 
konkursowego 

 Tryb pozakonkursowy (projekty strategiczne)  - w ramach 
specjalnego mechanizmu, tj. zintegrowanej inwestycji 
terytorialnej 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na działanie 
ogółem 

141 176 471 euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

120 000 000 euro 

26.  Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: 

85% 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną:  
– zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i 
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krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: 

15% 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną:  
– zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.   

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną 
w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia, w tym w szczególności Rozporządzenie (WE)  Nr 
1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2007r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i 
drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70.  

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013,  art. 65 ust. 6). 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy. 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Minimalna kwota wsparcia - 2 000 000 zł 

32.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków  
2. Zaliczka  



OŚ PRIORYTETOWA 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 

DZIAŁANIE 5.1 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 

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

2.  Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Celem głównym osi jest wzmocnienie stanu bezpieczeństwa 
ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy 
poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów 
naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na 
środowisko i jego zasoby. 

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, 
zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem 

5.  Nazwa priorytetu inwestycyjnego  Priorytet Inwestycyjny 5b (5.2) Wspieranie inwestycji ukierunkowanych 
na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu 
odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania 
klęskami i katastrofami 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Głównym celem interwencji realizowanej w ramach priorytetu 
inwestycyjnego jest zapewnienie oraz odporności na wpływ 
zewnętrznych zakłóceń środowiska oraz zapobieganie 
i minimalizowanie ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych. 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli dotyczy) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu 

14.  Cel i uzasadnienie działania Głównym celem interwencji realizowanej w ramach działania jest 
zapewnienie odporności na wpływ zewnętrznych zakłóceń środowiska 
oraz zapobieganie i minimalizowanie ryzyka wystąpienia klęsk 
żywiołowych. 

Mając na uwadze specyfikę województwa, w tym występujące w 
regionie warunki klimatyczne, budowę geologiczną i hydrologiczną, 
wśród działań najbardziej istotnych z punktu widzenia adaptacji do 
zmian klimatu należy wymienić wzmocnienie odporności oraz 
zapobieganie zagrożeniom naturalnym, takim jak powódź, susza i 
ruchy masowe.  

Wśród działań najistotniejszych do podjęcia znalazły się inwestycje 
polegające na zwiększeniu możliwości retencjonowania wody, przede 
wszystkim skierowane na rozwój form małej retencji, co powinno 
skutkować wzrostem odporności regionu na występujące powodzie i 
susze. Inwestycje te będą mogły być realizowane pod warunkiem 
zapewnienia zgodności z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej i 
ujęcia tych inwestycji w MasterPlanie czy Planie Gospodarowania 
Wodami. Interwencja w działaniu będzie również skierowana na 
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poprawę stanu obszarów zagrożonych deficytem jakościowym lub 
ilościowym wód.  

Z uwagi na fakt, iż tereny województwa małopolskiego są obszarem 
wyjątkowo podatnym na ruchy masowe, konieczne będzie również 
zaangażowanie środków unijnych na inwestycje, których celem będzie 
zabezpieczanie przed wystąpieniem osuwania się ziemi. Inwestycje 
podejmowane będą na terenach zidentyfikowanych zagrożeń i pod 
warunkiem ekonomicznego uzasadnienia celowości podejmowania 
takich działań.  

W celu uzupełnienia zadań z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa 
ludności województwa w kontekście możliwych do wystąpienia klęsk 
żywiołowych, ze szczególnym uwzględnieniem powodzi, interwencja 
skierowana będzie na rozwój systemów wczesnego reagowania i 
ratownictwa. Dzięki organizacji takich systemów w sytuacjach nagłego 
wystąpienia zjawisk katastrofalnych możliwe będzie przeprowadzanie 
skoordynowanych akcji ratunkowych. Jednocześnie tego typu 
przedsięwzięcia niosą za sobą konieczność odpowiedniego 
wyposażenia służb ratunkowych w sprzęt techniczny wykorzystywany 
do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. 

 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020: 

 Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu – w zakresie realizacji działań nakierowanych na 
zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym, 
tj. powodzi i suszy oraz reagowania na nie. 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 5.1.1 RETENCJONOWANIE WODY 

Zwiększenie retencyjności dolin rzecznych, w tym m.in.: 

 Rozwój różnych form małej retencji 

 Podejmowanie działań z zakresu renaturyzacja rzek, potoków 

Poddziałanie 5.1.2 OSUWISKA 

 Przeciwdziałanie ruchom masowym na terenach 
zinwentaryzowanych, polegające m.in. na  stosowaniu szaty 
roślinnej, stabilizacji biotechnicznej, zmniejszeniu 
negatywnego oddziaływania wód gruntowych, opadowych i 
płynących oraz zwiększeniu stabliności przez wzmacnianie 
zboczy i zmianę geometrii.  

Poddziałanie 5.1.3 WSPARCIE SŁUŻB RATUNKOWYCH 

 Inwestycje mające na celu zakup sprzętu i urządzeń 
niezbędnych do poprawnego funkcjonowania służb pełniących 
kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców w 
regionie.  

 Tworzenie i rozwijanie systemów monitorowania i ostrzegania 
przed klęskami żywiołowymi. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych (jeśli 
dotyczy): 

Nie dotyczy 
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18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego 
województwa, a inwestycje lokalizowane będą zarówno na obszarach 
miejskich, jak i wiejskich. W ramach zastosowanego podejścia 
terytorialnego wyznaczony został Obszary Strategicznej Interwencji 
(OSI):  

1. Obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 87 - środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona 
przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, 
powodziami, burzami, suszami, oraz zarządzanie ryzykiem w tym 
zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz 
systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i 
katastrofami 

88 - zapobieganie zagrożeniom naturalnym niezwiązanym z klimatem 
(np. trzęsieniami ziemi) oraz wywołanym działalnością człowieka, 
np. awariami przemysłowymi, oraz zarządzanie ryzykiem w tym 
zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz 
systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i 
katastrofami 

b Forma finansowania 01 - dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 02 - małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

03 - obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07 – nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy 

20.  Lista wydatków kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21.  

Zakres stosowania cross-financingu 
oraz wysokość udziału (jeśli 
dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej 
(cross-financing) w zakresie nabywania dodatkowych kompetencji 
związanych z obsługą systemów i urządzeń w kontekście zarządzania 
ryzykiem i zagrożeniami bezpieczeństwa w regionie. 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Poddziałanie 5.1.1 

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

 Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

Poddziałanie 5.1.2 

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

 Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

Poddziałanie 5.1.3 

 Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

 Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

 Administracja rządowa 

 Organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy 
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b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy) (jeśli dotyczy) 

Grupę docelową interwencji w ramach priorytetu inwestycyjnego będą 
stanowić wszyscy mieszkańcy województwa, a przede wszystkim 
mieszkańcy terenów zagrożonych wystąpieniem naturalnych katastrof. 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

 Poddziałanie 5.1.1 – tryb konkursowy, nabór ciągły 

 Poddziałanie 5.1.2 – tryb konkursowy i pozakonkursowy 

 Poddziałanie 5.1.3 – tryb konkursowy  

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na działanie 
ogółem 

42 352 942 euro  

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

36 000 000 euro, w tym: 

 Poddziałanie 5.1.1 - 13 000 000 euro 

 Poddziałanie 5.1.2 - 9 000 000 euro 

 Poddziałanie 5.1.3 - 14 000 000 euro 

26.  Maksymalny udział środków UE w 
wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013, art. 65 ust. 6).  

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy 
prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej 
pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia 

30.  Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

32.  Forma płatności 1. refundacja wydatków  

2. zaliczka 
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DZIAŁANIE 5.2 OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH 

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

2 Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska 

3 Cel główny osi priorytetowej  Celem głównym osi jest wzmocnienie stanu bezpieczeństwa 
ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi 
pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym 
użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem 
niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby. 

4 Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska oraz 
promowanie efektywnego gospodarowania zasobami 

5 Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

Priorytet Inwestycyjny 6.b (6.2) Inwestowanie w sektor 
gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych 
w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz 
zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb 
inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie 

6 Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Głównym celem interwencji realizowanej w ramach priorytetu 
inwestycyjnego jest ochrona zasobów wodnych poprzez 
ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód 
podziemnych, powierzchniowych, gleb oraz działania na rzecz 
poprawy jakości wód. 

7 Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8 Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9 Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10 Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11 Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12 Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13 Numer i nazwa działania Działanie 5.2 Ochrona zasobów wodnych 

14 Cel i uzasadnienie działania Głównym celem interwencji realizowanej w ramach priorytetu 
inwestycyjnego jest ochrona zasobów wodnych poprzez 
ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do wód 
podziemnych, powierzchniowych, gleb oraz działania na rzecz 
poprawy jakości wód. 
 
Wspierane będą inwestycje przyczyniające się bezpośrednio 
do zrealizowania założeń wynikających z KPOŚK kierowane 
na kompleksową rozbudowę sieci kanalizacyjnych i 
oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach od 2 tys. RLM do 10 
tys. RLM. W ramach działania interwencją będą również objęte 
projekty polegające na budowie i modernizacji infrastruktury 
wodociągowej, ale ich realizacja będzie możliwa wyłącznie w 
ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę 
ściekową. Oznacza to, iż inwestycje te będą musiały być 
realizowane w projektach łącznie z zakresem dotyczącym sieci 
kanalizacyjnych lub indywidulanie gdy na danym terenie 
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system kanalizacyjny został w pełni zrealizowany.  
 

15 Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020: 

 Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu – w zakresie realizacji 
inwestycji w gospodarce ściekowej wynikających z KPOŚK 
w aglomeracjach powyżej 10 tys. RLM. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

 Działanie 7.8 Podstawowe usługi i odnowa 
miejscowości na obszarach wiejskich – w zakresie 
realizacja inwestycji wodno-kanalizacyjnych w 
aglomeracjach poniżej 2 tys. RLM 

16 Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub modernizacja 
urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków w 
aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2 tys. RLM do 10 
tys. RLM) w tym: 

 sieci kanalizacji sanitarnej, 

 sieci kanalizacji deszczowej, 

 oczyszczalnie ścieków, w tym inwestycje w zakresie 
instalacji służących do odwadniania osadów ściekowych 

 inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, 
odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

2. Budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub modernizacja 
urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody w tym: 

 sieci wodociągowe, 

 stacje uzdatniania wody, 

 zbiorniki umożliwiające pozyskiwanie wody pitnej, 

 urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i 
uzdatniania wody, 

 inwestycje mające na celu optymalizację zużycia wody 
jako element szerszego projektu. 

wyłącznie w powiązaniu z budową sieci kanalizacyjnych oraz 
w przypadku gdy odbiór ścieków jest zabezpieczony przez 
istniejące już sieci kanalizacyjne

4
 

 

17 Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych (jeśli 
dotyczy):  

Nie dotyczy 

18 Terytorialny obszar realizacji  Zastosowanie podejścia terytorialnego:  

 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) 

 Subregionalny Program Rozwoju (SPR) 
 
Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego 
województwa, a inwestycje lokalizowane będą zarówno na 
obszarach miejskich, jak i wiejskich. W ramach zastosowanego 
podejścia terytorialnego wyznaczony został Obszary 
Strategicznej Interwencji (OSI):  

 Obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

 Zbiorniki wodne 
 

                                                           
4
 Dofinansowanie projektów obejmujących wyłącznie budowę sieci wodociągowych na terenach gdzie istnieje już 

sieć kanalizacyjna jest obecnie wątpliwe do dofinansowania pod względem zapisów wynikających z Umowy 
Partnerstwa. Umożliwienie realizacji tego typu projektów będzie jednak przedmiotem uzgodnień z Komisją 
Europejską i Rządem.  
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19 Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 020   Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi 
(infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, 
magazynowania i dystrybucji) 

021   Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym 
gospodarowanie wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, 
konkretne środki dostosowania do zmian klimatu, 
pomiary zużycia wody w wydzielonych obszarach sieci 
wodociągowej i u konsumentów, systemy naliczania 
opłat, ograniczanie wycieków) 

022  Oczyszczanie ścieków 

b Forma finansowania 01 Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

01 Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 
05 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich/wiejskich 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy 

20 Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

 

21 Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22 Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 

2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość 

prawną 

3. Spółki wodne 

4. Przedsiębiorcy 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające 
z pomocy) (jeśli dotyczy) 

Grupę docelową interwencji w ramach priorytetu 
inwestycyjnego będą stanowić wszyscy mieszkańcy 
województwa 

23 Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się 
wykorzystanie: 

 trybu konkursowego - jako specjalnego mechanizmu 
opartego na ścieżce subregionalnej  

 trybu pozakonkursowego - w ramach Zintegrowanej 
Inwestycji Terytorialnej 

Część finansowa 

24 Alokacja finansowa na działanie 
ogółem 

96 470 588 euro 

25 Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

82 000 000 euro, w tym: 

 Subregionalny Program Rozwoju – 77 000 000 euro 

 Zintegrowana Inwestycja Terytorialna – 5 000 000 euro 

26 Maksymalny udział środków UE 
w wydatkach kwalifikowanych 
na poziomie projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 
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27 Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28 Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29 Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały 
one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed 
przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o 
dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, niezależnie 
od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały dokonane 
przez beneficjenta (Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013, art. 
65 ust. 6).  

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy 
publicznej, termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą 
właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w 
momencie udzielania wsparcia 

30 Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Minimalna wartość projektu: 2 mln zł. 

31 Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

32 Forma płatności 1. refundacja wydatków  
2. zaliczka 

 

 

 

 

DZIAŁANIE 5.3 ROZWIJANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 

 

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

2 Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska 

3 Cel główny osi priorytetowej  Celem głównym osi jest wzmocnienie stanu bezpieczeństwa 
ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi 
pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym 
użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem 
niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby. 

4 Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska oraz 
promowanie efektywnego gospodarowania zasobami 

5 Nazwa priorytetu inwestycyjnego  Priorytet Inwestycyjny 6.2 (6.1) Inwestowanie w sektor 
gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska 
oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania 
potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa 
członkowskie 
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6 Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Głównym celem interwencji realizowanej w ramach priorytetu 
inwestycyjnego jest zapobieganie powstawaniu odpadów, 
przygotowanie do ponownego ich użycia oraz intensyfikacja 
odzysku odpadów, a tym samym ograniczenie ich ilości na 
składowiskach 

7 Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8 Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9 Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10 Instytucja Wdrażająca (jeśli dotyczy) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11 Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12 Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13 Numer i nazwa działania DZIAŁANIE 5.3 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami 

14 Cel i uzasadnienie działania Głównym celem interwencji realizowanej w ramach priorytetu 
inwestycyjnego jest zapobieganie powstawaniu odpadów, 
przygotowanie do ponownego ich użycia oraz intensyfikacja 
odzysku odpadów, a tym samym ograniczenie ich ilości na 
składowiskach. 

Inwestycje w ramach działania realizowane będą zgodnie z 
unijną hierarchią sposobów postępowania która nadaje 
priorytet zapobieganiu powstawaniu odpadów, przygotowaniu 
do ponownego użycia i recyklingowi. Warunkiem uzyskania 
wspacia będzie uwzględnienie projektów w tworzonych 
planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami 
komunalnymi. W pierwszej kolejności będzie więc 
rozbudowywana infrastruktura w zakresie selektywnego 
zbierania i przygotowania do recyklingu. Realizacja zadań 
współfinasowanych ze środków unijnych w sektorze odpadów 
będzie także ukierunkowana na wspierania jednostek 
samorządowych w zadaniach wynikających z ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o 
odpadach. 

W odniesieniu do zadań dotyczących rozbudowy i budowy 
nowych składowisk nie jest przewidywane wsparcie tego 
rodzaju inwestycji (z wyłączeniem wsparcia składowisk 
azbestowych). 

15 Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020: 

 Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu – w zakresie realizacji 
kompleksowych inwestycji w regionach gospodarki 
odpadami, w których uwzględniono komponent dotyczący 
termicznego przekształcania odpadów. Również w zakresie 
gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz 
wykorzystywania zasobów w procesach produkcji przez 
przedsiębiorców. 
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16 Przykładowe rodzaje projektów  

 

Przewiduje się wsparcie w następujących obszarach: 
1. Budowa, rozbudowa, modernizacja punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami napraw. 
2. Budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do odzysku, 

recyklingu i ponownego użycia oraz modernizacja instalacji 
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. 

3. Budowa instalacji do przetwarzania innego niż 
składowanie osadów ściekowych. 

4. Przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. 

17 Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych (jeśli 
dotyczy):  

Nie dotyczy 

18 Terytorialny obszar realizacji  Zastosowanie podejścia terytorialnego:  

 Subregionalny Program Rozwoju (SPR) 

19 

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 017   Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w 
tym działania w zakresie: minimalizacji, segregacji, 
recyklingu) 

018   Gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w 
tym działania w zakresie: mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów, przetwarzania termicznego, 
przekształcania termicznego i składowania na 
składowiskach) 

019   Gospodarowanie odpadami: komercyjnymi, 
przemysłowymi lub niebezpiecznymi 

b Forma finansowania 01 Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 02 Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 
03 Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

05 Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich/wiejskich 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy 

20 Lista wydatków kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21 
Zakres stosowania cross-financingu 
oraz wysokość udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22 

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia 

2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość 
prawną 

3. Przedsiębiorcy 

4. Organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i 
gospodarczy 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy) (jeśli dotyczy) 

Grupę docelową interwencji w ramach priorytetu 

inwestycyjnego będą stanowić wszyscy mieszkańcy 

województwa. 
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23 Kierunkowe zasady wyboru projektów 
do dofinansowania 

W ramach działania planowane jest wykorzystanie specjalnego 
mechanizmu opartego na ścieżce subregionalnej jako 
szczególnej formy trybu konkursowego. 

Część finansowa  

24 Alokacja finansowa na działanie 
ogółem 

23 529 412 euro 

25 Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

 

20 000 000 euro 

26 Maksymalny udział środków UE w 
wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27 Minimalny wkład własny beneficjenta 
(%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28 Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie 
z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29 Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały 
one fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed 
przedłożeniem instytucji zarządzającej wniosku o 
dofinansowanie w ramach programu operacyjnego, 
niezależnie od tego, czy wszystkie powiązane płatności zostały 
dokonane przez beneficjenta (Rozporządzenie ogólne  nr 
1303/2013, art. 65 ust. 6).  

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy 
publicznej, termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą 
właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w 
momencie udzielania wsparcia 

30 Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

31 Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

32 Forma płatności 1. refundacja wydatków  

2. zaliczka 
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OŚ PRIORYTETOWA 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 

DZIAŁANIE 6.1 ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne   

3.  Cel główny osi priorytetowej  Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o 
zasoby dziedzictwa regionalnego. 

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska oraz 
promowanie efektywnego gospodarowania zasobami 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 6.c (6.3) Zachowanie, ochrona, promowanie i 
rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego  

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i włączanie go w obieg 
gospodarczy, społeczny i kulturowy poprzez twórcze 
wykorzystywanie jego zasobów. 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego  

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zachowanie dziedzictwa kulturowego i 
włączanie go w obieg gospodarczy, społeczny i współczesny obieg 
kultury poprzez twórcze wykorzystywanie jego zasobów. 

Realizacja działania przyczyni się do wzrostu efektywności 
wykorzystania potencjałów dziedzictwa kulturowego. Rezultatem 
interwencji będzie przede wszystkim ochrona i zwiększenie 
dostępności do zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego regionu oraz wzrost uczestnictwa w kulturze. 
Konsekwencją działań będzie także rozwój powiązanej z zasobami 
dziedzictwa oferty kulturalnej i turystycznej, a co za tym idzie – 
wzrost ruchu turystycznego w Małopolsce, co przełoży się na 
zwiększenie udziału dziedzictwa kulturowego w społeczno-
gospodarczym rozwoju regionu. W ramach działania realizowane 
będą przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju, udostępniania i 
promocji zasobów dziedzictwa kulturowego (materialnego i 
niematerialnego). 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 

 Oś 2.  Cyfrowa Małopolska (Priorytet inwestycyjny 2.c/2.3) –  
 projekty związane z digitalizacją zasobów 

 Oś 3. Przedsiębiorcza Małopolska (Priorytet inwestycyjny 
3.b/3.2) – projekty związane z promocją gospodarczą regionu 
oraz (Priorytet inwestycyjny 3.c/3.3) wsparcie inwestycyjne na 
rzecz MŚP 
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Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (Priorytet 
inwestycyjny 9.b/9.2) – projekty związane z adaptacją obiektów 
zabytkowych na cele związane z wyrównywaniem deficytów w 
dostępie do usług społecznych 

Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014-
2020: 

 Oś 6. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego (Priorytet 
inwestycyjny 6.c/6.3) – projekty związane ze wsparciem 
obiektów dziedzictwa kulturowego 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 6.1.1 OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 

1) Projekty związane z realizacją prac konserwatorskich, 
restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem 
oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych (wraz z ich otoczeniem) wpisanych do rejestru 
zabytków nieruchomych województwa małopolskiego (ze 
szczególnym uwzględnieniem zabytków znajdujących się na 
Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego 
UNESCO lub uznanych za Pomnik Historii oraz zabytków 
położonych na terenie parków kulturowych). Rezultatem 
powyższych działań będzie zabezpieczenie i utrwalenie 
substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz 
wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, 
w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie 
jego części (a także dokumentowanie tych działań) oraz 
dostosowywanie tych obiektów do nowych (lub rozwój 
istniejących) funkcji gospodarczych i  kulturalnych. Działalność 
wprowadzona lub rozwinięta w obiektach zabytkowych w wyniku 
realizacji projektu powinna zapewnić poprawę efektywności ich 
funkcjonowania, w tym środki na ich utrzymanie, z 
uwzględnieniem obowiązku korzystania z zabytku w sposób 
zapewniający trwałe zachowanie jego wartości, a także 
popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego 
znaczenia dla historii i kultury. 

Projekty związane z pielęgnacją, konserwacją oraz restauracją 
zabytkowych parków i ogrodów wpisanych do rejestru 
zabytków nieruchomych województwa małopolskiego, 
powiązane z rozwojem funkcji zabytkowych parków i ogrodów 
oraz wykorzystaniem ich potencjału dla rozwoju turystyki. 

Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty górnicze 
prowadzone w zabytkowych kopalniach mające na celu ich 
ochronę oraz adaptację do nowych (lub rozwój istniejących) 
funkcji turystycznych i kulturalnych. 

2) Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz zabezpieczające 
przed zniszczeniem, prowadzone przy zabytkach ruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków ruchomych województwa 
małopolskiego, obiektach muzealnych wpisanych do inwentarzy 
muzealnych, materiałach bibliotecznych wchodzących w skład 
narodowego zasobu bibliotecznego oraz materiałach 
archiwalnych wchodzących w skład narodowego zasobu 
archiwalnego.  

UWAGA: 

Wszystkie realizowane projekty powinny przyczyniać się do 
osiągania trwałych korzyści  społeczno - gospodarczych (np. wzrost 
liczby odbiorców oferty kulturalnej, wzrost ruchu turystycznego), a 
ich produkty muszą być ogólnodostępne po zakończeniu działań w 
ramach projektu. Przez ogólnodostępność rozumie się obowiązek 
udostępniania obiektu zwiedzającym: w sezonie letnim (maj - 
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wrzesień) przez minimum pięć dni w tygodniu, z uwzględnieniem co 
najmniej jednego dnia wolnego od pracy, przez minimum pięć 
godzin dziennie, natomiast w pozostałych miesiącach roku przez 
minimum 10 godzin tygodniowo, z uwzględnieniem co najmniej 
jednego dnia wolnego od pracy oraz z zastrzeżeniem obowiązku 
zachowania priorytetu ochrony zabytku. 

W projektach dotyczących prac konserwatorskich, restauratorskich 
oraz prac zabezpieczających przed zniszczeniem prowadzonych 
przy zabytkach ruchomych przez ogólnodostępność rozumie się 
udostępnienie tych obiektów na ekspozycji lub (zwłaszcza w 
przypadku, gdy wartość, charakter lub stan zachowania obiektów to 
uniemożliwiają) formy alternatywne (np. informacja o obiektach i 
wykonanych pracach na stronie internetowej instytucji, wirtualna 
galeria obiektów). Prace związane z konieczną w tym przypadku 
digitalizacją obiektów mogą być realizowane tylko do procentowej/ 
kwotowej wysokości kosztów kwalifikowanych projektu, określonej w 
Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w RPO WM 
na lata 2014 - 2020. 

UWAGA : 

W projektach dotyczących prac konserwatorskich, restauratorskich 
oraz prac zabezpieczających przed zniszczeniem zabytków 
nieruchomych dopuszcza się niezbędne prace w otoczeniu obiektu 
(rozumianym jako teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w 
decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony 
wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym 
oddziaływaniem czynników zewnętrznych).  

Jednocześnie w indywidualnych przypadkach dopuszcza się 
logiczne i konieczne interwencje waloryzujące przestrzeń wokół 
zabytku w otoczeniu dalszym, polegające w szczególności na 
wprowadzeniu elementów małej architektury, oświetlenia oraz 
informacji o obiekcie o wysokich walorach artystycznych, celem 
wyeksponowania wartości zabytku oraz poprawy warunków dla 
turystycznego i społecznego odbioru treści, jakie niesie zabytek. 
Prace te będą ograniczone do 25% wysokości kosztów 
kwalifikowanych projektu, określonej w Wytycznych dotyczących 
kwalifikowalności wydatków w RPO WM na lata 2014 - 2020. 

UWAGA : 

W projektach dotyczących prac konserwatorskich, restauratorskich 
oraz prac zabezpieczających przed zniszczeniem prowadzonych 
przy zabytkach nieruchomych istnieje obowiązek umieszczenia 
informacji o obiekcie w ramach systemu MSIT (Małopolski System 
Informacji Turystycznej). Obiekty o funkcji turystycznej (obiekt 
hotelarski, informacja turystyczna) będą musiały spełnić wymagania 
opisane w ustawie o usługach turystycznych i w zasadach 
przystąpienia do MSIT, jak również będą musiały poddać się 
certyfikacji i kategoryzacji, zgodnie z w/w przepisami.  

UWAGA : 

Adaptacje obiektów zabytkowych na cele związane z 
wyrównywaniem deficytów w dostępie do usług społecznych np. 
placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, żłobki, 
przedszkola, szkoły, obiekty służb bezpieczeństwa publicznego itp., 
będą mogły być realizowane w oparciu o programy rewitalizacji w 
ramach 11 osi priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (z 
zastrzeżeniem wymagań wynikających z opisu osi 11). 
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Poddziałanie 6.1.2 UDOSTĘPNIANIE I PROMOCJA 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  

1) Projekty związane z udostępnianiem dziedzictwa kulturowego 
poprzez organizację prezentacji kolekcji i zbiorów w kraju i za 
granicą (w tym realizowanych w przestrzeni publicznej), w 
szczególności projekty wykorzystujące nowe technologie przy 
aranżacji wystaw oraz dla tworzenia oferty uwzględniającej 
potrzeby osób z niepełnosprawnością, a także działania 
aktywizujące społeczność wokół projektu.  

2) Projekty związane z udostępnianiem i promocją materialnego  
i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu oraz oferty 
turystycznej opartej na zasobach tego dziedzictwa poprzez 
realizację projektów kulturalnych, artystycznych  
i interdyscyplinarnych o znaczeniu regionalnym  
i ponadregionalnym: 

 wspieranie markowych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, 
interdyscyplinarnych w Małopolsce; 

 kompleksowa promocja i udostępnianie tematycznych szlaków 
dziedzictwa w Małopolsce, opartych na poszanowaniu 
dziedzictwa kulturalnego regionu; 

 dokumentowanie, upowszechnianie i promocja dziedzictwa 
niematerialnego; 

 organizacja imprez towarzyszących (o charakterze kulturalnym i 
artystycznym) w czasie trwania w Małopolsce wydarzeń 
ogólnokrajowych i ogólnoświatowych. 

UWAGA : 

Wszystkie realizowane projekty powinny przyczyniać się do 
osiągania trwałych korzyści społeczno - gospodarczych (np. poprzez 
rozwój oferty kulturalnej długotrwale przyczyniającej się do 
podniesienia potencjału turystycznego regionu; tworzenie warunków 
dla nowych form uczestnictwa w kulturze, odpowiadających na nowe 
potrzeby wynikające z rozwoju technologicznego i przemian 
społecznych, co wpłynie na wzrost uczestnictwa w kulturze i w 
dłuższej perspektywie czasowej przełoży się na rozwój kapitału 
ludzkiego i społecznego). 

UWAGA : 

W projektach dotyczących udostępniania dziedzictwa kulturowego 
poprzez prezentację zabytków ruchomych dopuszcza się, wyłącznie 
jako element projektu, prace konserwatorskie, restauratorskie oraz 
prace zabezpieczające przed zniszczeniem tych zabytków, 
ograniczone do procentowej/ kwotowej wysokości kosztów 
kwalifikowanych projektu określonej w Wytycznych dotyczących 
kwalifikowalności wydatków w RPO WM na lata 2014 - 2020. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Nie dotyczy  

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego 
województwa, a inwestycje lokalizowane będą zarówno na 
obszarach miejskich, jak i wiejskich. W odniesieniu do planowanego 
zakresu wsparcia, zidentyfikowany został Obszar Strategicznej 
Interwencji regionu: Obszary o wysokim potencjale zasobów 
dziedzictwa kulturowego. Mechanizmem promującym wsparcie 
powyższego OSI będzie zastosowanie preferencji przy kryteriach 
wyboru projektów. 
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19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 076 - Rozwój i promowanie dóbr w dziedzinie kultury i kreatywności 
w MŚP 
094 - Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie 
kultury i dziedzictwa 

b Forma finansowania 01- Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 - Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 
02 - Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 
03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07- Nie dotyczy 
 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac. 

21.  
Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 
3. instytucje kultury 
4. partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje 

pozarządowe) 
5. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 

związków wyznaniowych 
6. osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły 

i placówki 
7. uczelnie  
8. przedsiębiorcy 
9. administracja rządowa 
10. parki narodowe 
11. jednostki naukowe 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Grupę docelową wsparcia stanowić będą mieszkańcy regionu oraz 
turyści odwiedzający region.  
 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Poddziałanie 6.1.1: tryb konkursowy 

Poddziałanie 6.1.2: tryb konkursowy i pozakonkursowy  

 

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

52 941 176 euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

45 mln euro, w tym:  

Poddziałanie 6.1.1: 

tryb konkursowy: 32 mln euro  

Poddziałanie 6.1.2: 

tryb konkursowy: 5 mln euro  

tryb pozakonkursowy: 8 mln euro  
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26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 
 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013,  art. 65 ust. 6). 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 6.1.1: 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 500 tys. zł  

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 20 mln zł  

Poddziałanie 6.1.2: 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 500 tys. zł  
(dla trybu konkursowego) 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 2 mln zł 
(dla trybu konkursowego) 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności 1. refundacja wydatków 

2. zaliczka 

 

 



DZIAŁANIE 6.2 ROZWÓJ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne   

3.  Cel główny osi priorytetowej  Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o 
zasoby dziedzictwa regionalnego. 

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska oraz 
promowanie efektywnego gospodarowania zasobami 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 6.d (6.4) Ochrona i przywrócenie 
różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz 
wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 
2000” i zieloną infrastrukturę 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej oraz zapobieganie 
degradacji środowiska naturalnego, przy jednoczesnym 
zrównoważonym gospodarowaniu tymi zasobami dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu. 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania Działanie 6.2 Rozwój dziedzictwa przyrodniczego  

14.  Cel i uzasadnienie działania Głównym celem działania jest zachowanie i ochrona różnorodności 
biologicznej oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, 
przy jednoczesnym zrównoważonym gospodarowaniu tymi 
zasobami dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 

Realizacja działania przyczyni się do osiągnięcia celu dotyczącego 
poprawy ochrony różnorodności biologicznej oraz do zwiększenia 
efektywności wykorzystania zasobów naturalnych w regionie. 
Rezultatem interwencji będzie przede wszystkim zahamowanie 
spadku różnorodności biologicznej na obszarach cennych 
przyrodniczo oraz poprawa warunków umożliwiających 
zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego. 

Projekty realizowane w ramach działania zapewnią lepszą ochronę 
wartości przyrodniczych, a jednocześnie przyczynią się do 
zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszarów cennych 
przyrodniczo. 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020: 

 Oś 4. Regionalna Polityka Energetyczna (Priorytet 
inwestycyjny 4.e -4.5) – w zakresie rozwoju systemów tras 
rowerowych 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020: 
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 Oś 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu (Priorytet inwestycyjny 6.d/ 6.4) – projekty związane z 
ochroną bioróżnorodności 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 6.2.1 OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI 
BIOLOGICZNEJ: 

Przedsięwzięcia zmierzające do zachowania oraz ochrony 
różnorodności biologicznej w regionie, realizowane na terenie 
objętym formą ochrony przyrody, w tym na terenie parków 
krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarach chronionego 
krajobrazu, m.in. poprzez: 

 czynną ochronę ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów (w tym usuwanie obcych gatunków 
inwazyjnych z terenów cennych przyrodniczo, introdukcja i 
reintrodukcja gatunków chronionych i/lub zagrożonych); 

 rozwój zielonej infrastruktury (w tym m.in. likwidację barier 
ekologicznych); 

 opracowywanie dokumentów planistycznych dla form ochrony 
przyrody, inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą gmin; 

 budowę, rozbudowę i modernizację ośrodków edukacji 
ekologicznej (w tym realizację projektów z zakresu edukacji 
ekologicznej); 

 tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na 
obszarach miejskich i pozamiejskich (np. ogrody botaniczne, 
ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych); 

 rozwój infrastruktury służącej ochronie przyrody i promocji 
obszarów cennych przyrodniczo;  

 tworzenie nowych oraz ochronę, pielęgnację i konserwację 
istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, 
stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych (w tym prowadzenie monitoringu 
przyrodniczego na formach ochrony przyrody). 

 

Poddziałanie 6.2.2 LOKALNE TRASY TURYSTYCZNE: 

Przedsięwzięcia wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze dla 
zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych obszarów, w 
szczególności działania służące właściwemu ukierunkowaniu ruchu 
turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo, zapewniające 
lepszą ochronę wartości przyrodniczych, a jednocześnie 
przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych 
obszarów, w szczególności poprzez rozwój i promocję szlaków 
turystycznych i rekreacyjnych (w tym tras rowerowych, biegowych, 
narciarskich tras biegowych itp.) 
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Poddziałanie 6.2.3 REGIONALNA SIEĆ TRAS ROWEROWYCH: 

Przedsięwzięcia związane z realizacją zintegrowanej sieci głównych 
tras rowerowych, przebiegających przez całe województwo i 
łączących główne jego ośrodki. Przedsięwzięcia służyć będą 
właściwemu ukierunkowaniu ruchu turystycznego na obszarach 
cennych przyrodniczo, zapewniając lepszą ochronę wartości 
przyrodniczych oraz przyczyniając się do zwiększenia atrakcyjności 
turystycznej tych obszarów. Przedsięwzięcia będą realizowane w 
ramach trybu pozakonkursowego. 

UWAGA: 

Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na 
obszarach parków narodowych i Natura 2000 oraz w ramach 
kompleksowych projektów ponadregionalnych na trenach leżących 
poza wyżej wymienionymi obszarami, możliwa będzie w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

UWAGA: 

W ramach poddziałań 6.2.1/6.2.2/6.2.3 nie będą wspierane 
inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury 
rozgrywek zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede 
wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe 
(w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, kryte 
baseny, lodowiska, budynki służące funkcjom administracyjno-
zarządczym).  

UWAGA: 

Przedsięwzięcia dotyczące rozwoju tras rowerowych, biegowych i 
narciarskich tras biegowych powinny być zgodne z  dokumentem pn. 
„Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych 
oraz narciarskich tras biegowych w województwie Małopolskim”: 

http://www.malopolskie.pl/Rodzina/Informacje/?id=11546 

W przypadku tras rowerowych, co do zasady trasy główne będą 
realizowane z poziomu regionalnego (jako projekt strategiczny). 
Zaplanowane przez beneficjenta trasy powinny stanowić spójną 
przemyślaną całość. Preferowane będą projekty tras, które 
zapewnią łączność z siecią tras głównych zaprojektowanych w 
koncepcji.  

Dodatkowo beneficjent przy projektowaniu tras rowerowych 
powinien kierować się podstawowymi zasadami (kryteriami) 
uwzględnionymi w dokumencie pn. „Podręcznik do projektowania 
ścieżek rowerowych” (stanowiący załącznik do w/w Koncepcji). 

W zakresie oznakowania tras rowerowych należy stosować system 
znakowania szlaków oparty o obowiązujące przepisy, tj.:  

 Rozporządzenie Ministrów Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 
2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i 
sygnałów drogowych 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/890 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/891  

http://www.malopolskie.pl/Rodzina/Informacje/?id=11546
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/890
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2013/891
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17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Nie dotyczy 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego 
województwa, a inwestycje lokalizowane będą zarówno na 
obszarach miejskich, jak i wiejskich. 

W odniesieniu do planowanego zakresu wsparcia, zidentyfikowany 
został Obszar Strategicznej Interwencji Regionu: Obszary o 
wysokim potencjale zasobów dziedzictwa przyrodniczego. 
Mechanizmem promującym wsparcie powyższego OSI będzie 
zastosowanie preferencji przy kryteriach wyboru projektów. 

Jednocześnie, w odniesieniu do działań wykorzystujących zasoby 
przyrodnicze dla zwiększenia atrakcyjności turystycznej, przewiduje 
się zastosowanie instrumentu rozwoju terytorialnego, 
tj. subregionalnego programu rozwoju. 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 085 - Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej, ochrona 
przyrody i zielona infrastruktura 
090 - Ścieżki rowerowe i piesze 
091 - Rozwój i promowanie potencjału turystycznego obszarów 
przyrodniczych 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 - Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 
02 - Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 
03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

05 - Inne zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
07 - Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21.  
Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. 

3. partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje 

pozarządowe) 

4. parki krajobrazowe  

5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 

6. przedsiębiorstwa  

7. administracja rządowa 

8. parki narodowe 

9. jednostki naukowe 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 

Grupę docelową wsparcia stanowić będą mieszkańcy regionu oraz 
turyści odwiedzający region. 
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(jeśli dotyczy) 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Poddziałanie 6.2.1: tryb konkursowy 

Poddziałanie 6.2.2: tryb konkursowy (ścieżka subregionalna): 

Poddziałanie 6.2.3: tryb pozakonkursowy 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

51 764 705 euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

44 mln euro, w tym: 

Poddziałanie 6.2.1:  

tryb konkursowy: 9 mln euro 

Poddziałanie 6.2.2: 

tryb konkursowy (ścieżka subregionalna): 10 mln euro 

Poddziałanie 6.2.3: 

tryb pozakonkursowy: 25 mln euro  

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r. 

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013,  art. 65 ust. 6). 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności 1. refundacja 
2. zaliczka 
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DZIAŁANIE 6.3 ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTENCJAŁÓW REGIONU 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne   

3.  Cel główny osi priorytetowej  Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o 
zasoby dziedzictwa regionalnego. 

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości 
zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 8.b (8.2) Wspieranie wzrostu gospodarczego 
sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału 
endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych 
obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów 
przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów 
naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia poprzez 
rozwój obszarów o specyficznych potrzebach i potencjałach 
endogenicznych. 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego   

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu 

14.  Cel i uzasadnienie działania Głównym celem działania jest stworzenie warunków sprzyjających 
wzrostowi zatrudnienia poprzez rozwój obszarów o specyficznych 
potrzebach i potencjałach endogenicznych. 

Zaplanowana interwencja przyczyni się do realizacji celu 
szczegółowego działania poprzez zwiększenie zatrudnienia oraz 
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i rozwój społeczno-
gospodarczy obszarów ze specyficznymi uwarunkowaniami i 
zasobami.  

W ramach działania realizowane będą inwestycje związane z 
wykorzystaniem i rozwojem wewnętrznych potencjałów, 
wynikających w szczególności ze specyficznych uwarunkowań i 
zasobów przyrodniczych lub przestrzennych regionu. Wspierane 
będą projekty wynikające z „Planów działań”, tworzących spójną 
zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium, wskazujących 
powiązane ze sobą projekty (zarówno ze środków EFRR i EFS), 
których realizacja w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia 
zatrudnienia na danym terytorium. 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020: 

 Oś 3. Przedsiębiorcza Małopolska (Priorytet inwestycyjny 
3.c/3.3) – wsparcie inwestycyjne na rzecz MŚP oraz (Priorytet 
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inwestycyjny 3.a/3.1) tworzenie stref aktywności gospodarczych   

 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (Priorytet 
inwestycyjny 9.b/9.2) – projekty związane z wyrównywaniem 
deficytów w dostępie do usług społecznych oraz wzmacnianie 
infrastruktury wspomagającej proces włączenia społecznego. 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 6.3.1 WSPARCIE LOKALNYCH ZASOBÓW: 

Przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych 
zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych, realizowane w 
szczególności przez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej,  
rekreacyjnej, kulturalnej (np. zagospodarowywanie turystyczne 
otoczenia zbiorników i cieków wodnych). 

Poddziałanie 6.3.2 WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI 
UZDROWISKOWYCH: 

Przedsięwzięcia związane z wykorzystaniem i rozwojem 
specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych w 
szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i 
infrastrukturę uzdrowiskową oraz  budowę i rozbudowę infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej w tych miejscowościach. 
Wykaz miejscowości uzdrowiskowych: 

 Krynica, 

 Muszyna, 

 Piwniczna, 

 Rabka, 

 Szczawnica, 

 Wapienne, 

 Wysowa, 

 Żegiestów 

 Swoszowice - dzielnica Miasta Krakowa 
 

UWAGA (Poddziałanie 6.3.1 oraz 6.3.2): 

 Wsparcie warunkowane będzie przedstawieniem przez jednostki 
samorządu terytorialnego (gminę, gminy lub samorząd 
województwa) planu działań dla subregionu lub uzdrowiska, 
opartego na dokumentach strategicznych dla danego obszaru 
zawierającego spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju danego 
terytorium, wskazującego powiązane ze sobą projekty 
(realizowane w uzgodnieniu przez różne podmioty z danego 
terytorium). 

 Plan działań powinien charakteryzować się efektywnością 
zatrudnieniową – koncentrować się na zdiagnozowanych 
potrzebach, spełniać kryteria spójności i efektywności wsparcia, 
oraz wykazać wpływ planowanych przedsięwzięć na wzrost 
zatrudnienia na danym terytorium. Każdy przewidziany do 
realizacji projekt infrastrukturalny powinien generować miejsca 
pracy. 

 Interwencja dotycząca danego obszaru realizowana powinna 
być komplementarnie poprzez wiązkę jednofunduszowych 
projektów, współfinansowanych ze środków EFRR (w ramach 
działania 6.3 RPO WM) i projektów EFS w ramach priorytetów 
inwestycyjnych  8.5, 8.7, 8.8, 9.4, 9.7

5
10.1 RPO WM. Oznacza 

to, że zaplanowane w planie działań projekty powinny być 
realizowane w uzgodnieniu przez różne podmioty z 

                                                           
5
 Priorytet inwestycyjny 9.7 będzie miał zastosowanie wyłącznie do działania 6.3.2 „Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych” 

RPO WM 
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uwzględnieniem różnych źródeł finansowania (EFRR i EFS). 

W odniesieniu do poddziałania 6.3.1, podmiotem odpowiedzialnym 
za przygotowanie planu działań będzie samorząd województwa 
(praca ta będzie prowadzona przy zaangażowaniu, wiedzy i 
doświadczeniu członków Forów subregionalnych). Jednocześnie o 
wyborze projektów wynikających z powyższego dokumentu 
współdecydować będą również Fora Subregionalne. 

W odniesieniu do poddziałania 6.3.2, podmiotem odpowiedzialnym 
za przygotowanie planu działań („Planu rozwoju uzdrowisk”) będą 
gminy uzdrowiskowe. Plan ten będzie przygotowywany na bazie 
dokumentów strategicznych uzdrowisk, uwzględniający diagnozę, 
opis potencjału danego uzdrowiska oraz listę projektów zgłoszonych 
przez wnioskodawców.  

 

UWAGA (Poddziałanie 6.3.1 oraz 6.3.2): 

W ramach działania wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna, 

przeznaczona na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego 

generowanego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze lub 

krajobrazowe danego obszaru. Nie będą wspierane inwestycje z 

zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i 

zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do 

prowadzenia działalności przez kluby sportowe 

(w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, kryte 

baseny, lodowiska, budynki służące funkcjom administracyjno-

zarządczym). 

UWAGA (Poddziałanie 6.3.1 oraz 6.3.2): 

W ramach działań nie będą wspierane inwestycje dotyczące budowy 
nowych obiektów hotelowych.  

UWAGA (Poddziałanie 6.3.1 oraz 6.3.2): 

Projekty związane z tworzeniem i rozwojem stref aktywności 
gospodarczej (SAG), w tym kompleksowe uzbrojenie, dozbrojenie 
terenów inwestycyjnych oraz wyposażenia w niezbędną do ich 
funkcjonowania infrastrukturę wspierane będzie w ramach 3 osi 
priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych  

Nie dotyczy 
 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego 
województwa, a inwestycje lokalizowane będą zarówno na 
obszarach miejskich, jak i wiejskich. 

W odniesieniu do planowanego zakresu wsparcia, zidentyfikowane 
zostały Obszary Strategicznej Interwencji regionu, tj.: Zbiorniki 
wodne, Obszary górskie (mechanizmem promującym wsparcie 
powyższych OSI będzie zastosowanie preferencji przy kryteriach 
wyboru projektów) oraz Uzdrowiska (mechanizmem promującym 
wsparcie powyższego OSI będzie wyodrębnienie odrębnej alokacji 
finansowej dla wsparcia uzdrowisk). 

Jednocześnie w odniesieniu do działań związanych z rozwojem 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o lokalne zasoby 
przyrodnicze, przewiduje się zastosowanie instrumentu rozwoju 
terytorialnego, tj. subregionalnego programu rozwoju (instrument 
dedykowany interwencji w ramach subregionów funkcjonalnych – 
obszarów strategicznej interwencji województwa).  
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19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 074 - Rozwój i promowanie komercyjnych walorów turystycznych w 
MSP 
092-Ochrona rozwój i promowanie publicznych walorów 
turystycznych 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 - Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 
02 - Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 
03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

05 - Inne zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich i wiejskich 
07 - Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na późniejszym etapie prac. 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. 

3.partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje 

pozarządowe) 

5. parki krajobrazowe  

6. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 

7. przedsiębiorstwa  

8. administracja rządowa 

9. parki narodowe 

10. jednostki naukowe 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Grupę docelową wsparcia stanowić będą mieszkańcy regionu oraz 
turyści odwiedzający region. 

 

 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Poddziałanie 6.3.1: tryb konkursowy (ścieżka subregionalna) 

Poddziałanie 6.3.2: tryb konkursowy  

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

58 823 529 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

50 mln euro, w tym: 

Poddziałanie 6.3.1:  

tryb konkursowy (ścieżka subregionalna): 25 mln euro 

Poddziałanie 6.3.2: 

tryb konkursowy: 25 mln euro 
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26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r. 

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013,  art. 65 ust. 6). 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Minimalna kwota wsparcia projektu wynosi 500 000 zł. 

W odniesieniu do projektów z zakresu infrastruktury kultury, 
maksymalna kwota wsparcia projektu wynosi 8 000 000 zł  
(2 mln euro). 

32.  Forma płatności 1. zaliczka 
2. refundacja 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. OŚ PRIORYTETOWA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 

DZIAŁANIE 7.1 INFRASTRUKTURA DROGOWA 

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

2.  Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Głównym celem osi priorytetowej jest tworzenie nowoczesnego 
systemu transportowego efektywnie zaspokajającego potrzeby 
rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego 
społeczeństwa, poprzez rozwój infrastruktury transportowej 
sprzyjającej konkurencyjności gospodarczej i spójności 
przestrzennej regionu, przyczyniającej się do ograniczenia 
negatywnego wpływu na środowisko. 

4.  Nazwa celu tematycznego 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

5.  Nazwa priorytetu inwestycyjnego  7.b (7.2) Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie 
węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w 
tym z węzłami multimodalnymi 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Budowa sprawnego układu drogowego o znaczeniu regionalnym i 
subregionalnym. 

7.  Nazwa Funduszu   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów (jeśli dotyczy) 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa 

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem interwencji podejmowanej w ramach działania jest budowa 
sprawnego układu drogowego o znaczeniu regionalnym i 
subregionalnym. 
Realizacja działania przyczyni się do budowy bardziej efektywnego 
regionalnego systemu komunikacyjnego między głównymi 
ośrodkami społeczno-gospodarczymi Małopolski, poprzez 
usprawnianie połączeń drogowych między subregionami oraz 
zwiększanie ich dostępności wewnętrznej i zewnętrznej, w tym 
poprzez budowę obwodnic miast i miejscowości dotkniętych wysoką 
uciążliwością ruchu tranzytowego. Bezpośrednim rezultatem 
realizowanych inwestycji drogowych będzie zwiększenie 
dostępności transportowej i polepszenie stanu układu drogowego w 
regionie, a przez to m.in. zwiększenie bezpieczeństwa na 
przebudowywanych, modernizowanych i budowanych odcinkach 
dróg poprzez zastosowanie rozwiązań umożliwiających zwiększenie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Realizacja inwestycji odbywać 
się będzie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. 



 106 

Kontynuowane będzie podejście, zgodnie z którym interwencja 
będzie skoncentrowana przede wszystkim na zagadnieniach 
traktowanych jako priorytetowe, tj. związanych z zapewnieniem 
warunków dla tworzenia spójnego i sprawnego układu drogowych 
szlaków komunikacyjnych regionu oraz ich powiązania z krajową 
siecią  drogową, w tym siecią TEN-T, a także budową obwodnic 
miast i miejscowości dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu, mając 
na uwadze potrzebę obniżenia zagrożeń dla bezpieczeństwa 
użytkowników dróg oraz zmniejszenia utrudnień w ruchu 
generowanych w takich miejscach.  

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 

 Oś 4. Regionalna polityka energetyczna (Priorytet 
inwestycyjny 4.e/4.5) –  
 projekty związane z transportem miejskim zawierające element 
drogowy 

 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (Priorytet 
inwestycyjny 9.b/9.2) – projekty związane z rewitalizacją 
zawierające element drogowy 
 

Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014-
2020: 
Oś 4. Zwiększenie dostępności do transportowej sieci 
europejskiej (Priorytet inwestycyjny 7.b/7.2) – projekty związane z 
infrastrukturą drogową 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020: 
Działanie 7.8 Podstawowe usługi i ochrona miejscowości na 
obszarach wiejskich  – projekty związane z lokalną infrastrukturą 
drogową 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne 

W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu 
rozwoju infrastruktury drogowej istotnej dla rozwoju regionu, tj. dróg 
o znaczeniu regionalnym.  

Drogi o znaczeniu regionalnym, to drogi wojewódzkie, 
z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach 
powiatu, chyba że inwestycje na tych drogach realizowane będą 
w porozumieniu z samorządem województwa.  

Przewiduje się inwestycje z zakresu:  

1. budowy i  przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

2. budowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. 
mostów, wiaduktów estakad, tuneli drogowych, zlokalizowanych 
w ciągach dróg o znaczeniu regionalnym, wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą 

3. nowoczesnych systemów zarządzania ruchem i infrastrukturą, 
przyczyniających się do usprawnienia ruchu oraz zwiększania 
bezpieczeństwa na drogach o znaczeniu 
regionalnym/subregionalnym. 

Uwzględniając zapisy Umowy Partnerstwa, inwestycje w drogi 
wojewódzkie będą możliwe jeżeli dotyczą one wybranych odcinków 
pozwalających na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci 
TEN-T, wypełniających luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami 
wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami województw. 
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Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne 

W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu 

rozwoju infrastruktury dróg o znaczeniu subregionalnym, tj. dróg 

zaliczanych do klasy powiatowych lub gminnych, które 

posiadają lub w wyniku realizacji projektu będą posiadać 

kategorię Z (drogi zbiorcze), z uwzględnieniem warunków 

wskazanych w Umowie Partnerstwa. 

 Przewiduje się inwestycje z zakresu:  

1. budowy i  przebudowy dróg, w tym również budowy obwodnic, 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

2. budowy i przebudowy obiektów inżynieryjnych, w tym m.in. 
mostów, wiaduktów estakad, tuneli drogowych, zlokalizowanych 
w ciągach dróg o znaczeniu subregionalnym, wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą 

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa:  

 inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) ze środków 
EFRR, w ramach CT7 są możliwe jedynie wówczas,  gdy 
zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, 
przejściami granicznymi, portami lotniczymi, (…), terminalami 
towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi 

 inwestycje w drogi lokalne w ramach CT7 nie mogą stanowić 
więcej niż 15% alokacji programu przeznaczonej na transport 
drogowy 

 

W poddziałaniach 7.1.1 oraz 7.1.2, ze względu na znaczenie 
działań ukierunkowanych na zwiększanie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, przewiduje się wprowadzenie preferencji dla projektów 
uwzględniających wykorzystanie rozwiązań infrastrukturalnych 
zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu.  

W przypadku elementów infrastruktury, z których potencjalnie mogą 
korzystać osoby o ograniczonej mobilności, np. jako piesi, 
stosowane rozwiązania będą uwzględniały potrzeby takich osób. 

 

Infrastruktura towarzysząca - obejmuje elementy realizowane w 
połączeniu z w projektami dotyczącymi budowy i  przebudowy dróg 
oraz obiektów inżynieryjnych, w tym m.in.:  

a) wyposażenie w zjazdy, zatoki autobusowe i inne niezbędne 
urządzenia drogowe,  

b) urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: 
sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń,  

c) osłony przeciwolśnieniowych lub ekrany akustyczne,  
d) chodniki, przejścia dla pieszych i rowerzystów, jak również 

wszelkie inne rozwiązania infrastrukturalne pozwalające 
zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów czy 
zwierząt,  

e) ścieżki rowerowe,  
f) miejsca wypoczynku dla kierowców, w tym zakup wyposażenia 

dotyczącego wkomponowania ww. rodzajów projektów w 
krajobraz,  

g) budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury drogowej 
przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia 
odwadniające w tym kanalizacja deszczowa,  przepusty, 
sączki, zbiorniki odparowujące, separatory dla wód 
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opadowych),  
h) kanalizacja teletechniczna.  

 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych (jeśli 
dotyczy):  

Nie dotyczy. 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparcie w zakresie infrastruktury drogowej dotyczy terenu całego 
województwa, a inwestycje lokalizowane będą zarówno na 
obszarach miejskich jak i wiejskich.  

W odniesieniu do wsparcia w ramach niniejszego priorytetu 
inwestycyjnego,  zidentyfikowany został m.in. Obszar Strategicznej 
Interwencji regionu: Obszary górskie. Mechanizmem promującym 
wsparcie powyższego OSI będzie zastosowanie preferencji przy 
kryteriach wyboru projektów. 

Jednocześnie, w odniesieniu do zaplanowanych działań z w/w 
zakresu, przewiduje się zastosowanie instrumentów rozwoju 
terytorialnego, tj. subregionalnego programu rozwoju (instrument 
dedykowany interwencji w ramach subregionów funkcjonalnych – 
obszarów strategicznej interwencji województwa). Równocześnie w 
tym zakresie, wsparciem objęte zostaną także interwencje 
skoncentrowane na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego - 
Metropolii Krakowskiej (Obszar Strategicznej Interwencji). 
Mechanizmem promującym wsparcie powyższego OSI będzie 
wyodrębnienie alokacji finansowej dla wsparcia miasta 
wojewódzkiego i jego obszaru funkcjonalnego realizowanego w 
formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych.  

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 031 - Pozostałe drogi krajowe i regionalne (nowo budowane) 

032 - Lokalne drogi dojazdowe (nowo budowane) 

034  - Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, 

drogi krajowe, regionalne lub lokalne) 

044 - Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie 

zarządzania popytem, systemy poboru opłat, informatyczne systemy 

monitorowania, kontroli i informacji) 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

07 - Nie dotyczy  

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

01 - Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie05 - Inne 
zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich/wiejskich 

07 - Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy. 

20.  Lista wydatków kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac. 

 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość udziału 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy. 
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22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne 

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia - Województwo Małopolskie, inne JST 
wyłącznie jako partner Województwa Małopolskiego 

2. jednostki organizacyjne JST, o których mowa w pkt. 1, 
posiadające osobowość prawną 

 

Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne 

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia 

2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające z 
pomocy) (jeśli dotyczy) 

Grupę docelową wsparcia stanowić będą wszyscy użytkownicy 

infrastruktury drogowej w regionie. 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne 

Tryb konkursowy z naborem otwartym  

 

Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne 

 Ścieżka subregionalna, jako szczególna forma trybu 

konkursowego 

 Tryb pozakonkursowy (projekty strategiczne)  - w ramach 

specjalnego mechanizmu, tj. zintegrowanej inwestycji 

terytorialnej 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na działanie 
ogółem 

365 294 118 euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

310 500 000 euro, w tym: 

Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne 

  245 500 000 euro 

 

Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne 

65 000 000 euro
6
 

w tym: 

SPR – 50 000 000 euro 

ZIT – 15 000 000 euro 

26.  Maksymalny udział środków UE w Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne 

                                                           
6
 Alokacja do zmniejszenia - w Umowie Partnerstwa zatwierdzonej przez Komisję Europejską  23 maja br., 

zawarto ograniczenie, zgodnie z którym, inwestycje w drogi lokalne, czyli drogi powiatowe i gminne, w ramach 
CT7 nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji programu przeznaczonej na transport drogowy, a kwota na drogi 
lokalne w ramach CT 7 łącznie we wszystkich RPO nie może przekroczyć 450 mln euro. W związku z 
powyższym, konieczne będzie wprowadzenie zmian finansowych w RPO WM wynikających z negocjacji UP. 
Zmiany te polegać będą zarówno na zmniejszeniu alokacji przewidzianej na infrastrukturę drogową w ramach 7. 
osi priorytetowej, jak i alokacji przypisanej drogom lokalnym – według wyliczeń Ministerstwa Infrastruktury i 
Rozwoju na drogi lokalne w ramach małopolskiego RPO, przy utrzymaniu założenia o zachowaniu przyjętego 
udziału alokacji priorytetu inwestycyjnego (PI) 7.2 w całkowitej alokacji PI 7.2 we wszystkich RPO, maksymalnie 
może wynieść 39 mln euro (wg. cen bieżących). 
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wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

85% 

Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne 

85%  

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne 

15% 

Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne 

15% 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013,  art. 65 ust. 6).  

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy. 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne 

Nie dotyczy 

 

Poddziałanie 7.1.2 Drogi subregionalne 

Minimalna kwota wsparcia wynosi 2 mln PLN  

32.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków  
2. Zaliczka  

 

 

 

 



DZIAŁANIE 7.2 TRANSPORT KOLEJOWY 

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

2.  Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Głównym celem osi priorytetowej jest tworzenie nowoczesnego 
systemu transportowego efektywnie zaspokajającego potrzeby 
rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego 
społeczeństwa, poprzez rozwój infrastruktury transportowej 
sprzyjającej konkurencyjności gospodarczej i spójności 
przestrzennej regionu, przyczyniającej się do ograniczenia 
negatywnego wpływu na środowisko. 

4.  Nazwa celu tematycznego 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

5.  Nazwa priorytetu inwestycyjnego  7.d (7.4) Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i 
interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz 
propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, dla 
zwiększenia dostępności przestrzennej ośrodków pracy, edukacji 
oraz usług społecznych. 

7.  Nazwa Funduszu   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania Działanie 7.2 Transport kolejowy 

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem interwencji podejmowanej w ramach działania jest 
wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, dla 
zwiększenia dostępności przestrzennej ośrodków pracy, edukacji 
oraz usług społecznych. 
Realizacja działania przyczyni się do promowania transportu 
kolejowego w regionie, m.in. poprzez tworzenie warunków dla 
budowy na terenie Małopolski sprawnego i efektywnego systemu 
szybkiej kolei aglomeracyjnej, mającej szczególne znaczenie dla 
obsługi relacji z Krakowem, jako głównym ośrodkiem o znaczeniu 
regionalnym i ponadregionalnym, stanowiącym centrum obszaru o 
najwyższej sile oddziaływania na rozwój Małopolski.  

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014-
2020: 
Oś 3. Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla 
środowiska w skali europejskiej (Priorytet inwestycyjny 7.d/7.4) – 
projekty związane z transportem kolejowym 
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16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 7.2.1 Tabor kolejowy 

W ramach schematu realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu:  

1) zakupu taboru kolejowego, służącego przede wszystkim do 
przewozów na terenie województwa małopolskiego (co nie 
wyklucza współpracy z innymi Województwami, w szczególności 
z Województwami ościennymi), w tym na potrzeby szybkiej kolei 
aglomeracyjnej  

2) inwestycje w budowę/przebudowę i wyposażenie zaplecza 
technicznego służącego do obsługi taboru kolejowego wraz z 
połączeniem z układem torowym  - wyłącznie w połączeniu z 
projektem wskazanym w pkt. (1). 

Nabywany tabor będzie dostosowany do potrzeb osób o 

ograniczonej mobilności. 

 

Poddziałanie 7.2.2 Regionalny transport kolejowy 

W ramach schematu realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu: 

1) integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu 

zbiorowego (organizacja i koordynacja rozkładów jazdy, 

systemy opłat za przewozy)  

2) infrastruktury służącej obsłudze podróżnych, w szczególności 

na potrzeby tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei 

aglomeracyjnej, jako elementu regionalnego transportu 

kolejowego. Ze wsparcia w przedmiotowym zakresie nie 

wyłącza się projektów zlokalizowanych na terenach miast, w 

tym Krakowa. Przewiduje się, że będzie to wsparcie 

komplementarne względem wsparcia przewidzianego w 4. osi 

priorytetowej. 

Wszelkie rozwiązania infrastrukturalne w ramach realizowanych 

projektów będą uwzględniały potrzeby osób o ograniczonej 

mobilności. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych (jeśli 
dotyczy):  

Nie dotyczy. 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego 
województwa, a inwestycje lokalizowane będą zarówno na 
obszarach miejskich, jak i wiejskich, tam gdzie zapewniony jest 
dostęp do transportu kolejowego. 

Jednocześnie w odniesieniu do zaplanowanych działań z zakresu 
integracji różnych środków transportu przewiduje się zastosowanie 
instrumentu rozwoju terytorialnego, tj. subregionalnego programu 
rozwoju (instrument dedykowany interwencji w ramach  subregionów 
funkcjonalnych – obszarów strategicznej interwencji województwa). 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 026 - Inne koleje 

027 - Tabor kolejowy 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

07 – Nie dotyczy 
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d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

05 - Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich/wiejskich  

07 – Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy. 

 

20.  Lista wydatków kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac. 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość udziału 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy. 

 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Poddziałanie 7.2.1 Tabor kolejowy   

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 
3. przedsiębiorstwa wykonujące  kolejowe  przewozy pasażerskie 

 

Poddziałanie 7.2.2 Regionalny transport kolejowy  
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające 
z pomocy) (jeśli dotyczy) 

Grupę docelową wsparcia stanowić będą wszyscy korzystający z 

transportu kolejowego w regionie. 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Poddziałanie 7.2.1 Tabor kolejowy  

Tryb pozakonkursowy (projekty strategiczne)  

 

Poddziałanie 7.2.2 Regionalny transport kolejowy  

 Tryb pozakonkursowy (projekty strategiczne) 

 Ścieżka subregionalna, jako szczególna forma trybu 
konkursowego 

 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na działanie 
ogółem 

94 117 647 euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

80 000 000 euro, w tym: 

Poddziałanie 7.2.1 Tabor kolejowy – 50 000 000 euro 
 

Poddziałanie 7.2.2 Regionalny transport kolejowy – 30 000 000 
euro  

w tym: 

SPR – 20 000 000 euro 

26.  Maksymalny udział środków UE w 
wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: 

85% 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną:  
– zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i 
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krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: 

15% 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną:  
– zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną 
w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 
Poddziałanie 7.2.1 Tabor kolejowy  
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, zastosowanie 
znajdzie Rozporządzenie (WE)  Nr 1370/2007 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczące usług 
publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu 
pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 
1191/69 i (EWG) nr 1107/70. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013,  art. 65 ust. 6). 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 7.2.1 Tabor kolejowy – Nie dotyczy 

Poddziałanie 7.2.2 Regionalny transport kolejowy – 2 000 000 zł 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy. 

32.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków  
2. Zaliczka  

 

 

 



DZIAŁANIE 7.3 TRANSPORT LOTNICZY I MULTIMODALNY 

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

2.  Numer i nazwa osi priorytetowej Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Głównym celem osi priorytetowej jest tworzenie nowoczesnego 
systemu transportowego efektywnie zaspokajającego potrzeby 
rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego 
społeczeństwa, poprzez rozwój infrastruktury transportowej 
sprzyjającej konkurencyjności gospodarczej i spójności 
przestrzennej regionu, przyczyniającej się do ograniczenia 
negatywnego wpływu na środowisko. 

4.  Nazwa celu tematycznego 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie 
niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej 
infrastruktury sieciowej 

5.  Nazwa priorytetu inwestycyjnego  7.c (7.3) Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o 
obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w 
tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, 
połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w 
celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Zwiększenie dostępności lotniczej atrakcyjnych gospodarczo i 
turystycznie obszarów Małopolski. 

7.  Nazwa Funduszu   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 
 

13.  Numer i nazwa działania Działanie 7.3 Transport lotniczy i multimodalny 

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem interwencji podejmowanej w ramach działania jest 
zwiększenie dostępności lotniczej atrakcyjnych gospodarczo i 
turystycznie obszarów Małopolski. 
Realizacja działania przyczyni się do wykorzystania potencjału dla 
rozwoju lokalnych połączeń lotniczych w postaci zwiększającego 
się ruchu turystycznego w Małopolsce, zwłaszcza na obszarach 
poza Krakowem. Duży i stale rosnący ruch turystyczny, 
intensywne kontakty biznesowe i zwiększanie się dobrobytu 
społeczeństwa stwarzają szanse dla rozwoju lotnisk lokalnych, 
tworzących ofertę uzupełniającą względem oferty 
międzynarodowego portu lotniczego w Balicach, poprawiając 
jednocześnie dostępność atrakcyjnych gospodarczo i turystycznie 
terenów województwa dla pasażerów o wyższych dochodach.  

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Program Operacyjny  Infrastruktura i Środowisko  na lata 
2014-2020: 
Oś 3. Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla 
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środowiska i ważnej w skali europejskiej  – projekty dotyczące 
lotnisk 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Lotniska lokalne i transport multimodalny 

W ramach schematu realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu: 

1) budowy i rozbudowy infrastruktury lotniskowej o znaczeniu 
lokalnym. Docelowo przyjmuje się, że wsparcie zostanie 
skierowane na wzmocnienie infrastruktury istniejących (w 
czasie przygotowania programu operacyjnego prowadzonych 
przez stowarzyszenia) lotnisk lokalnych, uzupełniających ofertę 
międzynarodowego portu lotniczego w Balicach. 
Przedsięwzięciom takim towarzyszyć będą inwestycje 
niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko.  

2) rozwoju transportu mulitmodalnego/intermodalnego , w tym 
m.in. na przedsięwzięcia z zakresu budowy, rozbudowy 
infrastruktury terminali przeładunkowych, centrów 
logistycznych zlokalizowanych przy linii kolejowej. Ponadto, 
możliwe będą inwestycje uzupełniające, mające na celu np.: 
zakup urządzeń, instalacji i systemów informatycznych 
służących zarządzaniu terminalem/centrum, budowa 
i instalacja/modernizacja dźwigów i suwnic oraz innego sprzętu 
specjalistycznego do przeładunku kontenerów, a także 
modernizacja linii kolejowych (bocznic kolejowych) 
prowadzących do terminala/centrum. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych (jeśli 
dotyczy):  

Nie dotyczy. 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego 
województwa, a inwestycje lokalizowane będą zarówno na 
obszarach miejskich, jak i wiejskich.  

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 036 - Transport multimodalny  

038 - Inne porty lotnicze 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 07 – Nie dotyczy 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07 – Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy. 

20.  Lista wydatków kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac. 

 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość udziału 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy. 
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22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 

stowarzyszenia 

2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

3. przedsiębiorstwa 

4. organizacje pozarządowe 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy społeczne 
bezpośrednio korzystające 
z pomocy) (jeśli dotyczy) 

Grupę docelową wsparcia stanowić będą wszyscy użytkownicy 

infrastruktury lotniczej oraz przedsiębiorcy korzystający z 

transportu kombinowanego. 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Tryb konkursowy / pozakonkursowy 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na działanie 
ogółem 

11 764 706 euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

10 000 000 euro 

26.  Maksymalny udział środków UE w 
wydatkach kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: 

85% 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną:  
– zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: 

15% 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną:  
– zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.   

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, 
udzielaną w ramach realizacji programu, znajdą zastosowanie 
właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące 
zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie 
udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013,  art. 65 ust. 6). 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy. 
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31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy. 

 

32.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków  
2. Zaliczka 

 

 



OŚ PRIORYTETOWA 8  RYNEK PRACY 

DZIAŁANIE 8.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW REGIONU 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

Oś priorytetowa 8. Rynek pracy 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

4.  Nazwa celu tematycznego Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób 
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 
oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy, w tym w szczególności osób powyżej 50 
r.ż., długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, 
niskowykwalifikowanych, kobiet. 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Społeczny  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Poddziałanie 8.1.1: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 
Poddziałanie 8.1.2: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa mieszkańców regionu 

14.  Cel i uzasadnienie działania  Celem głównym działania jest aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w tym 
w szczególności osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, 
niepełnosprawnych, niskowykwalifikowanych, kobiet. 

Wysoki poziom zatrudnienia ma niepodważalny wpływ na rozwój 
ekonomiczny regionu oraz rozwój kapitału intelektualnego i 
społecznego jego mieszkańców. Jednocześnie ze względu na stale 
zachodzące na rynku pracy dynamiczne przemiany, które mają 
różnorakie podłoże - demograficzne, społeczne, ekonomiczne, 
konieczność stałego dostosowania się do zmieniających się 
okoliczności to wyzwanie, z jakim muszą się zmierzyć wszyscy 
uczestnicy rynku: pracownicy, pracodawcy, osoby pozostające bez 
zatrudnienia. Szczególnego wsparcia wymaga ta ostatnia bardzo 
zróżnicowana wewnętrznie grupa. Ze względu na konieczność 
koncentracji wsparcia i jego skuteczność, pomoc kierowana będzie 
szczególnie do osób, których sytuacja na rynku pracy jest 
najtrudniejsza tj. osób powyżej 50 r.ż, osób długotrwale 
bezrobotnych, niepełnosprawnych, niskowykwalifikowanych,  kobiet 
powracających na rynek pracy lub wchodzących na niego po raz 
pierwszy. Podejmowane działania powinny ujmować element 
indywidualnej diagnozy potrzeb uczestników oraz charakteryzować 
się kompleksowością wsparcia. Oferowana pomoc powinna w jak 
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największym stopniu odpowiadać indywidualnym predyspozycjom 
uczestników i bazować w miarę możliwości, na ich dotychczasowych 
doświadczeniach zawodowych i umiejętnościach. Dodatkowo, 
planowane interwencje powinny mieć ścisły związek z rzeczywistym 
zapotrzebowaniem na określone kwalifikacje i umiejętności na 
regionalnym lub lokalnym rynku pracy, szczególnie poprzez 
uwzględnienie w projektach współpracy z potencjalnymi 
pracodawcami oraz efektywny dobór aktywnych form wsparcia, które 
w największym stopniu umożliwią osobom pozostającym bez 
zatrudnienia m.in. nabycie nowych bądź aktualizację już 
posiadanych umiejętności, kompetencji, kwalifikacji, nabycie 
doświadczenia zawodowego, a w konsekwencji - podjęcie 
zatrudnienia. Przy udzielaniu wsparcia należy także położyć nacisk 
na współpracę w szczególności publicznych i niepublicznych służb 
zatrudnienia, instytucji pomocy społecznej oraz innych podmiotów, 
które będą podejmowały interwencje na rzecz aktywizacji 
zawodowej osób pozostającej bez zatrudnienia. 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 

 Oś 6. Dziedzictwo regionalne (Priorytet inwestycyjny 8b 
(8.2)) – projekty związane z wykorzystaniem i rozwojem 
endogenicznych potencjałów regionu 

 Oś 9. Region spójny społecznie (priorytet inwestycyjny 9i 
(9.4) – projekty mające na celu aktywizację społeczno-
zawodową osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (Priorytet 
inwestycyjny 9b (9.2)) – projekty dotyczące rewitalizacji 
fizycznej obszarów miejskich oraz odnowy fizycznej 
obszarów wiejskich 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

 Oś 1 Osoby młode na rynku pracy (priorytet inwestycyjny 
8ii (8.6) – projekty dotyczące aktywizacji zawodowej osób 
młodych w wieku 15-30 lat 

 Oś 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji (priorytet inwestycyjny 8vii (8.11) – 
projekty dotyczące modernizacji instytucji działających na 
rynku pracy 
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16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 8.1.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA 
MIESZKAŃCÓW REGIONU – PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ 
POWIATOWE URZĘDY PRACY: 

Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. 
Nr 674 z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

Poddziałanie  8.1.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA 
MIESZKAŃCÓW REGIONU – PROJEKTY KONKURSOWE: 

Projekty (w tym realizowane na obszarach rewitalizowanych
7
, a 

także projekty komplementarne do realizowanych/planowanych do 
realizacji z EFRR w ramach Działania 6.3 „Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu”) mające na celu ułatwienie wejścia lub powrotu 
na rynek pracy osobom pozostającym bez zatrudnienia,  obejmujące 
kompleksowo różnorodne narzędzia, formy pomocy  (z wyłączeniem 
wsparcia finansowego na zakładanie działalności gospodarczej) 
takie jak np.: 

 identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika,  

 pośrednictwo pracy, 

 poradnictwo zawodowe, 

 wsparcie motywacyjne,  

 szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, 
uzupełnienia, zmiany kwalifikacji zawodowych, 

 inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np. 
staże, praktyki zawodowe, wolontariat, 

 subsydiowane zatrudnienie,   

 zatrudnienie wspomagane, 

 dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u 
pracodawcy,  

 wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał 
zatrudnienie w ramach projektu, w tym m.in. doradztwo, 
szkolenia,  

 wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności 
geograficznej, w tym działań wynikających z udziału w sieci 
EURES

8
, 

 wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające 
na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (jedynie w 
połączeniu z innymi formami wsparcia), 

 inne, niewymienione wyżej  narzędzia, metody, programy 
służące aktywizacji zawodowej; 

 rozwój kompetencji oraz potencjału partnerów społecznych i 
organizacji pozarządowych prowadzących działalność w 
zakresie aktywizacji zawodowej (jedynie w połączeniu z 
innymi formami wsparcia)

9
. 

                                                           
7
 Obszary rewitalizowane – obszary na których realizowane są projekty w ramach Osi 11 Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, w Działaniach 11.1 Rewitalizacja miast lub 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 
8
 Grupą docelową działań realizowanych w ramach sieci EURES mogą być także osoby poszukujące pracy, 

zgodnie z definicją ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
9
 Co do zasady wsparcie na rzecz podnoszenia kompetencji zawodowych przez pracowników instytucji rynku 

pracy służących zwiększeniu efektywności usług świadczonych na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia 
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17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Poddziałanie 8.1.1: nie dotyczy 

Poddziałanie 8.1.2: nie dotyczy 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem w zakresie aktywizacji zawodowej objęte zostaną 
interwencje dotyczące całego województwa, a działania realizowane 
będą zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Jednocześnie 
ze względu na fakt występowania znacznych różnic 
wewnątrzregionalnych, w odniesieniu do planowanego zakresu 
wsparcia, zidentyfikowany został Obszar Strategicznej Interwencji 
regionu: Obszary na których sytuacja na rynku pracy jest 
najtrudniejsza – bezrobocie. Mechanizmem promującym wsparcie 
powyższego OSI będzie zastosowanie preferencji przy kryteriach 
wyboru projektów przy uwzględnieniu bieżących danych oraz w 
zależności od zmieniającej się sytuacji w regionie. 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 102 - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób 
biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 
oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 - Duże obszary miejskie (o ludności  > 50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 - Małe obszary miejskie (o ludności  > 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07 - Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

03 - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 

05 - Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

06 - Niedyskryminacja  

07 - Równość płci 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na późniejszym etapie prac. 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy)  

Poddziałanie 8.1.1: nie dotyczy 

Poddziałanie 8.1.2: do 15% alokacji na Poddziałanie. Na poziomie 
projektów dopuszcza się możliwość elastycznego  kształtowania 
wysokości cross-financingu. 

22.  Beneficjenci 

                                                                                                                                                                                     
realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Oferowane w ramach RPO 

wsparcie na rzecz budowania potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ma charakter uzupełniający 

(earmarking). 
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a Typ beneficjentów Poddziałanie 8.1.1: Powiatowe Urzędy Pracy Województwa 
Małopolskiego 

Poddziałanie 8.1.2: Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w 
szczególności przedsiębiorcy i pracodawcy, organizacje 
pozarządowe (w tym np.  LGD), instytucje kultury. Jednocześnie ww. 
podmioty (z wyjątkiem LGD) mogą być uczestnikami konkursów 
grantowych. 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 8.1.1: osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne 

Poddziałanie 8.1.2: 

a) w przypadku wszystkich form pomocy - osoby pozostające bez 
zatrudnienia (w tym zarejestrowane w PUP jako bezrobotne)  

b) w przypadku narzędzia - Działania wynikające z udziału w sieci 
EURES  – osoby zarejestrowane jako bezrobotne oraz osoby 
poszukujące pracy  

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania  

Poddziałanie 8.1.1: tryb pozakonkursowy 

Poddziałanie 8.1.2: tryb konkursowy, w tym, w zakresie odnowy 
obszarów wiejskich dopuszcza się realizację projektów 
grantowych.

10
 Przewiduje się również wykorzystanie 

pozakonkursowej ścieżki wyboru. 

Jednocześnie wprowadzanie kryteriów wyboru projektów przyczyni 
się w sposób wymierny m.in. do: 

 kierowania wsparcia w szczególności do grup znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji na regionalnym/lokalnym rynku 
pracy, 

 kierowania wsparcia do mieszkańców obszarów, na których 
sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza,  

 zapewnienia jak najwyższej efektywności udzielanego 
wsparcia. 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

Poddziałanie 8.1.1: 97 500 000 Euro 

Poddziałanie 8.1.2: 49 281 351 Euro  

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

Poddziałanie 8.1.1: 82 875 000 Euro 

Poddziałanie 8.1.2: 41 889 148 Euro 

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

                                                           
10

 Maksymalna wartość grantu wynosi 20 tys. zł. 
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29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

. 

Poddziałanie 8.1.1: 1 stycznia 2015 r. -  zgodnie z zapisami 
Wytycznych MIR dot. realizacji projektów PUP finansowanych ze 
środków FP w ramach programów operacyjnych 
współfinansowanych z EFS w perspektywie 2014-2020  

Poddziałanie 8.1.2: 1 stycznia 2014 r. -  o ile IZ nie określi terminu 
późniejszego 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Minimum 50 tys. zł 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności  Poddziałanie 8.1.1: refundacja 

Poddziałanie 8.1.2: zaliczka 

 

DZIAŁANIE 8.2 WSPARCIE DLA ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

Oś priorytetowa 8 Rynek pracy 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

4.  Nazwa celu tematycznego Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Pobudzenie przedsiębiorczości w regionie. 

7.  Nazwa Funduszu   Europejski Fundusz Społeczny  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania 8.2 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej 

14.  Cel i uzasadnienie działania  Celem głównym działania jest pobudzenie przedsiębiorczości w 
regionie. 

Pobudzanie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój 
przedsiębiorczości są jednymi z najskuteczniejszych narzędzi, które 
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jednocześnie przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i 
przeciwdziałają bezrobociu oraz dają możliwość realizacji swoich 
pomysłów i koncepcji, uniezależnienia się, praktycznego 
wykorzystania wiedzy i kompetencji przez osoby zainteresowane 
podjęciem własnej działalności gospodarczej. Znaczną barierą 
rozwijania przedsiębiorczości jest w szczególności brak 
wystarczających środków finansowych na jej rozpoczęcie, 
szczególnie dotkliwy dla osób, których sytuacja na rynku pracy jest 
najtrudniejsza. W związku z tym wsparcie w formie bezzwrotnej 
będzie kierowane do osób powyżej 50 r.ż, długotrwale 
bezrobotnych, niepełnosprawnych, opiekunów osób zależnych 
pozostających bez zatrudnienia, kobiet, osób 
niskowykwalifikowanych. Wsparcie w formie zwrotnej dostępne 
będzie dla innych grup niż wyżej wymienione. Istotnym elementem 
udzielanego w projektach wsparcia będzie świadczenie wysokiej 
jakości usług szkoleniowo-doradczych, dostępnych na każdym 
etapie zakładania działalności gospodarczej. Oferowane usługi 
powinny stanowić realną pomoc dla osób, które przygotowują się do 
założenia przedsiębiorstwa lub prowadzą je stosunkowo krótko, a w 
konsekwencji przyczynić się do zwiększenia trwałości efektów 
interwencji i przeżywalności utworzonych firm. Celem promocji 
tworzenia dodatkowych, nowych miejsc pracy w ramach działania 
wprowadzano mechanizm różnicowania wysokości dotacji w 
zależności od liczby utworzonych miejsc pracy w zakładanych 
mikroprzedsiębiorstwach. 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 

 Oś 1. Gospodarka Wiedzy (priorytet inwestycyjny 1b (1.2)) 
– projekty z zakresu wsparcia inwestycji przedsiębiorstw 
rozwijających lub rozpoczynających działalność badawczo-
rozwojową i innowacyjną 

 Oś 3. Przedsiębiorcza Małopolska (priorytet inwestycyjny 
3a (3.1)) – projekty z zakresu tworzenia i rozbudowy 
infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego oraz 
promocji przedsiębiorczości 

 Oś 6. Dziedzictwo regionalne (Priorytet inwestycyjny 8b 
(8.2)) – projekty związane z wykorzystaniem i rozwojem 
endogenicznych potencjałów regionu 

 Oś 9. Region spójny społecznie (priorytet inwestycyjny 9v 
(9.8)) – projekty na rzecz wsparcia rozwoju 
przedsiębiorczości społecznej 

 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (Priorytet 
inwestycyjny 9b (9.2)) – projekty dotyczące rewitalizacji 
fizycznej obszarów miejskich oraz odnowy fizycznej 
obszarów wiejskich 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: 

 Poddziałanie Premie na rozpoczęcie działalności 
pozarolniczej oraz  LEADER  
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16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Wsparcie na rzecz osób zainteresowanych założeniem działalności 
gospodarczej świadczone przez Operatorów obejmujące: 

1. szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej, 

2. przyznanie wsparcia finansowego bezzwrotnego (dotacje) na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób, których sytuacja na 
rynku pracy jest najtrudniejsza 

11
tj: 

 osób powyżej 50 r.ż,  

 osób długotrwale bezrobotnych,  

 osób niepełnosprawnych,  

 opiekunów osób zależnych pozostających bez 
zatrudnienia, 

 kobiet, 

 osób niskowykwalifikowanych, 

do wysokości 30 tys. zł,  a w przypadku utworzenia dodatkowego 
miejsca pracy

12
 do 10 tys. zł na każde tworzone miejsce pracy, 

3. wsparcie pożyczkowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(w tym działalności typu spin off/spin out) do wysokości 50 tys. zł

13
, 

4. działania na rzecz wsparcia i rozwoju młodych stażem 
przedsiębiorców (uczestników projektów) w początkowym okresie 
rozwijania działalności gospodarczej (do 12 m-cy) poprzez 
udzielanie wsparcia np. doradczego, szkoleniowego, 
konsultacyjnego. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

 

- wsparcie pożyczkowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w 
tym działalności typu spin off/spin out) do wysokości 50 tys. zł na 
osobę 

Łączna alokacja na IF: 11 764 706 Euro 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem w zakresie zakładania działalności gospodarczej objęte 
zostaną interwencje dotyczące całego województwa, a działania 
realizowane będą zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. 
Jednocześnie ze względu na fakt występowania znacznych różnic 
wewnątrzregionalnych, w odniesieniu do planowanego zakresu 
wsparcia, zidentyfikowany został Obszar Strategicznej Interwencji 
regionu: Obszary o niskim poziomie przedsiębiorczości. 
Mechanizmem promującym wsparcie powyższego OSI będzie 
zastosowanie preferencji przy kryteriach wyboru projektów przy 
uwzględnieniu bieżących danych oraz w zależności od zmieniającej 
się sytuacji w regionie. 

19.  Indykatywny katalog kategorii interwencji  

                                                           
11 Beneficjent ma obowiązek monitorowania prawidłowości wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości 

przyznanych uczestnikowi projektu w okresie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (minimalny 

obowiązkowy okres prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu). Data rozpoczęcia działalności 

gospodarczej powinna być tożsama z datą jej zarejestrowania. 
12 Mowa o dodatkowych miejscach pracy dla pracowników zatrudnionych przez uczestnika zakładającego działalność 

gospodarczą w ramach projektu, na podstawie umowy o pracę w okresie do 12 m-cy od dnia uzyskania przez uczestnika 

wsparcia finansowego z EFS. Wymagany minimalny okres zatrudnienia pracownika wynosi 6 mc-y od daty jego 

zatrudnienia.  
13 Szczegółowe wymogi co do udzielania i monitorowania wsparcia będą opracowane na podstawie Wytycznych MIR. 
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a Zakres interwencji 104 - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

04 - Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: 
pożyczki lub środki równoważne 

c Typ Obszaru 01 - Duże obszary miejskie (o ludności  > 50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 - Małe obszary miejskie (o ludności  > 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07 - Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

03 - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 

04 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i 
innowacji 

06 - Niedyskryminacja  

07 - Równość płci 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na późniejszym etapie prac. 

21.  
Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów W przypadku wsparcia bezzwrotnego: Wszystkie podmioty – 
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych), w tym w szczególności przedsiębiorcy, uczelnie, 
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje 
pozarządowe). 

W przypadku wsparcia zwrotnego: podmioty zarządzające 
instrumentami inżynierii finansowej, w szczególności banki krajowe, 
banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, 
banki spółdzielcze, podmioty, które nie działają w celu osiągnięcia 
zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu 
korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez 
udzelanie pożyczek, konsorcja powyższych podmiotów. 
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b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

- w zakresie typów operacji  1,2: 

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym 
Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy 

- w zakresie operacji 1,3: 

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności 
gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym 
Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie 
odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu  

- w zakresie operacji 4: 

Młodzi stażem przedsiębiorcy, którzy założyli działalność 
gospodarczą w ramach projektów  

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania  

tryb konkursowy 

Jednocześnie wprowadzanie kryteriów wyboru projektów przyczyni 
się w sposób wymierny m.in. do: 

 kierowania wsparcia szczególnie na określone obszary 
słabiej rozwinięte gospodarczo w regionie, w tym na obszary 
rewitalizowane oraz obszary o specyficznych potrzebach i 
potencjałach endogenicznych 

 zapewnienia jak najwyższej trwałości oferowanego 
wsparcia. 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

64 705 882 Euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

55 000 000 Euro 

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

. 

1 stycznia 2014 r. -  o ile IZ nie określi terminu późniejszego 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Minimum 50 tys. zł 
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31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności  zaliczka 

 

 
 

DZIAŁANIE 8.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR MŚP I ADAPTACJA DO ZMIAN 
 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

Oś priorytetowa 8. Rynek pracy 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

4.  Nazwa celu tematycznego Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców 
do zmian 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Dostosowanie kompetencji kadr do potrzeb regionalnej gospodarki 
oraz ograniczenie ryzyka wzrostu bezrobocia w regionie. 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Społeczny  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania 8.3 Rozwój kompetencji kadr MŚP i adaptacja do zmian 

14.  Cel i uzasadnienie działania  Celem głównym działania jest dostosowanie kompetencji kadr MŚP 
do potrzeb regionalnej gospodarki oraz ograniczenie ryzyka wzrostu 
bezrobocia w regionie. 

Dynamicznie zmieniająca się gospodarka wymusza na uczestnikach 
rynku – pracodawcach i pracownikach konieczność elastycznego i 
stałego dostosowywania się do nowych okoliczności. Jednak 
przeprowadzenie zmian organizacyjnych czy zmiany profilu 
działalności pracodawcy niesie za sobą ryzyko zmniejszania 
zatrudnienia. Konieczne jest więc udzielanie wsparcia 
przedsiębiorstwom z sektora MŚP (oraz ich pracownikom), które 
odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej, chcą z 
wyprzedzeniem skutecznie im przeciwdziałać i które są w trakcie 
wprowadzania zmian adaptacyjno-modernizacyjnych. Z procesami 
adaptacyjnymi nierozerwalnie łączy się konieczność ustawicznego 
podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz dbanie 
szczególnie o te grupy osób pracujących, które w największym 
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stopniu mogą być zagrożone utratą zatrudnienia tj. osób z niskimi 
kwalifikacjami oraz pracowników dojrzałych. Jednocześnie mając na 
uwadze wyniki badań, konieczne jest także podejmowanie działań 
na rzecz zwiększenia świadomości MŚP, co do korzyści płynących z 
inwestowania w rozwój potencjału i umiejętności pracowników, 
szczególnie w obliczu planowanej zmiany w zakresie organizacji 
wsparcia szkoleniowo-doradczego dla pracowników MŚP i kluczowej 
(aktywnej) roli samego pracodawcy w tym procesie. Nowy sposób 
organizacji wsparcia, który będzie systemem popytowym przyczyni 
się w wymierny sposób do lepszego dopasowania oferty dla MŚP do 
ich rzeczywistych potrzeb. 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 

 Oś 1. Gospodarka Wiedzy (priorytet inwestycyjny 1b (1.2)) 
– projekty z zakresu wsparcia inwestycji przedsiębiorstw 
rozwijających lub rozpoczynających działalność badawczo-
rozwojową i innowacyjną 

 Oś 3. Przedsiębiorcza Małopolska (priorytet inwestycyjny 
3a (3.1)) – projekty z zakresu tworzenia i rozbudowy 
infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego oraz 
promocji przedsiębiorczości 

 Oś 10. Wiedza i kompetencje (priorytet inwestycyjny 10iii 
(10.3)) – projekty dot. zwiększenia udziału osób dorosłych 
w edukacji całożyciowej 

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

 Oś 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji (priorytet inwestycyjny 8v (8.9), 
priorytet inwestycyjny 10iii (10.3)) – projekty dotyczące 
podniesienia jakości zarządzania rozwojem przedsiębiorstw 
oraz dotyczące budowy i rozwoju ogólnopolskiego Rejestru 
Usług Rozwojowych 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 8.3.1: ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR MŚP  

Podnoszenie kompetencji kadr MŚP poprzez realizację usług  

rozwojowych
14

 - wsparcie realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem 

ze strony MSP za pośrednictwem Operatora
15

. Do zadań Operatora 

należy m.in.: 

1. wsparcie informacyjno - konsultacyjne w zakresie identyfikacji 

potrzeb rozwojowych MŚP, 

2. inicjatywy na rzecz zwiększenia świadomości MŚP, co do korzyści 

płynących z inwestowania w rozwój pracowników (jedynie w 

połączeniu z innymi formami wsparcia), 

3. finansowanie i rozliczanie usług rozwojowych. 

Poddziałanie 8.3.2: ADAPTACJA DO ZMIAN  

Projekty odnoszące się do wsparcia przedsiębiorstw 

                                                           
14

 Usługi rozwojowe to różnego typu działania edukacyjne, pozwalające na 
nabycie/utrzymanie/wzrost/potwierdzenie wiedzy/umiejętności/kwalifikacji/kompetencji odbiorców wsparcia, w tym 
w szczególności szkolenia i doradztwo, dostępne w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR), którego 
administratorem jest PARP. 
15

 Szczegółowe zasady realizacji zadań przez Operatora zostaną określone w odrębnym dokumencie, przy 
uwzględnieniu założenia, że system finansowania usług rozwojowych oparty będzie na refundacji kosztów usługi 
połączonej z promesą. 
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przechodzących procesy modernizacyjne i adaptacyjne oraz ich 

pracowników, a także pracowników zagrożonych zwolnieniem z 

pracy lub przewidzianych do zwolnienia oraz osób zwolnionych z 

przyczyn dotyczących zakładu pracy obejmujące: 

1. szkolenia i/lub doradztwo w zakresie opracowania np. planu 

rozwoju działalności, planu modernizacji, wprowadzenia bardziej 

produktywnych sposobów organizacji pracy, zatrudniania osób 

niepełnosprawnych wraz z elementami jego wdrażania 

(obligatoryjnie) 

2. szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników w zakresie zdobycia 

nowych, aktualizacji bądź dostosowania kompetencji zawodowych 

do bieżących potrzeb MŚP, 

3. opracowanie i wdrażanie programów outplacementowych 

obejmujących różnorodne narzędzia/usługi obejmujące np.: 

 identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika,  

 doradztwo psychologiczne (motywacyjne),  

 poradnictwo zawodowe, 

 pośrednictwo pracy, 

 szkolenia i/lub doradztwo w zakresie zdobycia nowych, 

aktualizacji bądź dostosowania kompetencji zawodowych do 

bieżących potrzeb, 

 wsparcie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności 

geograficznej
16

, 

 wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz finansowe (dotacje 

do 30 tys.) dla osób zamierzających podjąć działalność 

gospodarczą kontynuowane także w początkowym okresie 

(do 12 m-cy) funkcjonowania nowoutworzonego 

przedsiębiorstwa
17

, 

 subsydiowane zatrudnienie, 

 inicjatywy przygotowujące do zmiany miejsca 

pracy/stanowiska pracy/zawodu np. staże, praktyki 

zawodowe, 

 inne, niewymienione wyżej narzędzia, metody, programy 

służące utrzymaniu lub podjęciu zatrudnienia. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy): 

nie dotyczy 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem w zakresie wzmocnienia potencjału kadr oraz adaptacji 
do zmian objęte zostaną interwencje dotyczące całego 
województwa, a działania realizowane będą zarówno na obszarach 
miejskich, jak i wiejskich. 

                                                           
16

 Z wyłączeniem działań wynikających z udziału w sieci EURES. 
17

 Wsparcie kontynuowane w początkowym okresie (do 12 m-cy) funkcjonowania nowoutworzonego 
przedsiębiorstwa dotyczy jedynie wsparcia szkoleniowo-doradczego.   
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19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 106 - Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 - Duże obszary miejskie (o ludności  > 50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 - Małe obszary miejskie (o ludności  > 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07 - Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

03 - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 

04 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i 
innowacji 

05 - Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

06 - Niedyskryminacja  

07 - Równość płci 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na późniejszym etapie prac. 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy)  

Poddziałanie 8.3.1: nie dotyczy 

Poddziałanie 8.3.2: do 10% alokacji na Poddziałanie. Na poziomie 
projektów dopuszcza się możliwość elastycznego  kształtowania 
wysokości cross-financingu. 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów odrębnych), w szczególności przedsiębiorcy, 
instytucje otoczenia biznesu, partnerzy społeczni i gospodarczy (w 
tym organizacje pozarządowe). 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 8.3.1: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich 
pracownicy 

Poddziałanie 8.3.2:  

- w zakresie typu 1 i 2: Mikro, mali i średni przedsiębiorcy 
przechodzący procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich 
pracownicy; 

- w zakresie typu 3 (programy outplacementowe):  

- Mikro, mali i średni przedsiębiorcy przechodzący procesy 
restrukturyzacyjne i modernizacyjne i oraz ich pracownicy; 

- Pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy lub 
przewidziani do zwolnienia oraz osoby zwolnione z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy 
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23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania  

Poddziałanie 8.3.1: tryb konkursowy 

Jednocześnie wprowadzanie kryteriów wyboru projektów przyczyni 
się w sposób wymierny m.in. do: 
 

 kierowania wsparcia do pracowników, którzy najbardziej 
wymagają podniesienia kompetencji np. do osób powyżej 50 
roku życia, pracowników o niskich kwalifikacjach,  

 kierowania wsparcia do pracowników branż/sektorów 
szczególnie istotnych z punktu widzenia rozwoju 

województwa. 
 

Poddziałanie 8.3.2: tryb konkursowy 

Jednocześnie wprowadzanie kryteriów wyboru projektów przyczyni 
się w sposób wymierny m.in. do: 
 

 kierowania wsparcia do pracowników, którzy najbardziej 
wymagają podniesienia/zmiany kompetencji np. do osób 
powyżej 50 roku życia, pracowników o niskich 
kwalifikacjach,  

 zapewnienia jak największej efektywności udzielanego 
wsparcia.  

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

Poddziałanie 8.3.1: 41 176 471 Euro 

Poddziałanie 8.3.2: 11 764 706 Euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

Poddziałanie 8.3.1: 35 000 000 Euro 

Poddziałanie 8.3.2: 10 000 000 Euro 

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r. -  o ile IZ nie określi terminu późniejszego 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Minimum 50 tys. zł 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności  zaliczka 
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DZIAŁANIE 8.4 WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I 
PRYWATNEGO 

 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

8 Rynek pracy 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

4.  Nazwa celu tematycznego Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym 
dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego 
i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą 
pracę 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek pracy osobom, które w 
nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych. 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Społeczny  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania 8.4 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i prywatnego 

14.  Cel i uzasadnienie działania  Celem działania jest umożliwienie powrotu lub wejścia na rynek 
pracy osobom, które w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie 
funkcji opiekuńczych. 

Wspieranie rozwiązań na rzecz łączenia życia zawodowego z 
prywatnym jest jednym z kluczowych warunków dla wspierania 
zatrudnienia. Wyniki analiz oraz badań wskazują niezaprzeczalnie, 
iż jedną z grup, która doświadcza znacznych trudności na rynku 
pracy jest grupa opiekunów osób zależnych, w tym szczególnie 
opiekunów dzieci do lat 3. Konieczne jest umożliwienie im powrotu 
lub wejścia na rynek pracy, zwłaszcza poprzez zwiększenie dostępu 
do usług opieki nad dziećmi do lat 3 i tym samym wdrożenie w 
szerszym niż do tej pory zakresie, zapisów ustawy o opiece nad 
dziećmi do lat 3. Jednocześnie, komplementarnie do w/w inicjatyw 
będzie udzielana kompleksowa pomoc z zakresu aktywizacji 
zawodowej dla opiekunów osób zależnych, którzy pozostają poza 
rynkiem pracy, ale pragną na niego wrócić.  
Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych, a także analiza barier 
ograniczających aktywność zawodową i zatrudnienie kobiet 
(młodych matek) wskazują, iż kluczowymi dziedzinami, w których 
potrzebne jest wprowadzenie zmian (prócz zmian podatkowych i 
uregulowań prawnych w zakresie długości urlopów macierzyńskich i 
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wychowawczych oraz w/w zmian dot. zwiększenia dostępności do 
usług opiekuńczych) jest wprowadzanie rozwiązań dotyczących 
elastyczności form i czasu pracy. W ramach programu wspierani 
więc będą pracodawcy, którzy pragną opracować i wdrożyć 
elementy strategii/planu społecznej odpowiedzialności biznesu, 
szczególnie takich,  które przyczynią się do wprowadzenia 
konkretnych usprawnień na rzecz łączenia i godzenia życia 
zawodowego i prywatnego swoich pracowników. 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 
 

 Oś 6. Dziedzictwo regionalne (Priorytet inwestycyjny 8b 
(8.2)) – projekty związane z wykorzystaniem i rozwojem 
endogenicznych potencjałów regionu 

 Oś 9. Region spójny społecznie (priorytet inwestycyjny 9iv 
(9.7)) – projekty dot. zwiększenia dostępności do usług 
opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi 

 Oś 10. Wiedza i kompetencje (priorytet inwestycyjny 10a 
(10.1)) – projekty dot. podniesienia dostępności i jakości 
edukacji przedszkolnej 

 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (Priorytet 
inwestycyjny 9b (9.2)) – projekty dotyczące rewitalizacji 
fizycznej obszarów miejskich oraz odnowy fizycznej 
obszarów wiejskich 

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

 Oś 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji (priorytet inwestycyjny 8iv (8.8)) – 
projekty dot. podnoszenia kwalifikacji kadry samorządów 
gmin odpowiedzialnych za rozwój form opieki na dziećmi do 
lat 3 oraz opracowanie rozwiązań systemowych w zakresie 
równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. Kompleksowe działania (w tym realizowane na obszarach 
rewitalizowanych

18
, a także projekty komplementarne do 

realizowanych/planowanych do realizacji z EFRR w ramach 
Działania 6.3 „Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu”) mające 
na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia 
ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych (z wyłączeniem 
wsparcia finansowego na zakładanie działalności gospodarczej) 
takie jak np: 

 identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika,  

 pośrednictwo pracy, 

 poradnictwo zawodowe, 

 wsparcie motywacyjne,  

 szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, 
uzupełnienia, zmiany kwalifikacji zawodowych, 

 inicjatywy przygotowujące do podjęcia zatrudnienia np.  
staże, praktyki zawodowe, wolontariat, 

                                                           
18

 Obszary rewitalizowane – obszary na których realizowane są projekty w ramach Osi 11 Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej, w Działaniach 11.1 Rewitalizacja miast lub 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 
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 subsydiowane zatrudnienie,   

 zatrudnienie wspomagane, 

 dotacje na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy u 
pracodawcy,  

 wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał 
zatrudnienie w ramach projektu, w tym m.in. doradztwo, 
szkolenia,  

 wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności 
geograficznej

19
, 

 wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające 
na zapewnieniu opieki nad osobą zależną (jedynie w 
połączeniu z innymi formami wsparcia), 

 inne, niewymienione wyżej  narzędzia, metody, programy 

służące aktywizacji zawodowej. 

2. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania żłobków i klubów 

dziecięcych (w tym realizowane na obszarach rewitalizowanych
20

, a 

także komplementarne do projektów realizowanych/planowanych do 

realizacji z EFRR w ramach Działania 6.3 „Rozwój wewnętrznych 

potencjałów regionu”) poprzez np.:
21

 

 tworzenie nowych żłobków i klubów dziecięcych, 

 zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki,  

 wydłużanie czasu pracy żłobka/klubu i dostosowanie go do 

potrzeb osób pracujących w godzinach popołudniowych, 

 podnoszenie kompetencji kadr
22

 niezbędnych do pełnienia 

funkcji opiekuna/wolontariusza w żłobku/klubie dziecięcym 

(jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia), 

 inne działania służące zwiększeniu dostępności do w/w 

usług opieki nad dziećmi do lat 3. 

3. Tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 

przez dziennego opiekuna (w tym realizowane na obszarach 

rewitalizowanych
23

, a także komplementarne do projektów 

realizowanych/planowanych do realizacji z EFRR w ramach 

Działania 6.3 „Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu”)    

poprzez np.: 

                                                           
19

 Z wyłączeniem działań wynikających z udziału w sieci EURES. 
20

 Obszary rewitalizowane – obszary na których realizowane są projekty w ramach Osi 11 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, w Działaniach 11.1 Rewitalizacja miast lub 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 
21

 Utworzenie nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 
2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235, z późn. zm.) 
22

 W szczególności poprzez szkolenia, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do 
lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235, z późn. zm.) 
23

 Obszary rewitalizowane – obszary na których realizowane są projekty w ramach Osi 11 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, w Działaniach 11.1 Rewitalizacja miast lub 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 
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 wsparcie usług świadczonych przez opiekuna dziennego, 

 podnoszenie kompetencji
24

 osób pragnących pełnić funkcję 

opiekuna dziennego,  

 działania informacyjno-promocyjne dot. korzystania z tej 

formy opieki oraz pełnienia funkcji opiekuna (jedynie w 

połączeniu z innymi formami wsparcia), 

 inne działania służące zwiększeniu dostępności do w/w 

usług opieki nad dziećmi do lat 3. 

4. Inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (w 

tym realizowane na obszarach rewitalizowanych
25

 a także 

komplementarne do projektów realizowanych/planowanych do 

realizacji z EFRR w ramach Działania 6.3 „Rozwój wewnętrznych 

potencjałów regionu”), dotyczące w  szczególności rozwiązań 

ułatwiających pracownikom pełnienie funkcji opiekuńczych i 

zawodowych obejmujące, w zależności od potrzeb pracodawcy 

niektóre lub wszystkie niżej wskazane elementy
26

: 

 analizę potrzeb pracodawcy,  

 doradztwo i/lub szkolenia,  

 opracowanie programu/polityki CSR,  

 element  wdrożeniowy (obligatoryjnie). 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy): 

nie dotyczy 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem w zakresie łączenia życia zawodowego z prywatnym 
objęte zostaną interwencje dotyczące całego województwa, a 
działania realizowane będą zarówno na obszarach miejskich, jak i 
wiejskich. 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 105 - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym 
dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego 
i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą 
pracę 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 - Duże obszary miejskie (o ludności  > 50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 - Małe obszary miejskie (o ludności  > 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

                                                           
24

 W szczególności poprzez szkolenia, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do 
lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz.235, z późn. zm.) 
25

 Obszary rewitalizowane – obszary na których realizowane są projekty w ramach Osi 11 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, w Działaniach 11.1 Rewitalizacja miast lub 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 
26

 W ramach typu nie mogą być realizowane projekty dot. tworzenia i funkcjonowania żłobków, klubów 
dziecięcych, przedszkoli. 
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d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07 - Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

05 - Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

06 - Niedyskryminacja  

07 - Równość płci 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na późniejszym etapie prac. 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy)  

Do 65% alokacji na Działanie. Na poziomie projektów dopuszcza się 
możliwość elastycznego  kształtowania wysokości cross-financingu. 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów odrębnych), w szczególności przedsiębiorcy i 
pracodawcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające 
osobowość prawną, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym 
organizacje pozarządowe). 

Przedsiębiorcy i pracodawcy – uczestnicy konkursów grantowych  

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

- w zakresie typu operacji nr 1: osoby pozostające bez zatrudnienia 
ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad osobą zależną, w 
szczególności nad dziećmi do lat 3; 

- w zakresie typu operacji nr 2-3: osoby powracające/wchodzące na 
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem 
dzieci do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie 
macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym); 

- w zakresie typu operacji 4: przedsiębiorcy i pracodawcy oraz ich 
pracownicy. 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania  

tryb konkursowy, w tym w przypadku typu operacji nr 4 z 
wykorzystaniem formuły projektów grantowych 

Jednocześnie wprowadzanie kryteriów wyboru projektów przyczyni 
się w sposób wymierny m.in. do: 

 kierowania wsparcia w zakresie tworzenia nowych miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3, szczególnie do gmin o wysokim 
stopniu niezaspokojonego zapotrzebowania na miejsca w 
instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3,  

 zapewnienia trwałości udzielanego wsparcia w przypadku 
tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,  

 zapewnienia jak największej efektywności udzielanego 
uczestnikom wsparcia.  

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

23 529 412 Euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

20 000 000 Euro 
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26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

. 

1 stycznia 2014 r. -  o ile IZ nie określi terminu późniejszego 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Minimum 50 tys. zł 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności  zaliczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DZIAŁANIE 8.5 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

Oś priorytetowa 8. Rynek pracy 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

4.  Nazwa celu tematycznego Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Zwiększenie dostępu do usług profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji 
oraz dostosowanie kompetencji dojrzałych pracowników do ich 
potrzeb oraz możliwości. 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Społeczny  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
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9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania 8.5 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej 

14.  Cel i uzasadnienie działania  Celem działania jest zwiększenie dostępu do usług profilaktyki, 
diagnostyki i rehabilitacji oraz dostosowanie kompetencji dojrzałych 
pracowników do ich potrzeb oraz możliwości. 

W obliczu przemian demograficznych, jakim ulega polski oraz - choć 
w wolniejszym tempie - także małopolski rynek pracy, konieczne 
staje się podejmowanie na szerszą niż do tej pory skalę, 
prewencyjnych działań skoncentrowanych na utrzymaniu 
zatrudnienia, szczególnie przez pracowników, wśród których ryzyko 
zaprzestania aktywności zawodowej jest wysokie. W tym kontekście 
kluczowe staje się nie tylko podejmowanie inicjatyw umożliwiających 
pracownikom przekwalifikowanie w sytuacji, w której z przyczyn 
zdrowotnych nie będą oni mogli kontynuować pracy na 
dotychczasowych stanowiskach, ale także szerokie wspieranie 
projektów, które przyczynią się do ogólnej poprawy zdrowia 
mieszkańców regionu, szczególnie osób dojrzałych (profilaktyka, 
rehabilitacja). Uzupełnieniem w/w działań będzie wspieranie 
inicjatyw na rzecz pracodawców, którzy pragną poznać, a następnie 
wdrożyć w praktyce narzędzia zarządzania wiekiem. Ponieważ 
najlepsze efekty daje wdrażanie w organizacji strategii zarządzania 
wiekiem, a nie wybiórcze stosowanie pojedynczych narzędzi, 
wsparcie będą mogły uzyskać projekty, które będą bazować na 
opracowanym już wcześniej dokumencie lub takiej strategii, która 
powstanie w wyniku realizacji projektu. Jednocześnie, elementem 
każdego projektu powinno być zastosowanie w praktyce wielu 
narzędzi zarządzania wiekiem. 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 

 Oś 9. Region spójny społecznie (priorytet inwestycyjny 9a 
(9.2) i 9iv(9.7)) – projekty dot. wsparcia infrastrukturalnego 
dla ochrony zdrowia oraz zwiększenia dostępności do usług 
zdrowotnych, których odbiorcami będą dzieci i młodzież  

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

 Oś 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji (priorytet inwestycyjny 8vi (8.10)) – 
ogólnokrajowe programy w zakresie edukacji zdrowotnej i 
zdrowego stylu życia 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

  

1. programy przekwalifikowania pracowników, szczególnie 
pracowników dojrzałych przygotowujące do kontynuowania pracy na 
innych lub zmodyfikowanych/zmodernizowanych stanowiskach o 
mniejszym obciążeniu dla zdrowia, 

2. szkolenia i doradztwo z zakresu zarządzania wiekiem oraz 
opracowania strategii/planu zarządzania wiekiem u pracodawcy 
wraz z elementami jego wdrażania (obligatoryjnie),  

3. wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla dojrzałych pracowników w 



 141 

miejscu pracy, w tym np. doposażenie i wyposażenie stanowisk 
pracy, 

4. wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie 
zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, 

5. wdrożenie projektów profilaktycznych dot. chorób będących 
istotnym problemem zdrowotnym regionu, w tym chorób układu 
krążenia, chorób nowotworowych, chorobach (zaburzeniach) 
psychicznych, chorobach układu kostno-stawowego i mięśniowego, 
chorobach układu oddechowego (Regionalne Profilaktyczne 
Programy Zdrowotne), 

6. wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających 
powroty do pracy, w tym rehabilitacja kardiologiczna, neurologiczna, 
psychiatryczna, onkologiczna, pulmonologiczna, rehabilitacja 
narządów ruchu, 

7. rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka 
jelita grubego, szyjki macicy i piersi  obejmująca np. m.in. poprawę 
systemu monitorowania przebiegu i efektywności programów 
przesiewowych, badania profilaktyczne

27
, działania informacyjne, 

pakiety badań dodatkowych podczas badań pracowniczych. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

nie dotyczy 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem w zakresie aktywnego i zdrowego starzenia się objęte 
zostaną interwencje dotyczące całego województwa, a działania 
realizowane będą zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 107 – Aktywne i zdrowe starzenie się 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 - Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 - Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07 - Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

05 - Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

06 - Niedyskryminacja  

07 - Równość płci 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na późniejszym etapie prac. 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy)  

Do 25% alokacji na Działanie. Na poziomie projektów dopuszcza się 
możliwość elastycznego  kształtowania wysokości cross-financingu. 

 

22.  Beneficjenci 

                                                           
27

 Dotyczy jedynie kosztu badania kolonoskopowego. 
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a Typ beneficjentów - w zakresie typu operacji 1-4 - Wszystkie podmioty – z wyłączeniem 
osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w 
szczególności pracodawcy, przedsiębiorcy 

- w zakresie typu operacji 5 (RPPZ):   

 Podmioty lecznicze, dla których organem założycielskim jest 
podmiot inny niż utworzony przez ministra, centralny organ 
administracji rządowej, publiczną uczelnię medyczną lub 
publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i 
badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty 
badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe 
w dziedzinie nauk medycznych, a także podmiot powstały z 
przekształcania powyższych jednostek 

 Jednostki samorządu terytorialnego (szczególnie gminy i 
powiaty) 

 Organizacje pozarządowe, których działalność statutowa 
dotyczy promocji zdrowia 

- w zakresie typu operacji 6 – Podmioty lecznicze dla których 
organem założycielskim jest podmiot inny niż utworzony przez 
ministra, centralny organ administracji rządowej, publiczną uczelnię 
medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność 
dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, instytuty 
badawcze prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w 
dziedzinie nauk medycznych, a także podmiot powstały z 
przekształcania powyższych jednostek 

- w zakresie typu operacji 7: 

 Dla programów profilaktyki raka szyjki macicy oraz piersi – 
podmioty posiadające kontrakt z NFZ 

 Dla programów profilaktyki raka jelita grubego podmioty 
posiadające i nieposiadąjace umowy na realizację badań 
kolonoskopowych w ramach Programu badań przesiewowych 
dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego z 
Ministerstwem Zdrowia 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

- w zakresie typu operacji 1,4: pracownicy, wśród których ryzyko 
zaprzestania aktywności zawodowej z przyczyn zdrowotnych jest 
wysokie (szczególnie powyżej 50 roku życia) oraz ich pracodawcy 

- w zakresie typu operacji 2-3: pracodawcy i ich pracownicy 

- w zakresie typu operacji 5-6: mieszkańcy województwa 
małopolskiego, w szczególności osoby powyżej 50 roku życia 

- w zakresie typu operacji 7:  

 Dla programów profilaktyki raka piersi – kobiety wieku 50-69 
lat 

 Dla programów profilaktyki raka szyjki macicy – kobiety wieku 
25-59 lat 

 Dla programów profilaktyki raka jelita grubego  – osoby w 
wieku 55-64 lata 
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23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania  

tryb konkursowy 

Jednocześnie wprowadzanie kryteriów wyboru projektów przyczyni 
się w sposób wymierny m.in. do: 

 kierowania wsparcia w szczególności do osób powyżej 50 r.ż,  

 zapewnienia jak największej efektywności udzielanego 
uczestnikom wsparcia.  

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

30 588 235 Euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

26 000 000 Euro 

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy)  W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

. 

1 stycznia 2014 r. -  o ile IZ nie określi terminu późniejszego 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Minimum 50 tys. zł 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy)  

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności  zaliczka 



OŚ PRIORYTETOWA 9 REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

9. Region spójny społecznie 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i 
zdrowotnym 

4.  Nazwa celu tematycznego Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans 
oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób będących w 
szczególnie trudnej sytuacji społeczno-zawodowej 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Społeczny  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania 9.1 Aktywna integracja  

14.  Cel i uzasadnienie działania Głównym celem działania jest wzrost aktywności społecznej i 
zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Znaczna skala ubóstwa oraz wykluczenia społecznego może 
stanowić jeden z czynników będących barierą rozwoju województwa. 
Jednocześnie brak skutecznych form wsparcia osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, może prowadzić do narastania 
niekorzystnych zjawisk w regionie. Dlatego też, zasadne jest 
podejmowanie działań, które przyczynią się do integracji społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w szczególności osób 
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, np. 
niepełnosprawnych), a także zwiększenia ich szans na zatrudnienie. 
Planowane w ramach działania interwencje ukierunkowane będą na 
kompleksowe wsparcie tych osób, z wykorzystaniem różnorodnych 
narzędzi (m.in. o charakterze społecznym, edukacyjnym, 
zawodowym czy zdrowotnym). Jednocześnie bardzo duży nacisk 
zostanie położony na indywidualizację wsparcia oraz dostosowanie 
go w jak największym stopniu do zdiagnozowanych potrzeb 
konkretnych osób. Dla zwiększenia efektywności i kompleksowości 
oferowanego wsparcia istotna będzie realizacja przedsięwzięć 
integrujących usługi różnych służb publicznych, a także innych 
podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego i walki z 
ubóstwem. 
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15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020: 

 Oś 6. Dziedzictwo regionalne (Priorytet inwestycyjny 8b 
(8.2)) – projekty związane z wykorzystaniem i rozwojem 
endogenicznych potencjałów regionu; 

 Oś 8. Rynek pracy (Priorytet inwestycyjny 8i (8.5)) – projekty 
mające na celu aktywizację zawodową osób pozostających 
bez zatrudnienia; 

 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (Priorytet 
inwestycyjny 9b (9.2)) – projekty dotyczące rewitalizacji 
fizycznej obszarów miejskich oraz odnowy fizycznej 
obszarów wiejskich; 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

 Oś 1. Osoby młode na rynku pracy (Priorytet inwestycyjny 8ii 
(8.6)) – projekty mające na celu aktywizację zawodową osób 
młodych w wieku 15-30 lat; 

 Oś 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji (Priorytet inwestycyjny 9i (9.4)) – 
projekty mające na celu wypracowanie  i wdrożenie 
rozwiązań systemowych w obszarze pomocy i integracji 
społecznej oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników 
instytucji działających w tym obszarze; 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020: 

 projekty mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
żywnościowego osób najbardziej potrzebujących oraz 
przyczynianie się do ich włączenia społecznego; 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: 

 LEADER 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 9.1.1 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY 
OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ/POWIATOWYCH 
CENTRÓW POMOCY RODZINIE 

Projekty na rzecz aktywizacji społecznej/zawodowej osób 
wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz ich otoczenia, obejmujące kompleksowo 
różnorodne, zindywidualizowane narzędzia, takie jak np.: 

 usługi asystenckie (w tym usługi asystenta osoby bezdomnej 
w procesie wychodzenia z bezdomności, asystenta osoby 
opuszającej zakład karny w procesie reintegracji, asystenta 
osoby niepełnosprawnej, asystenta usamodzielnienia lub 
wychowanków pieczy zastępczej, asystenta rodziny); 

 zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera 
zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające 
adaptację pracownika w środowisku pracy;  

 organizacja, prowadzenie i rozwój działalności centrów 
integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej; 

 organizacja, prowadzenie i rozwój działalności  
środowiskowych instytucji aktywizujących osoby 
niepełnosprawne (w tym zaburzone psychicznie), 
oferujących formy wsparcia takie jak: usługi rehabilitacyjne, 
terapia zajęciowa czy poradnictwo psychologiczne (np. 
Środowiskowych Domów Samopomocy); 
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 organizacja i prowadzenie mieszkań chronionych, 
wspieranych, kontraktowych, treningowych prowadzących do 
integracji społeczno-zawodowej; 

 terapie dla osób uzależnionych; 

 poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe, 
pośrednictwo pracy prowadzące do integracji społeczno-
zawodowej; 

 staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, 
zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; 

 kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub 
zmianę kwalifikacji; 

 usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania 
wychowanków pieczy zastępczej; 

 oddziaływanie na otoczenie osób wykluczonych społecznie 
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym wzmacniające 
lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak 
rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, 
terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, programy 
aktywności lokalnej, włączanie rodzin w proces 
terapeutyczny osób chorujących psychicznie; 

 inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i 
zawodowej. 

Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY 
KONKURSOWE 

Projekty (w tym realizowane na obszarach rewitalizowanych
28

, a 
także projekty komplementarne do realizowanych/planowanych do 
realizacji z EFRR w ramach Działania 6.3 „Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu”) na rzecz aktywizacji społecznej/zawodowej 
osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym oraz ich otoczenia, obejmujące kompleksowo 
różnorodne, zindywidualizowane narzędzia, takie jak np.: 

 usługi asystenckie (w tym usługi asystenta osoby bezdomnej 
w procesie wychodzenia z bezdomności, asystenta osoby 
opuszającej zakład karny w procesie reintegracji, asystenta 
osoby niepełnosprawnej, asystenta usamodzielnienia lub 
wychowanków pieczy zastępczej); 

 zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera 
zatrudnienia wspieranego oraz inne usługi ułatwiające 
adaptację pracownika w środowisku pracy;  

 organizacja, prowadzenie i rozwój działalności centrów 
integracji społecznej oraz  klubów integracji społecznej; 

 organizacja, prowadzenie i rozwój działalności  
środowiskowych instytucji aktywizujących osoby 
niepełnosprawne (w tym zaburzone psychicznie), 
oferujących formy wsparcia takie jak: usługi rehabilitacyjne, 
terapia zajęciowa czy poradnictwo psychologiczne (np. 
Środowiskowych Domów Samopomocy); 

 terapie dla osób uzależnionych; 

                                                           
28

 Obszary rewitalizowane – obszary na których realizowane są projekty w ramach Osi 11 Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, w Działaniach 11.1 Rewitalizacja miast lub 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 
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 poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe, 
pośrednictwo pracy prowadzące do integracji społeczno-
zawodowej; 

 staże i praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, 
zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy; 

 kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub 
zmianę kwalifikacji; 

 usługi towarzyszące procesowi usamodzielniania 
wychowanków pieczy zastępczej; 

 oddziaływanie na otoczenie osób wykluczonych społecznie 
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym wzmacniające 
lub odbudowujące naturalne systemy wsparcia, takie jak 
rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np. mediacje, 
terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, programy 
aktywności lokalnej, włączanie rodzin w proces 
terapeutyczny osób chorujących psychicznie; 

 inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i 
zawodowej; 

 rozwój kompetencji oraz potencjału partnerów społecznych i 
organizacji pozarządowych, działających na rzecz włączenia 
społecznego i walki z ubóstwem (jedynie w połączeniu z 
innymi formami wsparcia).

29
 

Poddziałanie 9.1.3 SAMODZIELNE ŻYCIE  

Projekt na rzecz aktywizacji społecznej/zawodowej wychowanków 
młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodków socjoterapii w trakcie przebywania w ww. placówkach, jak i 
do 12 miesięcy po ich opuszczeniu, oraz ich otoczenia, obejmujący 
kompleksowo różnorodne, zindywidualizowane narzędzia, takie jak 
np.: 

 kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub 
zmianę kwalifikacji; 

 poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe, 
pośrednictwo pracy prowadzące do integracji społeczno-
zawodowej; 

 wizyty zawodoznawcze, staże i praktyki zawodowe, 
subsydiowane zatrudnienie, zajęcia reintegracji zawodowej u 
pracodawcy; 

 promocja i wsparcie wolontariatu;  

 działania mające na celu usamodzielnienie wychowanków; 

 dodatkowe zajęcia edukacyjno-wyrównawcze, 
przyczyniające się do ułatwienia wyboru dalszej ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej; 

 inne narzędzia, metody służące aktywizacji społecznej i 
zawodowej. 

                                                           
29

 Co do zasady wsparcie na rzecz podnoszenia kwalifikacji oraz kompetencji kadr publicznych i niepublicznych instytucji, 

działających na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem oraz w ramach innych polityk sektorowych kluczowych w 

tym obszarze, realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Oferowane w 

ramach RPO wsparcie na rzecz budowania potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ma charakter 

uzupełniający (earmarking). 
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17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Nie dotyczy 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem w zakresie aktywnej integracji osób będących w 
szczególnej sytuacji społeczno – zawodowej objęte zostaną 
interwencje dotyczące całego województwa, a działania realizowane 
będą zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Jednocześnie 
ze względu na fakt występowania znacznych różnic 
wewnątrzregionalnych w zakresie skumulowanych problemów 
społecznych zidentyfikowany został Obszar Strategicznej Interwencji 
regionu: Obszary zagrożone skumulowanymi problemami 
społecznymi – ubóstwo. Mechanizmem promującym wsparcie 
powyższego OSI będzie zastosowanie preferencji przy kryteriach 
wyboru projektów (przy uwzględnieniu bieżących danych i wyników 
analiz oraz w zależności od zmieniającej się sytuacji w regionie). 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 109 – Aktywne włączenie, w tym w celu promowania równości szans 
i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie szans na zatrudnienie 

b Forma finansowania 01 – Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 – Duże obszary miejskie (o ludności  > 50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 – Małe obszary miejskie (o ludności  > 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

03 – Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07 – Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

05 – Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

06 – Niedyskryminacja  

07 – Równość płci 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Do 5% alokacji na działanie 

Na poziomie projektów dopuszcza się możliwość elastycznego  
kształtowania wysokości cross-financingu. 

22.  Beneficjenci 
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a Typ beneficjentów Poddziałanie 9.1.1: 

 Ośrodki Pomocy Społecznej 

 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

Poddziałanie 9.1.2: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 

 organizacje pozarządowe (w tym np. LGD), 

 spółdzielnie socjalne, 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 
związków wyznaniowych. 

Jednocześnie ww. podmioty (z wyjątkiem LGD) mogą być 
uczestnikami konkursów grantowych. 

Poddziałanie 9.1.3: 

 województwo małopolskie, 

Jako uczestnicy konkursów grantowych: 

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 

 organizacje pozarządowe, 

 spółdzielnie socjalne, 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 
związków wyznaniowych. 

 organy prowadzące młodzieżowe ośrodki wychowawcze i 
młodzieżowe ośrodki socjoterapii. 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

 osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem 
społecznym

30;
 

 otoczenie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Poddziałanie 9.1.1: tryb pozakonkursowy 

Poddziałanie 9.1.2: tryb konkursowy, w tym w zakresie odnowy 
obszarów wiejskich dopuszcza się realizację projektów grantowych.

31
  

Jednocześnie wprowadzanie kryteriów wyboru projektów przyczyni 
się m.in. do:  

 kierowania wsparcia do grup znajdujących się w szczególnej 
sytuacji społecznej/zawodowej, w tym ze względu na 
wielodzietność, niepełnosprawność; 

 koncentrowania interwencji na obszarach, na których występuje 
kumulacja niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych oraz 
na których występują deficyty w zakresie dostępu do wysokiej 

                                                           
30

 Za wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym uznaje się osoby: 

1. Kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art.  7 

ustawy o pomocy społecznej, bez uwzględniania osób pobierających zasiłek stały, lub 
2. Pobierające świadczenia rodzinne – bez uwzględniania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, lub 

3. Korzystające z systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, o którym  mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, lub 
4. Zagrożone pogłębioną deprywacją materialną, lub 

5. Posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub orzeczenie równoważne w świetle 
przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

6. Wychowankowie Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Mlodzieżowych Ośrodkow Socjoterapii. 
W przypadku, gdy jedyną przesłanka do uznania danej osoby za wykluczoną społecznie lub zagrożoną wykluczeniem społecznym jest 

bezrobocie, wsparcie może zostać skierowane wyłącznie do osoby długotrwale pozostającej bez pracy. 
31

 Maksymalna wartość grantu wynosi 20 tys. zł 
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jakości usług społecznych i zdrowotnych; 

 zapewnienia odpowiedniej efektywności, skuteczności i trwałości 
udzielanego wsparcia. 

Poddziałanie 9.1.3: tryb pozakonkursowy, w tym dopuszcza się 
realizację projektów grantowych 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

117 647 059 Euro, w tym: 

Poddziałanie 9.1.1: 70 000 000 Euro 

Poddziałanie 9.1.2: 44 897 059 Euro 

Poddziałanie 9.1.3: 2 750 000 Euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

100 000 000 Euro, w tym: 

Poddziałanie 9.1.1: 59 500 000 Euro 

Poddziałanie 9.1.2: 38 162 500 Euro 

Poddziałanie 9.1.3: 2 337 500 Euro 

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r. – o ile IZ nie określi terminu późniejszego 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Minimum 50 tys. zł 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności Zaliczka 
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DZIAŁANIE 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

 

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

  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

9. Region spójny społecznie 

  Cel główny osi priorytetowej  Wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i 
zdrowotnym 

  Nazwa celu tematycznego Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 

  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym 

  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych i zdrowotnych 
w regionie 

  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Społeczny  

  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

  Numer i nazwa działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

  Cel i uzasadnienie działania Głównym celem działania jest zwiększenie dostępności i jakości 
usług społecznych i zdrowotnych w regionie. 

Jednym z czynników utrudniających skuteczną walkę z ubóstwem 
oraz wykluczeniem społecznym, mogą być istniejące w regionie 
deficyty w dostępie do wysokiej jakości usług publicznych, takich jak: 
pomoc społeczna, wsparcie rodziny i pieczy zastępczej, usługi 
opiekuńcze czy zdrowotne. Uzasadnione jest zatem podejmowanie 
działań na rzecz zwiększenia jakości i dostępności usług 
społecznych i zdrowotnych. Planowane interwencje koncentrować 
się będą w dużym stopniu na działaniach prewencyjno-
profilaktycznych (skierowanych w szczególności do dzieci i 
młodzieży oraz rodzin zagrożonych dysfunkcją lub przeżywających 
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych), będących 
skutecznym narzędziem zapobiegającym wykluczeniu społecznemu. 
Jednocześnie podejmowane będą działania mające na celu 
zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla osób i rodzin 
dotkniętych kryzysem (m.in. poprzez rozwój oferty usług 
świadczonych na rzecz tych osób oraz wsparcie dla tworzenia 
nowych miejsc, w tym noclegowych, w ośrodkach interwencji 
kryzysowej). Szczególnie istotne będzie również wsparcie inicjatyw 
zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych do osób 
niepełnosprawnych, starszych oraz ich opiekunów.  
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  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020: 

 Oś 6. Dziedzictwo regionalne (Priorytet inwestycyjny 8b 
(8.2)) – projekty związane z wykorzystaniem i rozwojem 
endogenicznych potencjałów regionu; 

 Oś 8. Rynek pracy (Priorytet inwestycyjny 8iv (8.8)) – 
projekty mające na celu aktywizację zawodową osób 
pozostających bez zatrudnienia ze względu na pełnienie 
funkcji opiekuńczych; 

 Oś 8. Rynek pracy (Priorytet inwestycyjny 8vi (8.10)) – 
projekty dot. zwiększenia dostępu do usług profilaktyki, 
diagnostyki i rehabilitacji, szczególnie wśród osób dojrzałych; 

 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (Priorytet 
inwestycyjny 9b (9.2)) – projekty dotyczące rewitalizacji 
fizycznej obszarów miejskich oraz odnowy fizycznej 
obszarów wiejskich; 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

 Oś 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji (Priorytet inwestycyjny 9iv (9.7)) – 
projekty przewidujące realizację działań systemowych na 
rzecz poprawy jakości usług społecznych i zdrowotnych; 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: 

 LEADER 

  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 9.2.1: USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W 
REGIONIE 

1. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności, adekwatnie do lokalnych 
potrzeb, wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji 
dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym 
niepełnosprawnością obejmujących: 

 kompleksowe, zgodne z zapotrzebowaniem rodziny, 
działania profilaktyczne, diagnostyczne, leczniczo-
rehabilitacyjne i terapeutyczno-edukacyjne; 

 wsparcie zarówno dzieci niepełnosprawnych, jak i dzieci 
zagrożonych niepełnosprawnością oraz wykazujących 
dysfunkcje w rozwoju psychoruchowym i społecznym; 

 wsparcie rodziców/opiekunów dzieci oraz zdrowego 
rodzeństwa; 

 wsparcie świadczone, w razie potrzeby, w miejscu 
zamieszkania dziecka; 

 działania informacyjne i edukacyjne, mające na celu 
upowszechnienie wiedzy o możliwościach i konieczności 
wczesnego wsparcia dzieci o zaburzeniach rozwojowych, w 
tym przede wszystkim wśród pracowników POZ; 

 współdziałanie służb społecznych i instytucji działających na 
rzecz dzieci i rodzin, w tym instytucji sektora pomocy 
społecznej, oświatowy i zdrowia; 

2. wdrożenie Regionalnych Profilaktycznych Programów 
Zdrowotnych, w tym ukierunkowanych na rozwiązywanie 
problemów dzieci i młodzieży; 

3. wsparcie projektów z zakresu teleopieki; 
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4. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem standardu 
jakości usług obejmującego m.in. 

 działalność adekwatną do potrzeb (np. w dni wolne, 
weekendy oraz wieczory); 

 metody równoległej pracy z dzieckiem i rodziną z 
uwzględnieniem form współdziałania służb społecznych i 
instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin, w tym 
instytucji oświatowych; 

 interdyscyplinarne programy zajęć dla uczestników;  

 ofertę usług w formach wychodzących do odbiorcy, takich jak 
praca podwórkowa realizująca działania animacyjne i 
socjoterapeutyczne); 

 opiekę i wychowanie, pomoc w nauce; organizację czasu 
wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój 
zainteresowań; 

 programy pracy z dzieckiem i rodziną, w szczególności 
indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne i 
psychoprofilaktyczne; 

 zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, 
kompensacyjne oraz logopedyczne; 

 działania edukacyjne i animacyjne na rzecz środowiska 
lokalnego; 

5. projekty mające na celu zwiększenie jakości i dostępności usług 
społecznych i zdrowotnych (z wyłączeniem działań 
przewidzianych do realizacji w formule subregionalnej) 
realizowane na obszarach rewitalizowanych

32
, a także 

komplementarne do realizowanych/planowanych do realizacji z 
EFRR w ramach Poddziałania 6.3.2 „Wsparcie miejscowości 
uzdrowiskowych;  

Poddziałanie 9.2.2: USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA 
KRYZYSOWA W SUBREGIONACH 

 uruchomienie subregionalnych centrów wsparcia opiekunów 
nieformalnych osób niepełnosprawnych oraz osób starszych 
przebywających poza systemem stacjonarnym, obejmujących co 
najmniej: 

 „miejsca pobytu czasowego”, w których możliwe jest 
przebywanie osoby zależnej pod profesjonalną opieką w 
przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki 
przez jej opiekuna nieformalnego; 

 wsparcie edukacyjno – doradcze opiekunów nieformalnych, 
obejmujące m.in. grupy wsparcia w określonych kręgach 
tematycznych (np.: grupy wirtualne i telefoniczne), 
informowanie opiekunów o możliwych usługach i ułatwianie 
dostępu do nich, organizację indywidualnego poradnictwa i 
szkoleń opiekuńczych, asystenturę – pomoc w „zarządzaniu 
opieką” (usługi „menadżerów opieki”); 

 udzielanie informacji na temat zasobów Małopolski 
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych/osób starszych 

                                                           
32

 Obszary rewitalizowane – obszary na których realizowane są projekty w ramach Osi 11 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, w Działaniach 11.1 Rewitalizacja miast lub 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 
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w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej (w tym dostępności i 
odpłatności), informacji o organizacjach pozarządowych, 
prywatnych firmach świadczących usługi dla osób 
niepełnosprawnych/starszych, wolontariatu, wsparciu dla 
rodzin i opiekunów itp. 

 wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek 
zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób starszych i 
niepełnosprawnych, zaspokajających ich potrzeby w sposób 
pozwalający na samodzielne funkcjonowanie oraz uczestniczenie 
w życiu społecznym np.: poprzez świadczenie usług opiekuńczo-
bytowych, świadczenie usług rehabilitacyjnych, zapewnienie 
poradnictwa i wsparcia psychologicznego, organizację zajęć 
wspomagających aktywność seniorów i osób niepełnosprawnych 
(np. zajęcia muzyczne, plastyczne, komputerowe, kulinarne, 
treningi pamięci, prelekcje, zajęcia relaksacyjne), a także 
zapewnienie realizacji usług otwartych (terenowych) przez te 
placówki – np. w formie dowożenia posiłków do potrzebujących 
bądź świadczenia usług opiekuńczych; 

 wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji 
kryzysowej, oferujących wsparcie osobom i rodzinom dotkniętym 
problemami i sytuacjami kryzysowymi (takimi jak przemoc, 
konflikty małżeńskie/partnerskie, trudności wychowawcze, 
uzależnienia, przeciążenie psychicznie i przewlekły stres, wypadki 
losowe, katastrofy itp.) np. poprzez: prowadzenie 
interdyscyplinarnych programów pracy z rodzinami znajdującymi 
się w sytuacji kryzysowej, udzielanie poradnictwa 
specjalistycznego oraz prowadzenie grup wsparcia, zapewnienie 
czasowego schronienia, prowadzenie działań profilaktycznych w 
celu przeciwdziałania występowaniu sytuacji kryzysowych. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Nie dotyczy 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem w zakresie rozwoju usług społecznych i zdrowotnych 
objęte zostaną interwencje dotyczące całego województwa, a 
działania realizowane będą zarówno na obszarach miejskich, jak 
i wiejskich. Jednocześnie ze względu na fakt występowania 
znacznych różnic wewnątrzregionalnych w zakresie skumulowanych 
problemów społecznych zidentyfikowany został Obszar Strategicznej 
Interwencji regionu: Obszary zagrożone skumulowanymi problemami 
społecznymi – ubóstwo. Mechanizmem promującym wsparcie 
powyższego OSI będzie zastosowanie preferencji przy kryteriach 
wyboru projektów przy uwzględnieniu bieżących danych i wyników 
analiz oraz w zależności od zmieniającej się sytuacji w regionie. 

Jednocześnie w odniesieniu do zaplanowanych działań z zakresu 
rozwoju kompleksowej oferty wsparcia dla osób starszych i 
niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, a także zwiększania dostępu 
i podnoszenia jakości usług interwencji kryzysowej przewiduje się 
zastosowanie instrumentu rozwoju terytorialnego, tj. subregionalnego 
programu rozwoju (instrument dedykowany interwencji w ramach 
subregionów funkcjonalnych – obszarów strategicznej interwencji 
województwa) oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych 
(instrument dedykowany interwencji w ramach Krakowa i jego 
obszaru funkcjonalnego – obszaru strategicznej interwencji 
państwa). 
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19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 112 – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym 

b Forma finansowania 01 – Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 – Duże obszary miejskie (o ludności  > 50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 – Małe obszary miejskie (o ludności  > 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

03 – Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

01 – Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 

05 – Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich/wiejskich 

07 – Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

05 – Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

06 – Niedyskryminacja  

07 – Równość płci 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Do 15% alokacji na działanie 

Na poziomie projektów dopuszcza się możliwość elastycznego  
kształtowania wysokości cross-financingu. 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, 

 organizacje pozarządowe, 

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 
związków wyznaniowych, 

 spółdzielnie socjalne, 

 podmioty lecznicze, 

 przedsiębiorcy. 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 9.2.1: 

w zakresie typu operacji nr 1: 

 dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone niepełnosprawnością (od 
urodzenia do podjęcia nauki w szkole); 

 rodzice (opiekunowie prawni) dzieci niepełnosprawnych oraz 
zagrożonych niepełnosprawnością; 

 placówki świadczące usługi z zakresu wczesnej interwencji 
skierowane do dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub 
niepełnosprawnych; 

 

w zakresie typu operacji nr 4: 

 dzieci i młodzież w wieku szkolnym (do ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej); 

 rodzice (opiekunowie prawni) dzieci i młodzieży w wieku 
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szkolnym; 

 placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży; 

 

w zakresie typu operacji nr 2, 3, 5: 

 mieszkańcy województwa małopolskiego; 

 

Poddziałanie 9.2.2: 

w zakresie typu operacji nr 1: 

 osoby, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność 
wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych; 

 opiekunowie nieformalni; 

 placówki pełniące funkcje centrów wsparcia opiekunów 
nieformalnych osób starszych i niepełnosprawnych; 

 

w zakresie typu operacji nr 2: 

 osoby, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność 
wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb życiowych; 

 placówki zapewniające wsparcie dzienne dla osób starszych i 
niepełnosprawnych; 

 

w zakresie typu operacji nr 3: 

 osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach kryzysowych; 

 ośrodki interwencji kryzysowej. 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Poddziałanie 9.2.1: tryb konkursowy 

Poddziałanie 9.2.2: tryb konkursowy (Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT), Subregionalny Program Rozwoju (SPR)) 

Jednocześnie wprowadzanie kryteriów wyboru projektów przyczyni 
się m.in. do:  

 kierowania wsparcia do grup znajdujących się w szczególnej 
sytuacji społecznej/zawodowej, w tym ze względu na 
wielodzietność, niepełnosprawność; 

 koncentrowania interwencji na obszarach, na których występuje 
kumulacja niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych oraz 
na których występują deficyty w zakresie dostępu do wysokiej 
jakości usług społecznych i zdrowotnych; 

 zapewnienia odpowiedniej efektywności, skuteczności i trwałości 
udzielanego wsparcia. 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

135 294 118 Euro, w tym: 

Poddziałanie 9.2.1: 82 352 942 Euro 

Poddziałanie 9.2.2: 52 941 176 Euro, w tym w ramach: 

ZIT: 16 470 588 Euro 

SPR: 36 470 588 Euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

115 000 000 Euro, w tym: 

Poddziałanie 9.2.1: 70 000 000 Euro    
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Poddziałanie 9.2.2: 45 000 000 Euro, w tym w ramach: 

ZIT: 14 000 000 Euro 

SPR: 31 000 000 Euro 

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r. – o ile IŻ nie określi terminu późniejszego 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Minimum 50 tys. zł 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

32.  Forma płatności Zaliczka 
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DZIAŁANIE 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

9. Region spójny społecznie 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i 
zdrowotnym 

4.  Nazwa celu tematycznego Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej 
w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i 
solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Zwiększenie aktywności społeczności lokalnych w oparciu o 
inicjatywy ekonomii społecznej 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Społeczny  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej 

14.  Cel i uzasadnienie działania Głównym celem działania jest zwiększenie aktywności społeczności 
lokalnych w oparciu o inicjatywy ekonomii społecznej. 

Jednym z elementów systemu wsparcia osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem może być rozwijający się sektor 
ekonomii społecznej, który zarówno stwarza szanse na aktywizację, 
usamodzielnienie oraz integrację osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji społeczno – zawodowej, jak również może dostarczać usługi 
użyteczności publicznej lub usługi deficytowe w społecznościach 
lokalnych (np. w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi). 
Mając na uwadze duży potencjał podmiotów ekonomii społecznej, a 
jednocześnie zdiagnozowane w regionie bariery utrudniające jego 
pełne wykorzystanie, konieczne jest zapewnienie kompleksowej 
oferty wsparcia dla tego sektora. Zaplanowane interwencje obejmują 
zarówno inicjatywy o charakterze animacyjnym, działania inicjujące 
oraz wspomagające tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach 
ekonomii społecznej, jak również wsparcie podmiotów już 
funkcjonujących, przede wszystkim w zakresie profesjonalizacji ich 
działalności biznesowej. 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020: 

 Oś 8. Rynek pracy (Priorytet inwestycyjny 8iii (8.7)) – 
kompleksowe działania skierowane do osób zainteresowanych 
założeniem działalności gospodarczej; 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 
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 Oś 2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji (Priorytet inwestycyjny 9v (9.8)) – projekty mające na celu 
wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań na rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej oraz wdrożenie zwrotnych 
instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej. 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 9.3.1: OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII 
SPOŁECZNEJ 

Realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej
33

 
działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące 
wszystkie poniższe typy usług: 

1. usługi animacji lokalnej, obejmujące 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 partycypacji 
społecznej; 

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

3. usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, 
obejmujące m.in. doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, 
wsparcie dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii 
społecznej poprzez system grantów

34
;  

4. wsparcie na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w 
przedsiębiorstwie społecznym, obejmujące następujące 
instrumenty: 

 wsparcie szkoleniowo-doradcze umożliwiające uzyskanie 
wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub 
prowadzenia i/lub przystąpienia i/lub pracy w przedsiębiorstwie 
społecznym; 

 przyznanie środków finansowych na założenie, przystąpienie 
do lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym w 
wysokości do 20 tys. zł na osobę zakładającą, przystępującą 
lub zatrudnianą w przedsiębiorstwie społecznym; 

 wsparcie pomostowe (w trakcie rozpoczynania prowadzenia 
przedsiębiorstwa i w początkowym okresie jego rozwoju).  

Poddziałanie 9.3.2: KOORDYNACJA ROZWOJU EKONOMII 
SPOŁECZNEJ 

1. koordynacja prowadzonych w regionie działań na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej, w tym m.in. monitoring i promocja 
podmiotów ekonomii społecznej, animacja współpracy 
międzysektorowej na poziomie regionalnym, koordynacja działań 
Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej. 

                                                           
33

 Zakłada się funkcjonowanie w każdym subregionie jednego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, 

działającego zgodnie z założeniami określonymi w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (o ile 

Program zostanie zatwierdzony). Warunkiem pełnienia przez daną instytucji funkcji Ośrodka Wsparcia 

Ekonomii Społecznej jest wdrożenie opracowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej standardów 

działania instytucji wsparcia ekonomii społecznej oraz uzyskanie akredytacji dla prowadzenia usług wsparcia 

ekonomii społecznej. 
34

 Maksymalna wartość grantu przyznawanego podmiotowi ekonomii społecznej wynosi 10 tys. zł. 
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17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Nie dotyczy 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem w zakresie rozwoju ekonomii społecznej objęte zostaną 
interwencje dotyczące całego województwa, a działania realizowane 
będą zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich.  

Jednocześnie w odniesieniu do zaplanowanych działań z zakresu 
wspierania rozwoju ekonomii społecznej przewiduje się 
zastosowanie instrumentu rozwoju terytorialnego, tj. subregionalnego 
programu rozwoju (instrument dedykowany interwencji w ramach 
subregionów funkcjonalnych – obszarów strategicznej interwencji 
województwa) oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych 
(instrument dedykowany interwencji w ramach Krakowa i jego 
obszaru funkcjonalnego – obszaru strategicznej interwencji 
państwa). 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 113 – Promowanie przedsiębiorczości społecznej i integracji 
zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz gospodarki 
społecznej i gospodarki solidarnej w celu ułatwienia dostępu do 
zatrudnienia 

b Forma finansowania 01 – Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 – Duże obszary miejskie (o ludności  > 50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 – Małe obszary miejskie (o ludności  > 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

03 – Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

01 – Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 

05 – Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich/wiejskich 

07 – Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

03 – Wzmacnianie konkurencyjności MŚP 

06 – Niedyskryminacja  

07 – Równość płci 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21.  
Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Poddziałanie 9.3.1:  

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie przepisów odrębnych), które uzyskały akredytację dla 
prowadzenia usług wsparcia ekonomii społecznej 

podmioty ekonomii społecznej – uczestnicy konkursów grantowych 

Poddziałanie 9.3.2: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Krakowie 
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b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 9.3.1: 

w zakresie typu operacji nr 1: 

 społeczność lokalna; 

 jednostki samorządu terytorialnego;  

 instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej;  

 przedsiębiorcy; 

w zakresie typu operacji nr 2: 

 osoby fizyczne i/lub podmioty zainteresowane założeniem i/lub 
prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej; 

w zakresie typu operacji nr 3: 
 podmioty ekonomii społecznej

35 

w zakresie typu operacji nr 4: 

 osoby fizyczne zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem 
działalności i/lub pracą w przedsiębiorstwie społecznym

36
; 

 podmioty zainteresowane założeniem i/lub prowadzeniem 
działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego; 

 przedsiębiorstwa społeczne. 

 

Poddziałanie 9.3.2: 

 jednostki samorządu lokalnego;  

 instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej;  

 podmioty ekonomii społecznej; 

 osoby fizyczne i/lub podmioty zainteresowane założeniem i/lub 
prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej; 

 przedsiębiorcy.  

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Poddziałanie 9.3.1: tryb konkursowy (Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT), Subregionalny Program Rozwoju (SPR)) 

Jednocześnie wprowadzanie kryteriów wyboru projektów przyczyni 
się m.in. do:  

 kierowania wsparcia do grup znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji społeczno-zawodowej; 

 koncentrowania interwencji na obszarach, na których występuje 
kumulacja niekorzystnych zjawisk i problemów społecznych; 

 zapewnienia odpowiedniej efektywności, skuteczności i trwałości 
udzielanego wsparcia. 

 

Poddziałanie 9.3.2: tryb pozakonkursowy 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

20 000 000 Euro, w tym: 

Poddziałanie 9.3.1: 17 647 059 Euro, w tym w ramach: 

ZIT: 5 882 353 Euro 

SPR: 11 764 706 Euro 

                                                           
35

 Zgodnie z definicją określoną w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej. 
36

 Wsparcie finansowe może być przyznane na osobę wskazaną w projekcie ustawy o przedsiębiorstwie 
społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej lub inną osobę wykluczoną społecznie lub zagrożoną 
wykluczeniem społecznym (zgodnie z definicją przyjętą w Programie). 
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Poddziałanie 9.3.2: 2 352 941 Euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

17 000 000 Euro, w tym: 

Poddziałanie 9.3.1: 15 000 000 Euro, w tym w ramach: 

ZIT: 5 000 000 Euro 

SPR: 10 000 000 Euro 

Poddziałanie 9.3.2: 2 000 000 Euro 

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r. – o ile IŻ nie określi terminu późniejszego 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Minimum 50 tys. zł 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności Zaliczka 
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OŚ PRIORYTETOWA 10 WIEDZA I KOMPETENCJE 

DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

10. WIEDZA I KOMPETENCJE 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców jako podstawa 
budowania silnej pozycji regionu. 

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 10. inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się 
przez całe życie 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 10i (10.1) ograniczenie i zapobieganie 
przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego 
dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz 
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z 
uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek 
kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Podniesienie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej oraz edukacji 
w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne  

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Społeczny  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości  

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

13.  Numer i nazwa działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest podniesienie dostępności i jakości edukacji 
przedszkolnej oraz edukacji dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia 
ogólnego. 

Wysokiej jakości edukacja prowadzona od najmłodszych lat 
uwzględniająca różne potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży, otwarta 
na wyzwania i gotowa na usuwanie barier w dostępie, to niezbędna 
podstawa budowania społeczeństwa małopolskiego dobrze 
wykształconego, z kompetencjami opartymi na indywidualnych 
predyspozycjach oraz jednocześnie z umiejętnością dostosowania do 
zmieniających się warunków i pojawiających się potrzeb na rynku pracy. 
Głównym wyzwaniem w ramach wychowania przedszkolnego jest 
umożliwienie dostępu do tej edukacji wszystkim dzieciom w wieku 
przedszkolnym, a tym samym lepszy ich start na kolejnych etapach 
edukacji oraz ułatwienie rodzicom łączenia życia zawodowego z  
życiem prywatnym. Kształcenie ogólne powinno być nastawione na 
rozwijanie kompetencji kluczowych, przekrojowych oraz postaw 
związanych z umiejętnością i motywacją do uczenia się. Ułatwi to wybór 
dalszej ścieżki edukacyjnej czy zawodowej oraz późniejsze 
funkcjonowanie na rynku pracy oraz naturalnie włączy osoby w proces 
uczenia się przez całe życie. Jednocześnie od najwcześniejszych lat 
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życia edukacja powinna być nastawiona na zindywidualizowane 
potrzeby dzieci – wspomaganie w obszarach deficytowych, a z drugiej 
strony wspieranie w rozwoju zainteresowań czy uzdolnień. Interwencja 
w szczególności powinna dotyczyć osób z niepełnosprawnościami, 
które powinny o ile to możliwe, w jak najpełniejszym stopniu mieć 
możliwość uczestniczenia we wszelkich formach edukacji 
ogólnodostępnej poprzez likwidację barier zarówno infrastrukturalnych 
jak i mentalnych związanych ze stereotypowym postrzeganiem tych 
osób oraz poprzez zapewnienie niezbędnego wsparcia 
towarzyszącego. 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  na 
lata 2014-2020: 

 Oś 2 Cyfrowa Małopolska (Priorytet inwestycyjny 2.3) projekty w 
zakresie podnoszenia jakości i dostępności e-usług publicznych 

 Oś 6. Dziedzictwo regionalne (Priorytet inwestycyjny 8b (8.2)) – 
projekty związane z wykorzystaniem i rozwojem endogenicznych 
potencjałów regionu; 

 Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (Priorytet 
inwestycyjny 9b (9.2)) – projekty dotyczące rewitalizacji fizycznej 
obszarów miejskich oraz odnowy fizycznej obszarów wiejskich; 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 Oś I. Osoby młode na rynku pracy (Priorytet inwestycyjny 8ii (8.6)) 
– projekty mające na celu aktywizację zawodową osób młodych w 
wieku 15-30 lat; 

 Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji (priorytet inwestycyjny 10i (10.1)) w zakresie rozwoju 
narzędzi polityki edukacyjnej oraz poprawy jakości pracy szkół i 
placówek oświatowych 

 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (Priorytet 
Inwestycyjny 10ii (10.2)) 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

 Oś 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu (Priorytet 
Inwestycyjny 2.1) w zakresie ograniczania terytorialnych różnic w 
możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach. 

16.  Przykładowe rodzaje 
projektów  

 

Poddziałanie 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE  

Działania na rzecz zwiększenia ilości miejsc oraz podniesienia jakości  
edukacji przedszkolnej, (w tym na obszarach rewitalizowanych

37
, a 

także komplementarne do realizowanych/planowanych do realizacji 
projektów z EFRR w ramach Działania 6.3 „Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu”), w szczególności: 

1. tworzenie nowych przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego, 

2. wsparcie istniejących lub nowotworzonych przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego, w zakresie m.in. 
wyposażania/doposażenia w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce 
edukacyjnie itp.,   

3. organizacji  zajęć dodatkowych, wykraczających poza podstawę 
programową wychowania przedszkolnego, wydłużenia godzin 

                                                           
37

 Obszary rewitalizowane – obszary na których realizowane są projekty w ramach Osi 11 Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, w Działaniach 11.1 Rewitalizacja miast lub 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 
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pracy (tak, aby były one bardziej dostępne dla 
rodziców/opiekunów dzieci pracujących w niestandardowych 
godzinach), 

4. działania wyrównujące szanse dzieci ze szczególnymi potrzebami 
(w tym dzieci niepełnosprawnych), przyczyniające się do 
pełniejszego ich udziału w edukacji przedszkolnej m.in.: 

 zatrudnienie dodatkowego personelu np. asystenta osoby 
niepełnosprawnej, 

 zakup niezbędnego sprzętu/wyposażenia/zabawek itp., 

5. działania edukacyjne/promocyjne w środowiskach, w których 
odnotowywane jest najniższe uczestnictwo dzieci w edukacji 
przedszkolnej. 

6. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych kadr 
wspieranych placówek, wyłącznie jako element szerszego 
projektu obejmującego więcej typów operacji. 

 

Poddziałanie 10.1.2 EDUKACJA OGÓLNA 

Podnoszenia jakości i efektywności nauczania w ramach kształcenia 
ogólnego (w tym na obszarach rewitalizowanych

38
, a także 

komplementarnie do realizowanych/planowanych do realizacji projektów 
z EFRR w ramach Działania 6.3 „Rozwój wewnętrznych potencjałów 
regionu”), poprzez w szczególności: 

1. rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych, w 
zakresie: 

 nauk matematycznych, przyrodniczych, biologicznych (m.in. 
poprzez wyposażanie pracowni pozwalających na szersze 
wykorzystanie metody eksperymentu w nauczaniu tych 
przedmiotów), 

 kompetencji informatycznych, w tym w zakresie 
wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz cyfrowych w 
nauczaniu, w szczególności z uwzględnieniem standardów 
wypracowanych w ramach programu cyfrowa szkoła 
(komponent e-szkoła oraz e-nauczyciel), 

 umiejętności i postaw związanych m.in. z kreatywnością, 
innowacyjnością, pracą zespołową, ekologią oraz 
przeciwdziałaniem dyskryminacji, 

2. rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych z zakresu 
świadomości i ekspresji kulturalnej 

3. działania związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno- 
zawodowym, w szczególności poprzez współpracę szkół i 
placówek m.in. ze szkołami wyższymi, a także pracodawcami np. 
staże, wizyty studyjne, wizyty zawodoznawcze, przyczyniające się 
do ułatwienia uczniom wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i 
zawodowej, 

4. wsparcie dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami w 
szczególności działania integracyjne, dodatkowe zajęcia 
edukacyjno-wyrównawcze oraz interwencje przyczyniające się do 
zwiększonego i pełnego udziału dzieci i młodzieży z 

                                                           
38

 Obszary rewitalizowane – obszary na których realizowane są projekty w ramach Osi 11 Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, w Działaniach 11.1 Rewitalizacja miast lub 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 
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niepełnosprawnościami w edukacji ogólnej,  
 

5. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych i społecznych kadr 
wspieranych placówek, w szczególności w zakresie: 

 wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 

 nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych oraz 
pracy metodą eksperymentu. 

Poddziałanie 10.1.3 DIAMENT PLUS 

Realizacja w regionie systemu pracy z uczniem zdolnym w oparciu o 
narzędzia oraz programy wypracowane na poziomie regionalnym

39
, w 

tym: 

1. działania związane z diagnozowaniem uzdolnień u uczniów, 

2. realizacja  w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie 
ogólne na poziomie podstawowym programu twórczego 
myślenia, 

3. realizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjnych rozwijających 
uzdolnienia uczniów, w tym: 

 zajęcia w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych, 

 zajęcia e-learningowych kół naukowych 

 zajęcia w ramach wakacyjnych obozów naukowych, 

4. współpraca ze szkołami wyższymi oraz innymi podmiotami w 
regionie w realizacji pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, 

5. wsparcie rodziców uczniów zdolnych 

6. przygotowanie kadr do pracy z uczniem zdolnym. 

 

Poddziałanie 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA 

Wsparcie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne 
w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych oraz cyfrowych w nauczaniu 
bazujące na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji 
multimedialnej, w szczególności poprzez: 

1. zajęcia lekcyjne prowadzone w formule „odwróconych lekcji” z 
wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych, 

2. wyposażenie/doposażenie w niezbędny sprzęt dydaktyczny, 

3. współpracę ze szkołami wyższymi, 

4. przygotowanie kadr do pracy z wykorzystaniem nowych 
technologii informacyjno- komunikacyjnych. 

 

Poddziałanie 10.1.5 PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW 
ZDOLNYCH 

1. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych. 

                                                           
39

 Rozwój systemu opracowanego w ramach Projektu DiAMEnT - Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, 

Talenty - projekt innowacyjny realizowany w okresie od  1.03.2009 r. do 30.09.2014 r., w ramach Priorytetu IX 

regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim. 
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17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Nie dotyczy  

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem w zakresie wychowania przedszkolnego oraz edukacji 
ogólnej na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym objęte 
zostaną interwencje dotyczące całego województwa, a działania 
realizowane będą zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. 
Jednocześnie ze względu na fakt występowania różnic 
wewnątrzregionalnych w zakresie wyników egzaminów gimnazjalnych, 
zidentyfikowany został Obszar Strategicznej Interwencji regionu: 
Obszary o niskich wynikach egzaminów gimnazjalnych. Mechanizmem 
promującym wsparcie powyższego OSI będzie zastosowanie preferencji 
przy kryteriach wyboru projektów (przy uwzględnieniu bieżących danych 
i wyników analiz oraz w zależności od zmieniającej się sytuacji w 
regionie). 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 115 - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, 
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i 
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 - Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 -  Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne 
mechanizmy wdrażania 

07 – Nie dotyczy  

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

05 - Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

06 - Niedyskryminacja 

07 - Równość płci 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 10.1.1: do 10 % alokacji. Na poziomie projektów 
dopuszcza się możliwość elastycznego kształtowania wysokości cross-
financingu. 

Poddziałania 10.1.2 – 10.1.5: Nie dotyczy 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Poddziałanie 10.1.1 i 10.1.2 

Wszystkie podmioty -  z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych), w tym: 

 organy prowadzące przedszkola, oddziały przedszkolne i inne 
formy wychowania przedszkolnego  

 organy prowadzące szkoły i placówki prowadzące kształcenie 
ogólne,  
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 inne placówki oświatowe tj. Młodzieżowe Domy Kultury 

 instytucje kultury i nauki, 

 organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji  

 kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 
związków wyznaniowych działające w obszarze edukacji 

Poddziałanie 10.1.3 

 Województwo Małopolskie - Małopolskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli  

 Organy prowadzące szkoły i placówki prowadzące kształcenie 
ogólne – uczestnicy konkursów grantowych 

Poddziałanie 10.1.4 

 Województwo Małopolskie 

Poddziałanie 10.1.5 

 Fundacja Sapere Auso 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 10.1.1 

 dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o systemie 
oświaty, w tym dzieci z niepełnosprawnościami i innymi 
specjalnymi potrzebami, 

 rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w Ustawie o 
systemie oświaty,  

 kadra przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form 
wychowania przedszkolnego, 

 przedszkola,  

 inne formy wychowania przedszkolnego w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 
2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania 
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form 
oraz sposobu ich działania. 

Poddziałanie 10.1.2 

 dzieci i młodzież ucząca się w szkołach i placówkach 
prowadzących kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 2, 3, 4 i 
5 ustawy o systemie oświaty realizujące kształcenie ogólne (z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych)), w tym osoby  ze specjalnymi 
potrzebami, w szczególności z niepełnosprawnościami, 

 rodzice dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne, 

 kadra szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne,  

 szkoły oraz placówki prowadzące kształcenie ogólne w rozumieniu 
art. 2 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o systemie oświaty realizujące 
kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) i ich 
organy prowadzące. 

Poddziałanie 10.1.3 

 dzieci i młodzież ucząca się w szkołach i placówkach 
prowadzących kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 2, 3, 4 i 
5 ustawy o systemie oświaty realizujące kształcenie ogólne (z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych)), w tym osoby  ze specjalnymi 
potrzebami, w szczególności z niepełnosprawnościami, 

 rodzice dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach prowadzących 
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kształcenie ogólne, 

 kadra szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne,  

 szkoły oraz placówki w rozumieniu art. 2 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o 
systemie oświaty realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem 
szkół dla dorosłych) i ich organy prowadzące. 

Poddziałanie 10.1.4 

 dzieci i młodzież ucząca się w szkołach i placówkach 
prowadzących kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 2, 3, 4 i 
5 ustawy o systemie oświaty realizujące kształcenie ogólne (z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych)), w tym osoby  ze specjalnymi 
potrzebami, w szczególności z niepełnosprawnościami, 

 kadra szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, 

 szkoły oraz placówki w rozumieniu art. 2 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o 
systemie oświaty realizujące kształcenie ogólne (z wyłączeniem 
szkół dla dorosłych) i ich organy prowadzące. 

Poddziałanie 10.1.5 

 dzieci i młodzież ucząca się w szkołach i placówkach 
prowadzących kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 2, 3, 4 i 
5 ustawy o systemie oświaty realizujące kształcenie ogólne (z 
wyłączeniem szkół dla dorosłych)), w tym osoby  ze specjalnymi 
potrzebami, w szczególności z niepełnosprawnościami, 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Poddziałanie 10.1.1 tryb konkursowy 

Poddziałanie 10.1.2 tryb konkursowy 

Poddziałanie 10.1.3 tryb pozakonkursowy, z uwzględnieniem formuły 
projektów grantowych 

Poddziałania 10.1.4 oraz 10.1.5 tryb pozakonkursowy 

Kryteria wyboru projektów uwzględniały będą m.in. szczególne potrzeby 
dzieci i młodzieży (w tym z rodzin wielodzietnych), likwidację barier w 
systemie edukacji, które powodują nierówny do niej dostęp i ograniczają 
swobodę w wyborze ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej oraz będą 
się przyczyniać do realizacji przedsięwzięć w szczególny sposób 
przyczyniających się do zwiększenia jakości i efektywności edukacji w 
regionie m.in. poprzez kierowanie wsparcia w szczególności do tych 
obszarów na których wyniki egzaminu gimnazjalnego są najniższe. 
Kryteria będą też narzędziem elastycznego reagowania na zmiany oraz 
pojawiające się potrzeby. 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

104 036 044  €, w tym: 
Poddziałanie 10.1.1: 35 294 118 € 
Poddziałanie 10.1.2: 33 447 809 € 
Poddziałanie 10.1.3: 10 000 000 € 
Poddziałanie 10.1.4: 16 470 588 € 
Poddziałanie 10.1.5: 8 823 529 € 

25.  Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

88 430 638 €, w tym: 
Poddziałanie 10.1.1: 30 000 000 € 
Poddziałanie 10.1.2: 28 430 638 € 
Poddziałanie 10.1.3: 8 500 000 € 
Poddziałanie 10.1.4: 14 000 000 € 
Poddziałanie 10.1.5: 7 500 000 € 

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

W przypadku Poddziałania 10.1.2 poziom dofinansowania będzie się 
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projektu (%) wahał od 50 - 85 % i obliczany będzie zgodnie z algorytmem, w którym 

jako zmienne przyjęte zostaną: 

- zamożność gminy określona poprzez dochód własny gminy w 

przeliczeniu na mieszkańca. 

- wyniki egzaminów zewnętrznych 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%) 

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

 

28.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi 
zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania 
wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r. – o ile IZ nie określi terminu wcześniejszego. 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia.  

 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

50 000  zł/nie dotyczy 

31.  Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności zaliczka 

 

 

Działanie 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

10. WIEDZA I KOMPETENCJE 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców jako podstawa budowania 
silnej pozycji regionu. 

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 10. inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie 
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe 
życie 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 10iii (10.3bis) lepsze dostosowanie systemów 
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia 
z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez 
mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 
nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 
pracodawcami. 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie do potrzeb 
rynku pracy.  

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Społeczny  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
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9.  Instytucja Pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości  

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finasów  

13.  Numer i nazwa działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i 
dostosowanie do potrzeb rynku pracy. 

Kluczowe dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego jest 
umożliwienie uczniom szkół i placówek prowadzących to kształcenie 
zdobywania wiedzy i umiejętności w warunkach jak najbardziej 
zbliżonych do rzeczywistego miejsca pracy. Dlatego też interwencja w 
tym obszarze powinna się skupiać na doposażeniu/wyposażaniu szkół i 
placówek w odpowiedni do nauki zawodu sprzęt, narzędzia czy materiały 
techno-dydyaktyczne. Z drugiej strony kluczowa do tego, aby absolwenci 
posiadali kwalifikacje pożądane na rynku pracy i adekwatne do wymagań 
jest współpraca z pracodawcami – na etapie opracowywania programów 
nauczania, ale także wyrażająca się w szerokim umożliwieniu uczniom 
uczestniczenia w stażach u pracodawców. Szkoła zawodowa jako szkoła 
pozytywnego wyboru powinna być miejscem gdzie uczeń zdobywa 
konkretne, aktualne i potrzebne kwalifikacje zawodowe ale także rozwija 
swoje kompetencje kluczowe, które pozwalają rozwijać kreatywność, 
przedsiębiorczość oraz samootywacje do dalszego rozwoju.  

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  na 
lata 2014-2020: 

 Oś 2 Cyfrowa Małopolska (Priorytet inwestycyjny 2.3) w zakresie 
podnoszenia jakości i dostępności e-usług publicznych 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020: 

 Oś I. Osoby młode na rynku pracy (Priorytet inwestycyjny 8ii (8.6)) 
– projekty mające na celu aktywizację zawodową osób młodych w 
wieku 15-30 lat; 

 Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji (priorytet inwestycyjny 10i(10.1)) 

 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (Priorytet 
Inwestycyjny 10 ii (10.2)) 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

 Oś 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu (Priorytet 
Inwestycyjny 2.1) projekty z zakresu ograniczania terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o 
wysokich przepustowościach. 

16.  Przykładowe rodzaje 
projektów  

 

Poddziałanie 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W 
SUBREGIONACH 

Podniesienie jakości i efektywności szkolnictwa zawodowego, poprzez 
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m.in.: 

1. Tworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych
40

 oraz rozwijanie 
oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

41
, 

poprzez w szczególności: 

 nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie 
formalnym i poza formalnym), 

 tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska 
pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w 
nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, 

 programy współpracy szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe z pracodawcami – w tym przede 
wszystkim staże

42
 dla uczniów, 

 działania z obszaru doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz 

                                                           
40

 Za Centrum Kompetencji Zawodowych uznaje się podmiot realizujący zadania zbieżne z zadaniami centrum 
kształcenia zawodowego i ustawicznego o których mowa w art. 62a Ustawy o systemie oświaty tj. prowadzi 
kwalifikacyjne kursy zawodowe, podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji 
zawodowej, współpracuje z pracodawcami i organizacjami pracodawców. 
41

 Nie więcej niż 20 % alokacji na Poddziałanie 10.2.1 może być przeznaczone na wsparcie szkół i placówek 
innych niż wchodzących w skład Centrum Kompetencji Zawodowych. 
42

 Nie mniej niż 25% kosztów bezpośrenich związanych z realizacją typu pierwszego operacji obligatoryjnie 

należy przeznaczyć na organizację staży w przedsiębiorstwach.  

Pod pojęciem stażu realizowanego w ramach wszystkich typów operacji w ramach Działania 10.2 należy 

rozumieć takie formy nabywania umiejętności praktycznych, których zakres wykracza poza ramy określone dla 

praktyki zawodowej. W ramach Działania 10.2 możliwa jest organizacja staży u pracodawców, mających na celu 

praktyczna naukę zawodu. Staże powinny uwzględniać następujące zasady: 

 
- Okresu realizacji stażu wynosi co najmniej 150 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia w ww. 

formie wsparcia.  
 
- Za udział w stażu uczniowie mogą otrzymywać stypendium stażowe, w wysokości nie większej niż kwota 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z 10 października 2002 o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

 
- Katalog wydatków może uwzględniać koszty związane z odbywaniem stażu (np. koszty dojazdu, koszty 

zakupu odzieży roboczej, koszty zakwaterowania, środki czystości, ochrony osobistej itp.) w łącznej 
wysokości nie przekraczającej 2 000 zł w przeliczeniu na 1 osobę odbywającą staż. 

 
- Do zadań opiekuna stażysty należy w szczególności: diagnoza kompetencji i kwalifikacji stażysty (we 

współpracy z nauczycielem), określenie celu i programu staży (we współpracy z nauczycielem), 
zapoznanie uczniów z programem stażu, nadzór nad realizacja stażu oraz sporządzenie dokumentu 
potwierdzającego odbycie stażu 

 
- Koszty wynagrodzenia opiekuna stażysty u pracodawcy powinno uwzględniać jedną z opcji: 

 refundację pracodawcy całości lub części wynagrodzenia opiekuna stażysty w zakresie 
odpowiadającym delegowaniu go do zadań związanych z opieką nad jednym stażystą, ale nie 
więcej niż 500 zł brutto, w wysokości max 500 zł brutto za opiekę nad jednym stażystą. Na 
jednego opiekuna może max przypadać 5 stażystów. Całościowe wynagrodzenie opiekuna 
stażysty możliwe do refundacji stanowi iloczyn liczby stażystów i kwoty zryczałtowanego 
wynagrodzenia przypadającego za opiekę nad jednym stażystą, 

 refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażysty w wysokości nie 
przekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami 
wynagrodzenia, wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad stażystą), ale nie 
więcej niż 500 zł brutto, 

 podstawą dokonania wypłaty dla pracodawcy może być faktura/rachunek/oświadczenie bądź 
dokument potwierdzający poniesiony wydatek. 
 

- Dokument potwierdzający odbycie stażu powinien zawierać co najmniej: okres stażu, cel i program stażu, opis 

zadań wykonywanych przez stażystę, opis kompetencji uzyskanych przez stażystę w wyniku stażu oraz ocenę 

stażysty dokonaną przez opiekuna. 
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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, wyłącznie jako element szerszego 
projektu obejmującego więcej typów operacji, 

 interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego 
udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z 
niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej, 

 dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące 
wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych. 

 

Poddziałanie 10.2.2 PROMOCJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  

Kreowanie i inicjowanie w regionie zmian i rozwoju w zakresie 
kształcenia zawodowego, poprzez m.in.: 

1. Tworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie 
oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, 
poprzez w szczególności: 

 nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w 
systemie formalnym i poza formalnym), 

 tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska 
pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w 
nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, 

 programy współpracy szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe z pracodawcami – w tym przede 
wszystkim staże dla uczniów, 

 działania z obszaru doradztwa edukacyjno - 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, 

 interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego 
udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z 
niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej, 

 dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące 
wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych. 

2. Promocja kształcenia zawodowego oraz działania z obszaru 
doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz orientacji zawodowej, w 
szczególności skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych, w tym 
w formule Festiwalu Zawodów.  

3. Rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów  poprzez współpracę 
szkół zawodowych  ze szkołami wyższymi z wykorzystaniem 
nowoczesnych narzędzi i technologii informacjno-komunikacyjnych i 
cyfrowych w nauczaniu 
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17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Nie dotyczy  

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem w zakresie szkolnictwa zawodowego objęte zostaną 
interwencje dotyczące całego województwa, a działania realizowane 
będą zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. 

Jednocześnie w odniesieniu do zaplanowanych działań z zakresu 
szkolnictwa zawodowego przewiduje się zastosowanie instrumentu 
rozwoju terytorialnego, tj. subregionalnego programu rozwoju (instrument 
dedykowany interwencji w ramach subregionów funkcjonalnych – 
obszarów strategicznej interwencji województwa) oraz zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych (instrument dedykowany interwencji w ramach 
Krakowa i jego obszaru funkcjonalnego – obszaru strategicznej 
interwencji państwa) 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 118 - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do 
etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania 
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i 
rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu 
realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 - Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 -  Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

01 - Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 

05 - Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju obszarów 
miejskich/wiejskich 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

05 - Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 

06 – Niedyskryminacja  

07 – Równość płci 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21.  
Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Do 24 % alokacji na Działanie. Na poziomie projektów dopuszcza się 
możliwość elastycznego kształtowania wysokości cross-financingu. 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Poddziałanie 10.2.1: 

 Organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego. 

Poddziałanie 10.2.2: 

 Województwo Małopolskie  

 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – uczestnicy konkursów 
grantowych 
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b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałania 10.2.1 i 10.2.2: 

 młodzież ucząca się w szkołach i placówkach prowadzących 
kształcenie zawodowe, w tym ze specjalnymi potrzebami w 
szczególności z niepełnosprawnościami. 

 młodzież ucząca się w szkołach gimnazjalnych 

 kadra szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe i 
ustawiczne,  

 opiekunowie i rodzice młodzieży wspieranych szkół i placówek, 

 szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Poddziałanie 10.2.1 – tryb konkursowy (Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT), Subregionalny Program Rozwoju (SPR)) 

Poddziałanie 10.2.2 – tryb pozakonkursowy, z uwzględnieniem formuły 
projektów grantowych 

Jednocześnie wprowadzanie kryteriów wyboru projektów przyczyni się w 
sposób wymierny m.in. do: powstania racjonalnej sieci kształcenia 
zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym przyczyniającej się do 
efektywnego wykorzystania zasobów i bazy techno-dydaktycznej szkół i 
placówek, podniesienia jakości nauczania i oparciu go w głównej mierze 
na praktycznej nauce zawodu, konieczności uwzględnienia szczególnych 
potrzeb młodzieży uczestniczącej w kształceniu oraz likwidacji barier, 
które powodują nierówny dostęp do kształcenia i ograniczają swobodę w 
wyborze ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Kryteria  będą też 
narzędziem elastycznego reagowania na zmiany oraz pojawiające się 
potrzeby. 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

90 000 000  €, w tym: 

Poddziałanie 10.2.1: 76 470 588 €, w tym, w ramach: 

ZIT: 17 647 059 € 

SPR: 58 823 529 € 

Poddziałanie 10.2.2: 13 529  412 € 

25.  Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

76 500 000 €, w tym: 

Poddziałanie 10.2.1: 65 000 000 €, w tym, w ramach: 

ZIT: 15 000 000 € 

SPR: 50 000 000  € 

Poddziałanie 10.2.2: 11 500 000 € 

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85 % (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

 

28.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r. – o ile IZ nie określi terminu wcześniejszego. 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy 
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prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej 
pomocy, obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

50 000 zł/nie dotyczy 

31.  Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności zaliczka 

 

 

DZIAŁANIE 10.3 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

10. WIEDZA I KOMPETENCJE 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców jako podstawa 
budowania silnej pozycji regionu. 

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 10. inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz 
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się 
przez całe życie 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 10iv (10.3) wyrównywanie dostępu do uczenia 
się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i 
pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, 
podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz 
promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez 
doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Tworzenie w regionie warunków do zwiększenia udziału osób 
dorosłych z regionu w edukacji całożyciowej  

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Społeczny  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolska  

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów  

13.  Numer i nazwa działania 10.3 Rozwój kształcenia ustawicznego 

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem działanie jest tworzenie w regionie warunków do zwiększenia 
udziału osób dorosłych w edukacji całożyciowej.  

Diagnozowany w badaniach wyraźny rozdźwięk pomiędzy 
oczekiwaniami pracodawców, a umiejętnościami i kompetencjami 
osób na rynku pracy, a przy tym niski udział osób dorosłych w 
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uczeniu się przez całe życie jest zjawiskiem niepożądanym. 
Interwencje w ramach Działania mają doprowadzić przede 
wszystkim do spotkania się potrzeb związanych z oferowanymi 
miejscami pracy po stronie pracodawców z adekwatnymi 
kwalifikacjami po stronie pracowników oraz z gotowością do 
podnoszenia czy zmiany kompetencji. Konieczne jest wsparcie osób 
w zakresie zarówno kwalifikacji zawodowych, jaki i podstawowych 
umiejętności językowych, matematyczny czy zdolności i motywacji 
do uczenia się. W trudniejszej sytuacji na rynku pracy i dlatego 
szczególnie powinny być wspierane osoby o niskich kwalifikacjach 
oraz osoby po 50 r.ż. 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 

 Oś 2 Cyfrowa Małopolska (Priorytet inwestycyjny 2.3) w zakresie 
podnoszenia jakości i dostępności e-usług publicznych 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 Oś I. Osoby młode na rynku pracy (Priorytet inwestycyjny 8ii 
(8.6)) – projekty mające na celu aktywizację zawodową osób 
młodych w wieku 15-30 lat 

 Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji (Priorytet Inwestycyjny 10iv (10.3)) w zakresie rozwoju 
krajowego systemu kwalifikacji oraz jakości i dostępności usług 
rozwojowych 

 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (Priorytet 
Inwestycyjny 10 ii (10.2)) 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

 Oś 1 Powszechny dostęp do szybkiego internetu (Priorytet 
Inwestycyjny 2.1) w zakresie ograniczania terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o 
wysokich przepustowościach. 
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16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. Rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych w 
zakresie kompetencki cyfrowych i językowych  

2. Rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych w 
kontekście przede wszystkim funkcjonowania na rynku pracy, w 
celu nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji zawodowych 
lub poziomu wykształcenia,  poprzez m.in.: 

 poradnictwo zawodowe i planowanie własnej kariery w tym 
diagnozowanie potrzeb szkoleniowych 

 usługi rozwojowe
43

 w szczególności, w zakresie 
kompetencji kluczowych (z wyłączeniem kompetencji 
cyfrowych i językowych), oraz kompetencji i umiejętności 
zawodowych,  

 działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji, w tym 
skierowane do osób powracających z emigracji, 

 działania wspierające w zakresie rozwijania poczucia 
własnej wartości, kreatywności, motywacji do uczenia się i 
rozwoju zawodowego oraz kompetencji emocjonalno-
społecznych, przyczyniające się do lepszego 
funkcjonowania na rynku pracy, 

 kształcenie formalne w ramach szkół dla dorosłych. 

3. Rozwój kształcenia ustawicznego, m.in. poprzez działania 
promocyjne skierowane w szczególności do grup 
niedoreprezentowanych w tym obszarze m.in. osób 50 + oraz 
osób o niskich kwalifikacjach 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Nie dotyczy  

18.  Terytorialny obszar realizacji  Wsparciem w zakresie kształcenia całożyciowego objęte zostaną 
interwencje dotyczące całego województwa, a działania realizowane 
będą zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. 

 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 117 - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o 
charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich 
grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i 
kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek 
kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie 
nabytych kompetencji 

b Forma finansowania 01- Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 - Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 -  Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

03 - Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

                                                           
43 Usługi rozwojowe to różnego typu działania edukacyjne, pozwalające na nabycie/utrzymanie/wzrost 

wiedzy/umiejętności/kwalifikacji/kompetencji odbiorców wsparcia, w tym w szczególności szkolenia i doradztwo. 

. 
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d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07- Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

05 - Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

06 – Niedyskryminacja 

07 – Równość Płci 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na dalszym etapie prac 

21.  
Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów  Województwo Malopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w 
Krakowie – w zakresie typów 2 i 3. 

 firmy szkoleniowe – w zakresie typu 1 

 uczelnie wyższe – w zakresie typu 1 
 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Osoby dorosłe, w tym, w szczególności: 

 osoby z niepełnosprawnościami,  

 osoby powyżej 50 r. ż., 

 osoby w wieku 25-64 lat z niskimi kwalifikacjami (tj. osoby 
posiadające wykształcenie co najwyżej na poziomie 
ponadgimnazjalym), 

 osoby powracające z emigracji. 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Działanie wdrażane w trybie konkursowym oraz pozakonkursowym. 

Jednocześnie wprowadzanie kryteriów wyboru projektów przyczyni 
się w sposób wymierny m.in. do: realizacji przedsięwzięć w 
szczególny sposób przyczyniających się do zwiększenia jakości i 
efektywności kształcenia w regionie, kierunkowania wsparcia w 
szczególności do osób z niskimi kwalifikacjami, konieczności 
uwzględniania szczególnych potrzeb osób dorosłych 
uczestniczących w kształceniu oraz likwidacji barier, które powodują 
nierówny dostęp do kształcenia i ograniczają swobodę w wyborze 
ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Kryteria będą też 
narzędziem elastycznego reagowania na zmiany oraz pojawiające 
się potrzeby. 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

47 058 824 € 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

40 000 000  € 

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85 % (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy  
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29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r. – o ile IZ nie określi terminu wcześniejszego. 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

50 000 zł/nie dotyczy 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności zaliczka 

 

 

 

 

 

 



OŚ PRIORYTETOWA 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 

DZIAŁANIE 11.1. REWITALIZACJA MIAST 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów 
objętych procesami rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich 

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z 
ubóstwem i wszelką dyskryminacją 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 9b. (9.2) Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów 
miejskich i wiejskich 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów 
objętych procesami rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów  

13.  Numer i nazwa działania Działanie 11.1. Rewitalizacja miast 

14.  Cel i uzasadnienie działania Wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców 
obszarów miejskich objętych działaniami rewitalizacyjnymi. 

Istnienie zdegradowanych, zaniedbanych i odizolowanych obszarów, 
na których często występuje zjawisko wykluczenia społecznego, 
powoduje konieczność podjęcia działań służących poprawie 
spójności społecznej i terytorialnej. W tym celu przewiduje się 
przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji społecznej, fizycznej, 
gospodarczej i przestrzennej w oparciu o programy rewitalizacji, 
które będą wspierane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS). Kompleksowa rewitalizacja przyczyni się do 
wzrostu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów 
dotkniętych problemami społecznymi, tym samym podejmowane 
działania wpłyną na realizację celów szczegółowych UP. Ponadto, w 
ramach innych osi priorytetowych programu, możliwe będzie 
wsparcie działań o charakterze rewitalizacyjnym, finansowanych ze 
środków EFRR, zwłaszcza w zakresie tworzenia i rozwoju stref 
aktywności gospodarczej na terenach typu brownfield oraz 
podnoszenia efektywności energetycznej budynków. 

 

Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, 
prowadzony na określonym obszarze proces przemian 
przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, 
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inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu 
wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez 
nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do 
jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania 
endogeniczne. Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego polega na 
znalezieniu dla tych obszarów nowego zastosowania lub 
przywrócenie ich pierwotnego stanu i funkcji wraz 
z doprowadzeniem do funkcjonalnego stanu obiektów znajdujących 
się na obszarze rewitalizacji i charakteryzuje się: 

– Kompleksowością, czyli całościowym spojrzeniem na 
zdegradowany obszar, na którym podejmowane działania w 
sferze infrastrukturalnej, gospodarczej, społecznej 
i środowiskowej są w pełni ze sobą zintegrowane i 
podporządkowane tym samym celom. Jest to również 
odpowiedzialność realizatora (koordynatora) procesu 
rewitalizacji nie za poszczególne etapy procesu, ale za końcowy 
efekt. 

– Koordynacją działań, czyli takim zarządzaniem procesem, aby 
prowadzony był zgodnie z ustalonym harmonogramem, przy 
optymalnym wykorzystaniu zasobów istniejących jak i 
powstałych dzięki realizacji poszczególnych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. 

– Wieloletniością – stopień skomplikowania procesu rewitalizacji, 
konieczność podjęcia wielu działań oraz ich kosztochłonność 
zmusza do rozłożenia wysiłków na wiele lat (w zależności od 
obszaru rewitalizacji i jego degradacji). 

 

Działania inwestycyjne z EFRR powinny być podporządkowane 
rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych i 
służyć realizacji celów EFS.  

W ramach działania wspierane będą projekty właściwe dla EFRR, 
natomiast, mając na uwadze bezpośrednią współzależność 
pomiędzy działaniami infrastrukturalnymi i działaniami służącymi 
rozwojowi sfery społecznej na rewitalizowanych obszarach oraz 
dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu komplementarności 
pomiędzy działaniami społecznymi i infrastrukturalnymi na 
rewitalizowanych obszarach, wsparcie dla projektów społecznych 
będzie prowadzone w ramach PI 8.5, 8.8, 9.4, 9.7, 10.1 
finansowanych z EFS w odpowiednich osiach priorytetowych. Takie 
podejście umożliwi: 

- powiązanie inwestycji infrastrukturalnych z realizacją działań 
mających cele społeczne; 

- realizację działań inwestycyjnych jedynie w przypadkach, kiedy 
służą one rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów 
społecznych; 

- koordynację czasową w procesie wyboru do finansowania wiązki 
wybranych typów interwencji wspieranych środkami obu funduszy. 

 

Poddziałanie 11.1.1. REWITALIZACJA GŁÓWNYCH 
OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE 

Poddziałanie obejmować będzie miasta pow. 15 tys. mieszk. oraz 
mniejsze miasta będące siedzibą powiatu. Projekty realizowane 
będą na podstawie Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) 
opracowywanego na podstawie metodyki opracowanej przez IZ 
RPO WM 2014-2020. LPR będzie musiał spełniać wszelkie wymogi 
właściwe dokumentowi programowemu dla prowadzenia działań 
rewitalizacyjnych. 
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Wykaz miast: 
1. Kraków 
2. Tarnów 
3. Nowy Sącz 
4. Oświęcim 
5. Chrzanów 
6. Olkusz 
7. Nowy Targ 
8. Bochnia 
9. Gorlice 
10. Zakopane 
11. Skawina 
12. Andrychów 
13. Wieliczka 
14. Trzebinia 
15. Wadowice 
16. Kęty 
17. Myślenice 
18. Libiąż 
19. Brzesko 
20. Limanowa 
21. Dąbrowa Tarnowska 
22. Miechów 
23. Sucha Beskidzka 
24. Proszowice 

 

Poddziałanie 11.1.2. ODNOWA MIAST MAŁYCH 

Poddziałanie obejmować będzie miasta w przedziale liczby mieszk. 
5-15 tys., z wyłączeniem miast będących siedzibą powiatu, a 
liczących mniej niż 15 tys. mieszk. Projekty realizowane będą na 
podstawie Planu Odnowy Miejscowości (POM) opracowywanego na 
podstawie metodyki przygotowanej przez IZ RPO WM 2014-2020. 
POM będzie miał uproszczony charakter w stosunku do LPR. 

Wykaz miast: 
1. Rabka-Zdrój 
2. Brzeszcze 
3. Krynica-Zdrój 
4. Bukowno 
5. Niepołomice 
6. Krzeszowice 
7. Chełmek 
8. Stary Sącz 
9. Wolbrom 
10. Mszana Dolna 
11. Tuchów 
12. Sułkowice 
13. Dobczyce 
14. Grybów 
15. Maków Podhalański 
16. Piwniczna-Zdrój 
17. Szczawnica 
18. Jordanów 
19. Muszyna 

 

Poddziałanie 11.1.3. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO 
ZESPOŁU SZPITALNO-PARKOWEGO W KOBIERZYNIE 

Poddziałanie obejmować będzie teren zabytkowego zespołu 
szpitalno-parkowego w Kobierzynie, gdzie działalność leczniczą w 
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zakresie leczenia chorób i zaburzeń  psychicznych, neurologii  oraz 
uzależnień prowadzi Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa 
Babińskiego w Krakowie. Wyodrębnienie poddziałania wynika 
zarówno ze specyfiki obszaru, którego dotyczy, tj. szpitala 
założonego jako miasto dla osób w nim leczonych, jak i ze specyfiki 
problemów, którymi szpital się zajmuje - coraz więcej osób cierpi na 
różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. W związku z tym 
kompleksowa rewitalizacja zespołu szpitalno-parkowego z jednej 
strony wpłynie na polepszenie warunków włączenia w życie 
społeczne osób z problemami psychicznymi, a z drugiej – 
doprowadzi do przywrócenia funkcjonalności zdekapitalizowanym 
obiektom i umożliwi ich właściwe wykorzystanie w terapii osób z nich 
korzystających. 

 

 

Zarówno LPR, jak i POM, aby stanowić podstawę do aplikowania o 
wsparcie dla projektów rewitalizacyjnych, będą musiały zostać 
zaakceptowane przez IZ RPO WM 2014-20. 

 

Liczba ludności wg faktycznego miejsca zamieszkania na podstawie 
danych GUS, stan na 31.12.2012 

 

Lokalny program rewitalizacji – opracowany i przyjęty przez 
jednostkę samorządu terytorialnego i koordynowany przez tą 
jednostkę wieloletni program w sferze przestrzeni, urządzeń 
technicznych, społeczeństwa i gospodarki, a także środowiska 
naturalnego, opisujący stan i stopień degradacji terenu (obszaru 
rewitalizacji) za pomocą wskaźników społecznych i ekonomicznych 
oraz planowane do realizacji działania oraz system ich wdrażania, 
których celem jest wyprowadzenie tego obszaru z sytuacji 
kryzysowej poprzez nadanie mu nowych funkcji lub przywróceniu 
funkcji jakie pełnić powinien zgodnie ze swoją specyfiką. Celem 
takiego programu jest także – oprócz przywrócenia funkcjonalności 
– stworzenie korzystnych warunków do jego dalszego trwałego 
rozwoju. Działania rewitalizacyjne prowadzone będą na obszarach o 
zdiagnozowanych problemach społecznych ze środków zarówno 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym LPR 
zawierać będzie musiał wykaz projektów finansowanych z obydwu 
funduszy. 

Opracowanie LPR przez jst nie dotyczy Poddziałania 11.1.3. – w tym 
przypadku LPR opracowywany jest przez podmiot zarządzający 
wskazanym obszarem. 

Plan odnowy miejscowości – plan działań wynikający ze strategii 
rozwoju miasta / gminy lub innych dokumentów strategicznych, 
mający na celu realizację przedsięwzięć o charakterze 
rewitalizacyjnym, prowadzących do zlikwidowania / zniwelowania 
zdiagnozowanych problemów społecznych na obszarze 
miejscowości, której dotyczy. Działania rewitalizacyjne prowadzone 
będą na obszarach o zdiagnozowanych problemach społecznych ze 
środków zarówno Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
jak i Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z czym POM 
zawierać będzie musiał wykaz projektów finansowanych z obydwu 
funduszy. 

 

Istnieje możliwość uznania za dokumenty odpowiadające LPR lub 
POM, innych, istniejących już dokumentów o podobnym 
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charakterze, takich jak np. Lokalne Strategie Rozwoju. Warunkiem 
ich uznania za dokument o charakterze równoważnym dla LPR lub 
POM jest: (a) zgoda właściwego miasta na wykorzystanie takiego 
dokumentu, (b) spełnianie wymogów stawianych przez IZ RPO WM 
2014-2020 dla LPR lub POM. 

 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach 
Działania będzie udzielane komplementarnie do innych działań RPO 
WM i innych programów operacyjnych, zgodnie z zapisami 
dokumentu pn. „Linia demarkacyjna”. Komplementarne wsparcie 
dostępne będzie w następujących programach operacyjnych: 

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 
Oś 3. Przedsiębiorcza Małopolska (Priorytet inwestycyjny 3a. w 
zakresie zwiększenia dostępności terenów oferujących warunki do 
prowadzenia działalności gospodarczej); 
Oś 4. Regionalna polityka energetyczna (Priorytet inwestycyjny 4c. 
w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych); 
Oś 8. Rynek pracy (Priorytet inwestycyjny 8i. w zakresie poprawy 
integracji z rynkiem pracy i mobilności zawodowej osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, oraz 
8iv. w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3); 
Oś 9. Region spójny społecznie (Priorytet inwestycyjny 9i. w 
zakresie aktywnej integracji społecznej, oraz 9iv. w zakresie 
wsparcia jakości i dostępu do niedrogich usług publicznych); 
Oś 10. Wiedza i kompetencje (Priorytet inwestycyjny 10i. w zakresie 
poprawy jakości kształcenia); 

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko na lata 2014-
2020 
Oś I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki (Priorytet inwestycyjny 
4iii. w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych); 
Oś II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
(Priorytet inwestycyjny 6iii. w zakresie poprawy stanu środowiska w 
miastach i na terenach zdegradowanych, w szczególności 
rekultywację gleb na terenach przemysłowych); 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach 
wiejskich 
Działanie: LEADER 
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16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych 
problemów społecznych (wsparciu nie podlegają inwestycje 
polegające na budowie nowych obiektów): 

1. Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów 
infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, 
obejmujące: 

 placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, 
takie jak m.in. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania 
przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe; 

 obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw); 

Nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury 
sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych 
oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia 
działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale 
sportowe, sale gimnastyczne, boiska, kryte baseny, 
lodowiska, budynki służące funkcjom administracyjno-
zarządczym).  

 obiekty infrastruktury kulturalnej; 

 obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji 
społecznej i zawodowej mieszkańców; 

 obiekty infrastruktury ochrony zdrowia (projekty 
poprawiające dostępność usług zdrowotnych dla 
mieszkańców); 

 obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje 
społeczne.  

Warunkiem ubiegania się o wsparcie projektów w ramach LPR / 
POM jest zgłoszenie w ramach danego LPR / POM co najmniej 
jednego projektu w ramach typu projektu nr 1. 

2. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich na cele publiczne i/lub 
społeczne i/lub gospodarcze, w tym w szczególności 
porządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, 
takich jak: place miejskie, skwery, parki. 

3. Modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej 
poprawiające ich estetykę zewnętrzną. 

4. Modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów 
strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, 
zewnętrzne/wewnętrzne klatki schodowe i korytarze, windy). 

5. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej 
infrastruktury komunalnej (np. przewodów lub urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 
elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych) na obszarze 
objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich 
obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług 
komunalnych – wyłącznie w ramach typów projektów 1-4. 

6. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej 
dostępność do rewitalizowanego obszaru – wyłącznie w ramach 
typów projektów 1-4. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Nie dotyczy 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Zastosowanie podejścia terytorialnego: Obszary Strategicznej 
Interwencji (OSI) – miasta i dzielnice miast wymagające 
rewitalizacji 
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19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 054 - Infrastruktura mieszkalnictwa 

055 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do 
rozwoju regionalnego i lokalnego 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 - Duże obszary miejskie (o ludności > 50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 - Małe obszary miejskie (o ludności > 5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

02 - Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na późniejszym etapie prac. 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia 

2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 
posiadające osobowość prawną 

3. Instytucje kultury 
4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

szkoły i placówki 
5. Partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje 

pozarządowe) 
6. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 

związków wyznaniowych 
7. Instytucje otoczenia biznesu 
8. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego 
9. Parki narodowe i krajobrazowe 
10. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 
11. Inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną 
12. Szkoły wyższe 
13. Przedsiębiorcy, w szczególności: 

a) przedsiębiorcy – właściciele nieruchomości na obszarze 
rewitalizacji 

b) przedsiębiorcy działający w partnerstwie/porozumieniu z 
jednostkami samorządu terytorialnego 

14. Administracja rządowa 
15. Podmioty lecznicze 

 

Projekty przedsiębiorstw w LPR / POM powinny być wybierane z 
poszanowaniem zasady konkurencyjności. 
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b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Mieszkańcy rewitalizowanych obszarów 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Tryb konkursowy 

W ramach działania zastosowany zostanie konkursowy tryb wyboru 
projektów z jednoczesnym wykorzystaniem mechanizmu 
negocjacyjnego. Mechanizm ten stosowany będzie na etapie 
akceptacji przez IZ RPO dokumentów programowych, na podstawie 
których realizowane będą działania rewitalizacyjne, tj. LPR oraz 
POM. W szczególności etap negocjacji służyć będzie uwzględnieniu 
roli i projektów partnerów gminy w procesie rewitalizacji oraz 
wskazania projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zakres informacji wymagany zarówno w LPR, jak i w 
POM przedstawiony zostanie w odpowiednich metodykach 
stanowiących załącznik do niniejszego Uszczegółowienia.  

Brak LPR lub POM zaakceptowanego przez IZ RPO WM oznacza 
brak możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 11.1. 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

188 235 294 euro  

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

160 000 000 euro  

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r. 

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013,  art. 65 ust. 6). 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Minimalna kwota wsparcia 

500 000 zł  
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(w przypadku rodzajów projektów nr 3 i 4 – 50 000 zł) 

32.  Forma płatności 1. Refundacja  
2. Zaliczka 

 

DZIAŁANIE 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów 
objętych procesami rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich 

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z 
ubóstwem i wszelką dyskryminacją 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

Priorytet inwestycyjny 9b. (9.2) Wspieranie rewitalizacji fizycznej, 
gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów 
miejskich i wiejskich 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców obszarów 
objętych procesami rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów  

13.  Numer i nazwa działania Działanie 11.2. Odnowa obszarów wiejskich 

14.  Cel i uzasadnienie działania Wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców 
obszarów miejskich objętych procesami odnowy. 

 

Istnienie zdegradowanych, zaniedbanych i odizolowanych obszarów, 
na których często występuje zjawisko wykluczenia społecznego, 
powoduje konieczność podjęcia działań służących poprawie 
spójności społecznej i terytorialnej. W tym celu przewiduje się 
realizację zadań z zakresu odnowy społecznej, fizycznej, 
gospodarczej i przestrzennej, które będą wspierane z dwóch 
funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Działania te 
przyczynią się do wzrostu aktywności społecznej i zawodowej 
mieszkańców obszarów dotkniętych problemami społecznymi. 
Ponadto, w ramach innych osi priorytetowych programu, możliwe 
będzie wsparcie działań o charakterze rewitalizacyjnym, 
finansowanych ze środków EFRR, zwłaszcza w zakresie tworzenia i 
rozwoju stref aktywności gospodarczej na terenach typu brownfield 
oraz podnoszenia efektywności energetycznej budynków. 
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W ramach niniejszego działania zadania z zakresu odnowy 
obszarów wiejskich koncentrować się będą na inwestycjach, których 
realizacja prowadzić będzie do tworzenia warunków prowadzących 
do rozwiazywania zdiagnozowanych problemów społecznych. 

 

W ramach działania wspierane będą projekty właściwe dla EFRR, 
natomiast, mając na uwadze bezpośrednią współzależność 
pomiędzy działaniami infrastrukturalnymi i działaniami służącymi 
rozwojowi sfery społecznej na obszarach dotkniętych problemami 
społecznymi oraz dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu 
komplementarności pomiędzy działaniami społecznymi i 
infrastrukturalnymi, wsparcie dla projektów społecznych będzie 
prowadzone w ramach PI 8.5, 8.8, 9.4, 9.7, 10.1 finansowanych z 
EFS w odpowiednich osiach priorytetowych. Takie podejście 
umożliwi: 

 powiązanie inwestycji infrastrukturalnych z realizacją działań 
mających mających cele społeczne; 

 realizację działań inwestycyjnych jedynie w przypadkach, kiedy 
służą one rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów 
społecznych; 

 koordynację czasową w procesie wyboru do finansowania wiązki 
wybranych typów interwencji wspieranych środkami obu 
funduszy. 

Przedsięwzięcia we wskazanych powyżej PI będą mogły być 
realizowane w formule projektów grantowych. 
 
Działanie realizowane będą na obszarach wiejskich rozumianych 
jako: 

 wieś – siedziba władz gminnych, i/lub 

 największa wieś w gminie, i/lub 

 miasto poniżej 5 tys. mieszkańców. 

 

Projekty realizowane będą na podstawie Planu Odnowy 
Miejscowości (POM) opracowywanego na podstawie metodyki 
opracowanej przez IZ RPO WM 2014-2020. 

 

POM, aby stanowić podstawę do aplikowania o wsparcie dla 
projektów rewitalizacyjnych, będzie musiał zostać zaakceptowany 
przez IZ RPO WM 2014-20. 

 

Plan odnowy miejscowości – plan działań wynikający ze strategii 
rozwoju miasta / gminy lub innych dokumentów strategicznych, 
mający na celu realizację przedsięwzięć prowadzących do 
zlikwidowania / zniwelowania zdiagnozowanych problemów 
społecznych na obszarze miejscowości, której dotyczy. Działania 
rewitalizacyjne prowadzone będą na obszarach o zdiagnozowanych 
problemach społecznych ze środków zarówno Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w związku z czym POM zawierać będzie musiał 
wykaz projektów finansowanych z obydwu funduszy. 

Istnieje możliwość uznania za dokumenty odpowiadające POM 

innych, istniejących już dokumentów o podobnym charakterze, 

takich jak np. Lokalne Strategie Rozwoju. Warunkiem ich uznania za 

dokument o charakterze równoważnym dla POM jest: (a) zgoda 

właściwej gminy na wykorzystanie takiego dokumentu, (b) spełnianie 

wymogów stawianych przez IZ RPO WM 2014-2020 dla POM. 
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15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach 
Działania będzie udzielane komplementarnie do innych działań RPO 
WM i innych programów operacyjnych, zgodnie z zapisami 
dokumentu pn. „Linia demarkacyjna”. Komplementarne wsparcie 
dostępne będzie w następujących programach operacyjnych: 

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 
Oś 3. Przedsiębiorcza Małopolska (Priorytet inwestycyjny 3a. w 
zakresie zwiększenia dostępności terenów oferujących warunki do 
prowadzenia działalności gospodarczej); 
Oś 4. Regionalna polityka energetyczna (Priorytet inwestycyjny 4c. 
w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych); 
Oś 8. Rynek pracy (Priorytet inwestycyjny 8i. w zakresie poprawy 
integracji z rynkiem pracy i mobilności zawodowej osób 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, oraz 
8iv. w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3); 
Oś 9. Region spójny społecznie (Priorytet inwestycyjny 9i. w 
zakresie aktywnej integracji społecznej, oraz 9iv. w zakresie 
wsparcia jakości i dostępu do niedrogich usług publicznych); 
Oś 10. Wiedza i kompetencje (Priorytet inwestycyjny 10i. w zakresie 
poprawy jakości kształcenia); 

Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko na lata 2014-
2020 
Oś I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki (Priorytet inwestycyjny 
4iii. w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych); 
Oś II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
(Priorytet inwestycyjny 6iii. w zakresie poprawy stanu środowiska w 
miastach i na terenach zdegradowanych, w szczególności 
rekultywację gleb na terenach przemysłowych); 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach 
wiejskich 
Działanie: LEADER 
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16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych 
problemów społecznych (wsparciu nie podlegają inwestycje 
polegające na budowie nowych obiektów): 

1. Przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów 
infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, 
obejmujące: 

 placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, 
takie jak m.in. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania 
przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe; 

 obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw); 

 Nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury 
sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych 
oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia 
działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale 
sportowe, sale gimnastyczne, boiska, kryte baseny, 
lodowiska, budynki służące funkcjom administracyjno-
zarządczym). obiekty infrastruktury kulturalnej; 

 obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji 
społecznej i zawodowej mieszkańców; 

 obiekty infrastruktury ochrony zdrowia (projekty 
poprawiające dostępność usług zdrowotnych dla 
mieszkańców); 

 obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje 
społeczne.  

2. Zagospodarowanie przestrzeni wiejskich / miejskich na cele 
publiczne i/lub społeczne i/lub gospodarcze, w tym w 
szczególności porządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni 
publicznych, takich jak: place, centra wsi, targowiska, skwery, 
parki. 

3. Modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej 
poprawiające ich estetykę zewnętrzną. 

4. Modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów 
strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, 
zewnętrzne/wewnętrzne klatki schodowe i korytarze, windy). 

5. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej 
infrastruktury komunalnej (np. przewodów lub urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, 
elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych) na obszarze 
objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich 
obiektów i terenów poddawanych odnowie do podstawowych 
usług komunalnych – wyłącznie w ramach typów projektów 1-4. 

6. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej 
dostępność do obszaru poddawanego odnowie – wyłącznie w 
ramach typów projektów 1-4. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Nie dotyczy 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Zastosowanie podejścia terytorialnego: Obszary Strategicznej 
Interwencji (OSI) – obszary wiejskie, w szczególności o 
najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług 
warunkujących możliwości rozwojowe 

19.  Indykatywny katalog kategorii interwencji  
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a Zakres interwencji 054 - Infrastruktura mieszkalnictwa 

055 - Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do 

rozwoju regionalnego i lokalnego 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 03 -  Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

04 - Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na późniejszym etapie prac. 

21.  

Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia 

2. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 
posiadające osobowość prawną 

3. Instytucje kultury 
4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi 

szkoły i placówki 
5. Partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje 

pozarządowe) 
6. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 

związków wyznaniowych 
7. Instytucje otoczenia biznesu 
8. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego 
9. Parki narodowe i krajobrazowe 
10. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 
11. Inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające 

osobowość prawną 
12. Szkoły wyższe 
13. Przedsiębiorcy, w szczególności: 

a) przedsiębiorcy – właściciele nieruchomości na obszarze 
rewitalizacji 

b) przedsiębiorcy działający w partnerstwie/porozumieniu z 
jednostkami samorządu terytorialnego 

14. Administracja rządowa 
15. Podmioty lecznicze 

Projekty przedsiębiorstw w POM powinny być wybierane z 
poszanowaniem zasady konkurencyjności. 

 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Mieszkańcy rewitalizowanych obszarów 
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23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Tryb konkursowy 

Brak POM zaakceptowanego przez IZ RPO WM oznacza brak 
możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 11.2. 

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

47 058 823 euro  

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

40 000 000 euro  

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r. 

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013,  art. 65 ust. 6). 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Minimalna kwota wsparcia 

500 000 zł  

(w przypadku rodzajów projektów nr 3 i 4 – 50 000 zł) 

32.  Forma płatności 1. refundacja wydatków  
2. zaliczka 



OŚ PRIORYTETOWA 12. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 

DZIAŁANIE 12.1. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA O ZNACZENIU  

REGIONALNYM I SUBREGIONALNYM 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura ochrony zdrowia 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez 
inwestycje w  infrastrukturę ochrony zdrowia 

4.  Nazwa celu tematycznego Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z 
ubóstwem i wszelką dyskryminacją 

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

PI 9a. (9.1) Wsparcie infrastruktury zdrowotnej i społecznej w celu 
poprawy jakości i dostępu do usług zdrowotnych i społecznych  

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez 
inwestycje w  infrastrukturę ochrony zdrowia 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Funduszy Europejskich 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów  

13.  Numer i nazwa działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym i 
subregionalnym 

14.  Cel i uzasadnienie działania Celem działania jest zwiększenie dostępności i jakości usług 
zdrowotnych poprzez inwestycje w  infrastrukturę ochrony 
zdrowia o znaczeniu regionalnym i subregionalnym. 

Zapobieganie wykluczeniu społecznemu wiąże się w istotny sposób 
z zapewnieniem dostępu do usług zdrowotnych. Jak wskazuje 
Umowa Partnerstwa, brak lub ograniczenie dostępu do tych usług 
powoduje często pogorszenie zdolności do uczestnictwa w życiu 
społecznym i gospodarczym, w tym do podjęcia i utrzymania 
zatrudnienia, co bezpośrednio powiązane z możliwością 
wystąpienia zjawiska ubóstwa. Niezbędne jest zatem podejmowanie 
działań w tym obszarze poprawiających dostępność i jakość 
deficytowych usług zdrowotnych w dziedzinach zidentyfikowanych 
na poziomie krajowym i regionalnym. 

Konieczność poprawy efektywności funkcjonowania sektora zdrowia 
wynikająca z zalecenia Rady nr 1 ma na celu zapewnienie 
właściwego ukierunkowania interwencji, zapobieganie ich 
nakładaniu się, zapewnienie efektywności kosztowej oraz 
precyzyjne dostosowanie interwencji do zidentyfikowanych 
uprzednio na poziomie całego kraju, jak i poszczególnych regionów 
potrzeb. Wobec tego, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, 
zadania te realizować będzie Komitet Sterujący ds. koordynacji 
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interwencji EFSI w sektorze zdrowia działający pod 
przewodnictwem ministra właściwego ds. zdrowia. 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

Regionalny Program Operacyjny  Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020: 

Oś 2.  Cyfrowa Małopolska (Priorytet inwestycyjny 2c. w zakresie 
wzmocnienia zastosowania TIK w usługach publicznych); 

Oś 4. Regionalna polityka energetyczna (Priorytet inwestycyjny 4c. 
w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych); 

Oś 8. Rynek pracy (Priorytet inwestycyjny 8vi. w zakresie poprawy 
dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej 
ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy); 

Oś 9. Region spójny społecznie (Priorytet inwestycyjny 9iv. w 
zakresie wsparcia jakości i dostępu do niedrogich usług 
publicznych); 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014-
2020: 

Oś I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki (Priorytet inwestycyjny 
4iii. w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej i mieszkalnych wielorodzinnych); 

Oś VII: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 
(Priorytet inwestycyjny 9a. w zakresie wsparcia infrastruktury 
zdrowotnej w celu poprawy jakości i dostępu do usług 
zdrowotnych); 

Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 

Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i 
edukacji (Priorytet inwestycyjny 8vi. w zakresie poprawy 
świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz wykrywalności chorób 
negatywnie wpływających na zasoby pracy); 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa II. E-Administracja i otwarty rząd (Priorytet 
inwestycyjny 2c. w zakresie wzmocnienia zastosowania TIK w 
usługach publicznych). 
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16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

Poddziałanie 12.1.1. STRATEGICZNA INFRASTRUKTURA 
OCHRONY ZDROWIA W REGIONIE 

 Wyposażenie obiektów wysokospecjalistycznej infrastruktury 
ochrony zdrowia. 

Poddziałanie 12.1.2. REGIONALNA INFRASTRUKTURA 
OCHRONY ZDROWIA 

 Inwestycje w obiekty specjalistycznej infrastruktury ochrony 
zdrowia o znaczeniu regionalnym oraz zakup specjalistycznych 
urządzeń medycznych w tych obiektach. 

Poddziałanie 12.1.3. INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA 
O ZNACZENIU SUBREGIONALNYM 

 Inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu 
subregionalnym oraz zakup specjalistycznych urządzeń 
medycznych w tych obiektach. 

 

Wsparcie zostanie skierowane dla projektów w zidentyfikowanych w 
Programie Strategicznym Ochrona Zdrowia priorytetowych 
dziedzinach tego sektora w regionie, tj. w onkologii, psychiatrii i 
geriatrii oraz neurologii, a także na poziomie krajowym, zgodnie z 
Policy paper dla ochrony zdrowia, w zakresie dotyczącym chorób 
układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-
mięśniowego oraz opieki nad matką i dzieckiem. 

Wsparcie ograniczone zostanie wyłącznie do prac wynikających z 
konieczności dostosowania placówki do obowiązujących przepisów 
prawa oraz wymogów płatnika w zakresie udzielania świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu 
ubezpieczenia zdrowotnego. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Nie dotyczy 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Poddziałanie 12.1.1. i 12.1.2. – interwencje dotyczące całego 
województwa. 

Poddziałanie 12.1.3. – zastosowanie podejścia terytorialnego: 
Obszary Strategicznej Interwencji (OSI) 

 Krakowski Obszar Funkcjonalny – Metropolia Krakowska – 
mechanizm realizacji: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
(ZIT)  

 Subregiony – mechanizm realizacji: Subregionalny Program 
Rozwoju (SPR) 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 053 - Infrastruktura ochrony zdrowia 

b Forma finansowania 01 - Dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 01 -  Duże obszary miejskie (o ludności >50 000 i dużej gęstości 
zaludnienia) 

02 - Małe obszary miejskie (o ludności >5 000 i średniej gęstości 
zaludnienia) 
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d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

01 - Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie 

05 - Inne zintegrowane podejścia do zrównoważonego rozwoju 
obszarów miejskich/wiejskich 

07 - Nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

Nie dotyczy 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

Do uzupełnienia na późniejszym etapie prac. 

21.  
Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów Poddziałanie 12.1.1. Strategiczna infrastruktura ochrony 
zdrowia w regionie 

1. Publiczne uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i 
badawczą w dziedzinie nauk medycznych. 

Poddziałanie 12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia 

1. Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony 
zdrowia – szpitale, dla których organem założycielskim jest 
samorząd województwa, lub spółki prowadzące szpitale, w 
których samorząd województwa posiada ponad 30% akcji / 
udziałów w kapitale zakładowym oraz ponad 30% głosów na 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy / zgromadzeniu 
wspólników. 

Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura ochrony zdrowia o 
znaczeniu subregionalnym 

1. Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony 
zdrowia – szpitale, dla których organem założycielskim jest 
samorząd powiatowy, lub spółki prowadzące szpitale, w których 
samorząd powiatowy posiada ponad 30% akcji / udziałów w 
kapitale zakładowym oraz ponad 30% głosów na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy / zgromadzeniu wspólników. 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Mieszkańcy województwa małopolskiego 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Poddziałanie 12.1.1. – tryb pozakonkursowy 

Poddziałanie 12.1.2. – tryb konkursowy 

Poddziałanie 12.1.3. – tryb konkursowy i pozakonkursowy 

 w przypadku realizacji projektów na obszarze subregionów: 
Krakowski Obszar Metropolitalny, tarnowski, sądecki, 
podhalański, Małopolska Zachodnia wykorzystany zostanie 
specjalny mechanizm oparty na ścieżce subregionalnej jako 
szczególnej formy trybu konkursowego; 

 w przypadku projektów realizowanych w formule ZIT na 
obszarze Metropolii Krakowskiej dopuszcza się zastosowanie 
trybu pozakonkursowego. 
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Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

130 588 235 euro  

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

111 000 000 euro, w tym: 

 Poddziałanie 12.1.1. – 60 000 000 euro 

 Poddziałanie 12.1.2. – 16 000 000 euro 

 Poddziałanie 12.1.3. – 35 000 000 euro 

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85% (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną) 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15% 

28.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z 
właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
momencie udzielania wsparcia. 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r. 

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013,  art. 65 ust. 6). 

W stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, 
termin rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe 
przepisy prawa wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad 
udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania. 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

31.  Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli dotyczy) 

Minimalna kwota wsparcia: 1 000 000 zł 

32.  Forma płatności 1. Refundacja  
2. Zaliczka 

 

 

 

 

 

 

 

 



 200 

OŚ PRIORYTETOWA 13 POMOC TECHNICZNA (EFS) 

DZIAŁANIE 13.1 WSPARCIE ZARZADZANIA RPO WM 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

Oś priorytetowa 13 Pomoc Techniczna 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnej Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 

4.  Nazwa celu tematycznego Nie dotyczy  

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

Nie dotyczy 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Nie dotyczy 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Społeczny 

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

13.  Numer i nazwa działania 13.1 Wsparcie zarządzania RPO WM 

14.  Cel i uzasadnienie działania Cel szczegółowy:  

Wsparcie obsługi poszczególnych etapów zarzadzania i wdrażania 
programu dla zagwarantowania maksymalnej efektywności i 
przejrzystości. 

Uzasadnienie: 

Wsparcie obsługi Programu osiągnięte zostanie przede wszystkim 
poprzez wzmocnienie potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego 
i kadrowego zarówno w zakresie zarządzania jak i certyfikacji. 
Dotychczasowe doświadczenia wskazują na istotne znaczenie 
zasobów ludzkich, jak również utrzymywanie stałego podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych. Wsparcie przeznaczone zostanie także na 
zapewnienie odpowiedniej przestrzeni biurowej dla pracowników, jej 
wyposażenia, zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania, w 
celu ułatwienia i usprawnienia pracy oraz wzmocnienia standardów 
pracy urzędniczej. Wsparte zostaną także działania polegające na 
stworzeniu oraz funkcjonowaniu niezbędnych systemów 
informatycznych, wspomagających zarządzanie i wdrażanie oraz 
certyfikację Programu, realizując tym samym zapisy tzw. polityki e-
Cohesion. Finansowane będą wszelkie koszty organizacyjne i 
administracyjne związane z zarówno oceną projektów jak i 
programu, weryfikacji płatności, zapewnieniem ekspertów, 
monitorowaniem i kontrolą projektów realizowanych w ramach 
Programu, a także rozpatrywania skarg i odwołań w jego zakresie, 
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jak również koszty związane z wykonaniem i upowszechnianiem 
ocen, analiz, ekspertyz, opinii, badań oraz ewaluacji na potrzeby 
Programu. Zapewnione zostanie także sprawne i efektywne 
funkcjonowanie komitetu monitorującego oraz innych ciał 
zaangażowanych w realizację Programu. Działania realizowane w 
ramach osi priorytetowej będą skierowane również na wsparcie 
zadań związanych z zamknięciem MRPO na lata 2007-2013, a także 
na prace związane z przygotowaniem do następnego okresu 
programowania. 

Rezultatem wzmocnienia potencjału instytucjonalnego będzie 
sprawne, przejrzyste i efektywne wdrażanie Programu oraz poprawa 
jakości usług świadczonych przez administrację na rzecz Programu. 
Powyższe działania wpłyną korzystnie na łatwość, dostępność i 
wiarygodność informacji w zakresie monitorowania postępów we 
wdrażaniu Programu.  

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Małopolskiego 2014-
2020 (projekt) 

Komplementarność z pozostałymi osiami priorytetowymi 
programu, gdyż oś 13 służy zapewnieniu sprawnej realizacji 
RPO WM 2014-2020 

 PO PT 2014-2020 (projekt) 

Komplementarność z osią priorytetową 1 „Potencjał instytucji 
realizujących politykę spójności” 
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16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. zatrudnienie pracowników wypełniających obowiązki związane z 
zarządzaniem, wdrażaniem i certyfikacją i zapewnienie im 
dostępu do różnych form kształcenia (m.in. poprzez udział w 
szkoleniach, delegacjach krajowych i zagranicznych, kursach 
językowych i innych formach podnoszenia kwalifikacji); 

2. zapewnienie odpowiednich warunków pracy (m.in. najem 
pomieszczeń biurowych, technicznych i magazynowych, zakup 
wyposażenia biurowego i komputerowego, finansowanie 
kosztów eksploatacyjnych); 

3. budowa i utrzymanie lokalnego systemu informatycznego oraz 
innych systemów informatycznych, w tym, m.in. zapewnienia 
elektronicznego obiegu dokumentów (e-Cohesion); 

4. bieżąca obsługa zarządzania i wdrażania – m.in. organizacja 
prac Komitetu Monitorującego, KOP, itp.; 

5. finansowanie analiz, ocen, ekspertyz, badań i opracowań, itp., w 
tym w szczególności badań ewaluacyjnych; 

6. prowadzenie oceny, bieżącego monitoringu projektów jak i 
programu oraz weryfikacji płatności, kontroli projektów, a także 
rozpatrywanie skarg i odwołań w zakresie programu; 

7. finansowanie Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych 
(ROT) na terenie woj. małopolskiego, z wyłączeniem realizacji 
ewaluacji i badań wykraczających zasięgiem poza region 
województwa; 

8. finansowanie przedsięwzięć związanych z zakończeniem i 
rozliczeniem MRPO 2007-2013; 

9. finansowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem 
kolejnej perspektywy finansowej po 2020 roku; 

10. doradztwo w zakresie przygotowania beneficjentów jak i 
potencjalnych beneficjentów w ramach interwencji strukturalnych 
dedykowane w szczególności przedsiębiorcom, organizacjom 
pozarządowym oraz beneficjentom/potencjalnym beneficjentom 
projektów realizowanych w ramach celu tematycznego 4 
„Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach”. 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Nie dotyczy 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Nie dotyczy 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 121 – przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola 

122 – ewaluacja i badania  

123 – informacja i komunikacja 

b Forma finansowania 01 – dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 07 – nie dotyczy 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07 – nie dotyczy 
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e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

08 – nie dotyczy 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

W ramach działania do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać 
zaliczone wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w: 

-  wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
dot. wykorzystania środków pomocy technicznej (podstawa - art. 5 
pkt. 1 tiret 10 projektu ustawy o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020), 

-  wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
dot. kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych 
(podstawa - art. 5 pkt. 1 tiret 5 projektu ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020), 

- wytycznych IZ RPO WM dot. kwalifikowania wydatków w ramach 
RPO WM 2014-2020  
(podstawa - art. 7 pkt. 1 projektu ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020) 

21.  
Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 1. Instytucja Zarządzająca RPO WM 

2. Instytucja Certyfikująca RPO WM 

3. Instytucja/cje pośrednicząca/ce II stopnia (wdrażająca/ce)  

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Tryb pozakonkursowy – decyzja podejmowana przez IŻ RPO WM. 

Ze względu na charakter zadań ich wnioskodawcy są jednoznacznie 
określeni przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (lista 
wnioskodawców została określona w pkt. 22 a jako „typ 
beneficjentów”).  

Wszystkie zadania dotyczą zadań publicznych. 

(podstawa - art. 38 pkt. 1- 4 oraz art. 48 pkt. 1-6 projektu ustawy o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) 

Jeżeli  beneficjentem jest IZ, IW/IP II st. lub IC roczne limity 
wydatków na finansowanie zadań prowadzonych w ramach osi 
priorytetowej: 

 w przypadku Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej/ 
Instytucji Pośredniczącej II stopnia i Instytucji Certyfikującej, 
będą zapisane w formie zadań budżetowych w budżecie 
Województwa Małopolskiego,  

lub  

 będą określone w porozumieniu (umowie), zawartej pomiędzy 
Instytucją Zarządzającą a Instytucją Wdrażającą/ Instytucją 
Pośredniczącą II stopnia.  

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

 107 058 824 Euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

 91 000 000 Euro 

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85 %  

 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15 %   

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy  

 

29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013, art. 65 ust. 6).  

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności Refundacja 
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DZIAŁANIE 13.2 DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE 

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

2.  Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

Oś priorytetowa 13 Pomoc Techniczna 

3.  Cel główny osi priorytetowej  Zapewnienie skutecznej i efektywnej realizacji Regionalnego 
Programu Operacyjnej Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 

4.  Nazwa celu tematycznego Nie dotyczy  

5.  Nazwa priorytetu 
inwestycyjnego  

Nie dotyczy 

6.  Cel szczegółowy priorytetu 
inwestycyjnego  

Nie dotyczy 

7.  Nazwa Funduszu  Europejski Fundusz Społeczny 

8.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

9.  Instytucja Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

10.  Instytucja Wdrażająca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

 

11.  Instytucja Certyfikująca  Zarząd Województwa Małopolskiego 

 

12.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

 

13.  Numer i nazwa działania 13.2 Działania informacyjne i promocyjne 

14.  Cel i uzasadnienie działania Cel szczegółowy:  

Upowszechnienie wiedzy na temat programu i korzyści z niego 
płynących dla całego regionu i jego mieszkańców, 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z zapisami art. 115 Rozporządzenia ogólnego m.in. na 
barkach instytucji zarządzającej spoczywa odpowiedzialność za 
zapewnienie spójnego systemu informacji, komunikacji i promocji dla 
wszystkich Funduszy i programów.  

Z punktu widzenia RPO WM 2014-2020 szczególnie istotne będzie 
informowanie o możliwościach pozyskania funduszy (konferencje, 
spotkania, akcje medialne o szerokim zasięgu, punkty 
informacyjne/kontaktowe, szkolenia). W przedmiotowym zakresie 
uwzględnione wykorzystanie różnych kanałów komunikacji. 

Rezultatem powyższych działań powinna być wysoka jakość 
składanych do dofinansowania projektów, skutkująca wysokim 
poziomem wykorzystania przez beneficjentów i potencjalnych 
beneficjentów oficjalnych źródeł informacji  na temat Programu oraz 
wysoki poziom świadomości na temat wpływu funduszy europejskich 
na rozwój regionu i jakość życia jego mieszkańców. Efektywne 
komunikowanie się w ramach systemu i z otoczeniem doprowadzi 
do tego, że projekty zgłaszane do dofinansowania będą dobrze 
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dopasowane do celów Programu. 

15.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

 Regionalny Program Operacyjny Woj. Małopolskiego 2014-
2020 (projekt) 

Komplementarność z pozostałymi osiami priorytetowymi 
programu, gdyż oś 13 służy zapewnieniu sprawnej realizacji 
RPO WM 2014-2020 

 PO PT 2014-2020 (projekt) 

Komplementarność z osią priorytetową 2 „Potencjał 
beneficjentów funduszy europejskich” oraz 3 „Informacja i 
promocja funduszy europejskich” 

16.  Przykładowe rodzaje projektów  

 

1. prowadzenie m.in. szkoleń, konsultacji, spotkań informacyjnych 
(w tym mobilnych punktów kontaktowych przy IW/IP), które 
docelowo zwiększaja poziom wiedzy beneficjentów i 
potencjalnych beneficjentów o możliwości uzyskania wsparcia, 
zasad realizacji i rozliczania projektów; 

2. bieżące  informowanie opinii publicznej o postępach wdrażania  
programu oraz możliwościach jego wykorzystywania przez 
potencjalnych beneficjentów; 

3. upowszechnienie efektów wdrażania programu poprzez 
działania promocyjne; 

4. zapewnienie wymiany doświadczeń oraz ułatwienie koordynacji 
działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez 
instytucje wdrażające program; 

17.  Planowane wykorzystanie 
instrumentów finansowych 
(jeśli dotyczy):  

Nie dotyczy 

 

18.  Terytorialny obszar realizacji  Nie dotyczy 

19.  

Indykatywny katalog kategorii interwencji  

a Zakres interwencji 123 – informacja i komunikacja 

b Forma finansowania 01 – dotacja bezzwrotna 

c Typ Obszaru 07 – nie dotyczy 

d Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

07 – nie dotyczy 

e EFS secondary theme 
(wyłącznie EFS) 

08 – nie dotyczy 

20.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

W ramach działania do wydatków kwalifikowalnych mogą zostać 
zaliczone wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w: 

-  wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
dot. wykorzystania środków pomocy technicznej (podstawa - art. 5 
pkt. 1 tiret 10 projektu ustawy o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020), 

-  wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
dot. kwalifikowalności wydatków w ramach programów operacyjnych 
(podstawa - art. 5 pkt. 1 tiret 5 projektu ustawy o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020), 

- wytycznych IZ RPO WM dot. kwalifikowania wydatków w ramach 
RPO WM 2014-2020 (podstawa - art. 7 pkt. 1 projektu ustawy o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
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finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) 

21.  
Zakres stosowania cross-
financingu oraz wysokość 
udziału (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

22.  

Beneficjenci 

a Typ beneficjentów 4. Instytucja Zarządzająca RPO WM 

5. Instytucja Certyfikująca RPO WM 

6. Instytucja/cje pośrednicząca/ce II stopnia (wdrażająca/ce)  

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

23.  Kierunkowe zasady wyboru 
projektów do dofinansowania 

Tryb pozakonkursowy – decyzja podejmowana przez IŻ RPO WM. 

Ze względu na charakter zadań ich wnioskodawcy są jednoznacznie 
określeni przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (lista 
wnioskodawców została określona w pkt. 22 a jako „typ 
beneficjentów”).  

Wszystkie zadania dotyczą zadań publicznych. 

(podstawa - art. 38 pkt. 1- 4 oraz art. 48 pkt. 1-6 projektu ustawy o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) 

Jeżeli  beneficjentem jest IZ, IW/IP II st. lub IC roczne limity 
wydatków na finansowanie zadań prowadzonych w ramach osi 
priorytetowej: 

 w przypadku Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej/ 
Instytucji Pośredniczącej II stopnia i Instytucji Certyfikującej, 
będą zapisane w formie zadań budżetowych w budżecie 
Województwa Małopolskiego,  

lub  

 będą określone w porozumieniu (umowie), zawartej pomiędzy 
Instytucją Zarządzającą a Instytucją Wdrażającą/ Instytucją 
Pośredniczącą II stopnia.  

Część finansowa  

24.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

12 862 913 Euro 

25.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

10 933 476 Euro 

26.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na poziomie 
projektu (%) 

85 % 

 

27.  Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%)  

15 % 

 

28.  Pomoc publiczna (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 
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29.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2014 r.  

Operacje nie mogą zostać wybrane do wsparcia, jeśli zostały one 
fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed przedłożeniem 
instytucji zarządzającej wniosku o dofinansowanie w ramach 
programu operacyjnego, niezależnie od tego, czy wszystkie 
powiązane płatności zostały dokonane przez beneficjenta 
(Rozporządzenie ogólne  nr 1303/2013, art. 65 ust. 6). 

30.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

31.  Minimalna / Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

32.  Forma płatności Refundacja 

 

 

 


