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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1684/16 
Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 15 listopada 2016 r. 

Wykaz zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowy ch Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa M ałopolskiego  
na lata 2014-2020 

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 

1. Opis systemu 
wyboru projektów  
w ramach RPO WM 

W pkt. III. Główne etapy wyboru projektów – część zawierająca opis etapu 
przedkonkursowego, ppkt b dotyczący formuły uzgodnienia dokonanego przez fora 
subregionalne – dodanie przypisu w brzmieniu: 

• Nie dotyczy poddziałania 5.2.2. 

Modyfikacja zapisów w konsekwencji 
rezygnacji z etapu przedkonkursowego 
w odniesieniu do jednego z poddziałań, 
realizowanych w ramach tzw. ścieżki 
subregionalnej, celem przyspieszenia 
wdrażania programu operacyjnego.   

2. Opis systemu 
wyboru projektów  
w ramach RPO WM 

W pkt. V. Specyficzne schematy wyboru projektów w ramach RPO WM, w 
Schemacie 4. Tryb konkursowy: ŚCIEŻKA SUBREGIONALNA – dodanie przypisu 
w brzmieniu: 

• W odniesieniu do poddziałania 5.2.2 – etap przedkon kursowy nie ma 
zastosowania. W naborze/naborach ograniczonych tery torialnie 
zgłaszane s ą projekty w ramach wydzielonych alokacji dla danego  
subregionu w tym poddziałaniu.  

Modyfikacja zapisów w konsekwencji 
rezygnacji z etapu przedkonkursowego 
w odniesieniu do jednego z poddziałań, 
realizowanych w ramach tzw. ścieżki 
subregionalnej, celem przyspieszenia 
wdrażania programu operacyjnego.   

3. Opis systemu 
wyboru projektów 

W tabeli określającej tryby i ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-
2020 – wprowadzenie modyfikacji w zakresie trybów wyboru projektów dla 
poddziała ń: 3.4.5, 9.1.1 i 10.1.4 typ projektu B.  

Modyfikacje w zakresie trybów wyboru 
projektów, celem przyspieszenia 
wdrażania programu operacyjnego, 
polegające na: (a) zastąpieniu 
konkursów otwartych – konkursami 
zamkniętymi w poddziałaniach 3.4.5 i 
9.1.1 oraz (b) zastąpieniu konkursu 
zamkniętego – konkursem otwartym w 
poddziałaniu 10.1.4, typ projektu B.  

4. Opis systemu 
wyboru projektów 

W tabeli określającej tryby i ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WM 2014-
2020 – wprowadzenie modyfikacji w zakresie trybów wyboru projektów dla 
działań / poddziała ń, w których przewiduje si ę wykorzystanie instrumentów 
finansowych, tj. 3.4.1, 3.4.2, 4.3.4, 8.3.2, 11.3 – w miejsce zapisu w brzmieniu:  

Modyfikacja ma na celu dostosowanie 
zapisów dotyczących trybu wyboru 
projektów do aktualnej koncepcji 
wdrażania działań / poddziałań, w 
których przewiduje się zastosowanie 
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• powierzenie zadań wdrożeniowych (IF) 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

• tryb pozakonkursowy  

instrumentów finansowych.   

5. Działania, w ramach 
których przewiduje 
się zastosowanie 
instrumentów 
finansowych 

W pkt. 17 – kart działań, w których przewiduje się zastosowanie instrumentów 
finansowych (3.4.1, 3.4.2, 4.3.4, 8.3.2, 11.3) – wprowadzenie modyfikacji w 
zakresie trybu wyboru projektów – w miejsce zapisu w brzmieniu:  

• powierzenie zadań wdrożeniowych (IF) 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

• tryb pozakonkursowy  

Modyfikacja ma na celu dostosowanie 
zapisów dotyczących trybu wyboru 
projektów do aktualnej koncepcji 
wdrażania działań / poddziałań, w 
których przewiduje się zastosowanie 
instrumentów finansowych.   

6. Działanie 1.3, typ 
projektu A 

W pkt. 5 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

• uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego wyspecjalizowanych ośrodków 
innowacji (parki technologiczne, inkubatory technologiczne, centra 
wyspecjalizowane w zakresie badań i transferu technologii), w szczególności w 
zakresie infrastruktury badawczo-rozwojowej, niezbędnej do rozszerzenia 
oferty proinnowacyjnych usług świadczonych na rzecz firm technologicznych, 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

• uzupełnienie potencjału infrastrukturalnego wyspecj alizowanych 
instytucji otoczenia biznesu o środków innowacji takich jak: parki 
technologiczne (w tym parki naukowo-technologiczne,  parki naukowo-
przemysłowe), inkubatory technologiczne, centra wys pecjalizowane w 
zakresie bada ń i transferu technologii), w szczególno ści w zakresie 
infrastruktury badawczo-rozwojowej, niezb ędnej do rozszerzenia oferty 
usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyj nych, 
świadczonych w szczególno ści na rzecz mikro-, małych i średnich 
przedsi ębiorstw, w tym przedsi ębiorstw technologicznych, z 
uwzgl ędnieniem przedsi ębiorstw technologicznych w pocz ątkowej fazie 
działalno ści, tj. działaj ących na rynku nie dłu żej ni ż 24 m-ce 

Przez przedsi ębiorstwo technologiczne rozumie si ę przedsi ębiorstwo 
innowacyjne, tj. 

a) przedsi ębiorstwo, które za pomoc ą oceny dokonanej przez 
zewnętrznego eksperta (np. w formie audytu technologiczn ego), 
może wykazać, że w przewidywalnej przyszło ści opracuje produkty, 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach działania. 
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usługi lub procesy, które s ą nowe lub znacz ąco ulepszone w 
porównaniu z aktualn ą sytuacj ą w jego bran ży i które mog ą nieść ze 
sob ą ryzyko niepowodzenia technologicznego; lub   

b) przedsi ębiorstwo, którego wydatki na działalno ść badawczo-
rozwojow ą stanowi ą co najmniej 10% jego całkowitych kosztów 
operacyjnych w co najmniej jednym roku z trzech lat  
poprzedzaj ących rok, w którym dane przedsi ębiorstwo korzysta z 
usług, świadczonych w oparciu o infrastruktur ę ośrodka innowacji 
lub w przypadku przedsi ębiorstwa rozpoczynaj ącego działalno ść bez 
historii finansowej, w danym (bie żącym) okresie podatkowym, 
objętym zewn ętrznym audytem.      

7. Działanie 1.3, typ 
projektu A 

W pkt. 5 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

W zakresie wsparcia infrastruktury IOB – ośrodków innowacji zastosowanie 
będą mieć następujące zasady:  

• inwestycje w infrastrukturę oraz wyposażenie IOB – ośrodków innowacji 
będą wspierane w ograniczonym zakresie: jako element niezbędny do 
rozwoju oferty i profesjonalizacji usług, w tym obejmujących zapewnienie 
fizycznej przestrzeni dla tworzenia i rozwijania nowych firm 
technologicznych, w szczególności w początkowej fazie działalności, z 
wyłączeniem przestrzeni o charakterze wyłącznie biurowym, 

• wnioskodawca zobowiązany będzie do wykazania, że: 

 planowana inwestycja w nową infrastrukturę wynika 
z udokumentowanej diagnozy potrzeb firm technologicznych, 

 inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R oraz jej 
lokalizacja w IOB przyczyni się do redukcji kosztów przedsiębiorstw 
związanych z zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i 
prowadzenia prac B+R, 

 inwestycja wynika z długofalowej strategii lub planu rozwoju IOB – 
ośrodka innowacji; 

• w ramach oceny inwestycji w infrastrukturę IOB – ośrodków innowacji 
zastosowane zostaną dodatkowo takie wymogi jak: 

 możliwie wysoki udział współfinansowania ze źródeł prywatnych, 

 mechanizm umożliwiający wykorzystanie wspartej infrastruktury B+R 
do działalności gospodarczej, oznaczający zdolność do generowania 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach działania. 
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przychodów z prowadzonej działalności badawczej, 

 komplementarność rozumiana, jako dopełnienie istniejących zasobów, 
w tym powstałych w ramach wsparcia udzielonego w perspektywie 
2007-2013, 

 w przypadku, gdy infrastrukturę badawczą wykorzystuje się do 
prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak 
i niegospodarczej: finansowanie, koszty i dochody z każdego rodzaju 
działalności należy rozliczać osobno, konsekwentnie stosując 
obiektywnie uzasadnione zasady rachunku kosztów, 

 cena ustalana za prowadzenie i użytkowanie infrastruktury, 
odpowiadająca cenie rynkowej, 

 dostępność wytworzonej w ramach przedsięwzięcia infrastruktury B+R 
dla zainteresowanych podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw na 
przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach.  

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

W ramach oceny przedsi ęwzięć dotycz ących infrastruktury IOB – 
ośrodków innowacji zastosowanie b ędą mieć nast ępujące wymogi i 
zasady:  

• inwestycje w infrastruktur ę oraz wyposa żenie IOB – o środków 
innowacji b ędą wspierane jako element niezb ędny do rozwoju oferty i 
profesjonalizacji usług badawczo-rozwojowych i/lub 
proinnowacyjnych,  

• zasadniczy element inwestycji stanowi infrastruktur a badawczo-
rozwojowa, w tym aparatura badawcza i/lub innego ty pu infrastruktura 
niezb ędna do świadczenia usług badawczo-rozwojowych i/lub 
proinnowacyjnych,  

• elementem inwestycji mo że być infrastruktura słu żąca zapewnieniu 
fizycznej przestrzeni dla tworzenia i rozwijania pr zedsiębiorstw 
technologicznych, w szczególno ści w pocz ątkowej fazie działalno ści 
(wsparciu nie podlegaj ą inwestycje, których zakres dotyczy 
infrastruktury zwi ązanej z przestrzeni ą o charakterze wył ącznie 
biurowym), 

• inwestycje wynikaj ą z udokumentowanej diagnozy zawieraj ącej 
analiz ę potrzeb ze strony przedsi ębiorstw nale żących do sektora MSP, 
w tym przedsi ębiorstw technologicznych, działaj ących w obszarach 
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inteligentnej specjalizacji regionalnej, 

• inwestycje we wspóln ą, niezb ędną infrastruktur ę B+R oraz jej 
lokalizacja w IOB przyczyni si ę do redukcji kosztów przedsi ębiorstw 
związanych z zakupem podobnej infrastruktury oraz inkub acji 
przedsi ębiorstw i prowadzenia prac B+R, 

• inwestycje wynikaj ą ze strategii biznesowej o środka innowacji, 

• przygotowany został plan wykorzystania infrastruktu ry o środka 
innowacji, okre ślający sposób wykorzystania efektów projektu w fazie 
jego realizacji i/lub eksploatacji, w szczególno ści katalog usług, które 
będą świadczone w oparciu o infrastruktur ę ośrodka innowacji, 

• zapewnienie mo żliwie wysokiego udziału współfinansowania ze źródeł 
prywatnych oraz wykorzystanie wspartej infrastruktu ry do działalno ści 
gospodarczej: wymóg ten zostanie zapewniony poprzez  
wprowadzenie warunku, zgodnie z którym wsparcie mog ą uzyska ć 
wyłącznie przedsi ęwzięcia realizowane w schemacie pomocy 
publicznej,  

• zapewnienie, że infrastruktura wsparta w ramach projektu b ędzie 
wykorzystywana do świadczenia usług badawczo-rozwojowych i/lub 
proinnowacyjnych na rzecz podmiotów zewn ętrznych, w tym głównie 
przedsi ębiorstw z sektora M ŚP, 

• zapewnienie komplementarno ści rozumianej, jako dopełnienie 
istniej ących zasobów, w tym powstałych w ramach wsparcia 
udzielonego w perspektywie 2007-2013.   

8. Działanie 1.3, typ 
projektu A 

W pkt. 10 – w odniesieniu do katalogu beneficjentów kwalifikowanych w ramach 
typu projektu A: dodanie zapisu w brzmieniu: 

• Z uwagi na zakres przedmiotowy oraz zasady wyboru p rojektów w 
działaniu 1.3 typ projektu A, w szczególno ści wymogi dotycz ące 
gospodarczego wykorzystania infrastruktury instytuc ji otoczenia biznesu 
– ośrodków innowacji, w przypadku podmiotów takich jak uczelnie – 
wnioskodawc ą kwalifikowanym w kategorii instytucje otoczenia bi znesu 
mog ą być wyłącznie spółki kapitałowe utworzone w celu prowadzeni a 
przez uczelnie działalno ści gospodarczej wyodr ębnionej organizacyjnie i 
finansowo od działalno ści, o której mowa w art. 13 i 14 ustawy z dnia 27 
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy ższym. 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach działania. 

9. Działanie 1.3, typ W pkt. 18 – w odniesieniu do limitów i ograniczeń w realizacji projektów w ramach Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
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projektu A typu projektu A: dodanie zapisu w brzmieniu: 

• W ramach działania 1.3 typ projektu A nie b ędą kwalifikowane projekty z 
zakresu publicznej infrastruktury sektora nauki, w szczególno ści nie 
przewiduje si ę wsparcia dla infrastruktury IOB to żsamej pod wzgl ędem 
podmiotowym i przedmiotowym z przedsi ęwzięciami uzgodnionymi w 
załączniku 5b do Kontraktu Terytorialnego dla Województ wa 
Małopolskiego. 

się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach działania. 

10. Poddziałanie 3.4.3 W pkt. 5 – dodanie przypisu w brzmieniu: 

• MŚP działaj ące na rynku nie dłu żej ni ż 24 miesi ące – oznacza to, że  od 
daty rozpocz ęcia działalno ści przedsi ębiorcy  do dnia zło żenia wniosku o 
dofinansowanie nie upłyn ęły 24 m-ce, wył ączając jednak okresy 
zawieszenia działalno ści lub przerwy w prowadzeniu działalno ści 
gospodarczej. 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach poddziałania. 

11. Poddziałanie 3.4.3 W pkt. 5 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

1. wykorzystania 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. 
Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony 
praw własności przemysłowej w odniesieniu do wdrażanych wyników prac 
B+R. 
W tym zakresie wspierane będą:   
• projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac 

B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej 
projektu, przy wsparciu środków z osi 1 RPO WM, 

• 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 osi 1 RPO WM) 
bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez 
przedsiębiorstwo. 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

1. wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków obj ętych ochron ą 
patentow ą lub wzorów u żytkowych chronionych prawami ochronnymi 
lub posiadaj ących zgłoszony wniosek o ochron ę patentow ą lub prawo 
ochronne na wzór u żytkowy poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach poddziałania. 
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znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnyc h lub 
użytkowych produktów tj. wyrobów lub usług lub proces ów. Beneficjent 
musi legitymowa ć się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw 
własno ści przemysłowej w odniesieniu do posiadanych wynikó w prac 
B+R, patentów lub wzorów u żytkowych, które zamierza wdro żyć w 
ramach projektu. 

W tym zakresie wspierane b ędą:   
• projekty innowacyjne, polegaj ące na wdro żeniu posiadanych wyników 

prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy bad awczo-
rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z osi 1 RPO WM b ądź 
innych środków europejskich lub zrealizowanych samodzielnie  przez 
przedsi ębiorstwo ze środków własnych lub nabytych przez 
przedsi ębiorstwo 
Nabycie wyników prac B+R mo że nast ąpić jedynie od: jednostki 
naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010  r. o zasadach 
finansowania nauki, posiadaj ącej przyznan ą kategori ę naukow ą A+, A 
lub B, o której mowa w tej ustawie lub przedsi ębiorcy posiadaj ącego 
status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu us tawy z dn. 30 
maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działa lno ści 
innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub konsorcju m naukowo-
przemysłowego (konsorcja składaj ące si ę wyłącznie z podmiotów 
wpisuj ących si ę w niniejszy katalog) lub niezale żną jednostk ę, 
stanowi ącą akredytowane laboratorium (posiadaj ące akredytacj ę 
Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane lab oratorium (uj ęte 
w aktualnym obwieszczeniu ministra wła ściwego ds. gospodarki w 
sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach cer tyfikuj ących i 
jednostkach kontroluj ących oraz notyfikowanych laboratoriach). 

• projekty innowacyjne, polegaj ące na wdro żeniu wynalazków 
chronionych patentem lub wzorów u żytkowych obj ętych prawami 
ochronnymi lub posiadaj ących zgłoszony wniosek o ochron ę 
patentow ą wynalazku lub zgłoszony wniosek o prawo ochronne n a 
wzór u żytkowy.  

Wnioskodawca w chwili składania wniosku o dofinanso wanie musi 
dysponowa ć wynikami prac B+R, wynalazkiem chronionym patentem  lub 
wzorem u żytkowym chronionym prawami ochronnymi lub 
dokumentem/dokumentami potwierdzaj ącymi zło żenie wniosku o 
ochron ę patentow ą wynalazku lub wniosku o prawo ochronne na wór 
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użytkowy. 

12. Poddziałanie 3.4.3 W pkt. 9 – w miejsce zapisu w brzmieniu:  

A. wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 
24 m-ce 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów u żytkowych przez 
MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce 

Dostosowanie nazewnictwa typu 
projektu do przewidywanego zakresu 
wsparcia. 

13. Poddziałanie 3.4.3 W pkt. 15 – w zakresie mechanizmów powiązania interwencji z innymi działaniami/ 
poddziałaniami – wprowadzenie odwołania do poddziałania 1.2.3 RPO WM – 
Bony na innowacje  oraz do działania 2.2 MRPO schemat A Projekty badawcze . 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach poddziałania oraz powiązanie z 
kryteriami wyboru projektów. 

14. Poddziałanie 3.4.3 W pkt. 24 – rozszerzenie zapisów poprzez wskazanie wyrażonych procentowo 
maksymalnych pułapów pomocy . 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach poddziałania. 

15. Poddziałanie 3.4.4 W pkt. 5 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

1. wykorzystania 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. 
Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony 
praw własności przemysłowej w odniesieniu do wdrażanych wyników prac 
B+R. 
W tym zakresie wspierane będą:   
• projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac 

B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej 
projektu, przy wsparciu środków z osi 1 RPO WM, 

• 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 osi 1 RPO WM) 
bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez 
przedsiębiorstwo. 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

1. wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków obj ętych ochron ą 
patentow ą lub wzorów u żytkowych chronionych prawami ochronnymi 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach poddziałania. 
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lub posiadaj ących zgłoszony wniosek o ochron ę patentow ą lub prawo 
ochronne na wzór u żytkowy poprzez wprowadzenie  na rynek nowych 
lub znacz ąco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnyc h lub 
użytkowych produktów tj. wyrobów lub usług lub proces ów. Beneficjent 
musi legitymowa ć się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw 
własno ści przemysłowej w odniesieniu do posiadanych wynikó w prac 
B+R, patentów lub wzorów u żytkowych, które zamierza wdro żyć w 
ramach projektu. 

W tym zakresie wspierane b ędą:   
• projekty innowacyjne, polegaj ące na wdro żeniu posiadanych wyników 

prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy bad awczo-
rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z osi 1 RPO WM, b ądź 
innych środków europejskich lub zrealizowanych samodzielnie  przez 
przedsi ębiorstwo ze środków własnych lub nabytych przez 
przedsi ębiorstwo  
Nabycie wyników prac B+R mo że nast ąpić jedynie od: jednostki 
naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010  r. o zasadach 
finansowania nauki, posiadaj ącej przyznan ą kategori ę naukow ą A+, A 
lub B, o której mowa w tej ustawie lub przedsi ębiorcy posiadaj ącego 
status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu us tawy z dn. 30 
maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działa lno ści 
innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub konsorcju m naukowo-
przemysłowego (konsorcja składaj ące si ę wyłącznie z podmiotów 
wpisuj ących si ę w niniejszy katalog) lub niezale żną jednostk ę, 
stanowi ącą akredytowane laboratorium (posiadaj ące akredytacj ę 
Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowane lab oratorium (uj ęte 
w aktualnym obwieszczeniu ministra wła ściwego ds. gospodarki w 
sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach cer tyfikuj ących i 
jednostkach kontroluj ących oraz notyfikowanych laboratoriach). 

• projekty innowacyjne, polegaj ące na wdro żeniu wynalazków 
chronionych patentem lub wzorów u żytkowych obj ętych prawami 
ochronnymi lub posiadaj ących zgłoszony wniosek o ochron ę 
patentow ą wynalazku lub zgłoszony wniosek o prawo ochronne n a 
wzór u żytkowy.  

Wnioskodawca w chwili składania wniosku o dofinanso wanie musi 
dysponowa ć wynikami prac B+R, wynalazkiem chronionym patentem  lub 
wzorem u żytkowym chronionym prawami ochronnymi lub 
dokumentem/dokumentami potwierdzaj ącymi zło żenie wniosku o 
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ochron ę patentow ą wynalazku lub wniosku o prawo ochronne na wór 
użytkowy.   

16. Poddziałanie 3.4.4 W pkt. 9 – w miejsce zapisu w brzmieniu:  

A. wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 
m-ce 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów u żytkowych przez 
MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce 

Dostosowanie nazewnictwa typu 
projektu do przewidywanego zakresu 
wsparcia. 

17. Poddziałanie 3.4.4 W pkt. 15 – w zakresie mechanizmów powiązania interwencji z innymi działaniami/ 
poddziałaniami – wprowadzenie odwołania do poddziałania 1.2.3 RPO WM – 
Bony na innowacje  oraz do działania 2.2 MRPO schemat A Projekty badawcze . 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach poddziałania oraz powiązanie z 
kryteriami wyboru projektów. 

18. Poddziałanie 3.4.4 W pkt. 24 – rozszerzenie zapisów poprzez wskazanie wyrażonych procentowo 
maksymalnych pułapów pomocy . 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach poddziałania. 

19. Poddziałanie 3.4.4 W pkt. 28 – wprowadzenie pułapu minimalnej warto ści wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie 500 000 PLN . 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach poddziałania. 

20. Poddziałanie 3.4.5 W pkt. 5 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące 
zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług 
doradczych, dostosowanych do potrzeb MŚP działających na rynku dłużej niż 24 
m-ce. 
Wsparcie w ramach bonu na doradztwo może zostać przeznaczone na zakup 
specjalistycznych usług doradczych (z wyłączeniem usług doradczych w zakresie 
umiędzynaradawiania działalności, objętych wsparciem w ramach poddziałania 
3.3.2), przez które rozumie się usługi nie związane ze zwykłymi kosztami 
operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak, np. rutynowe usługi doradztwa 
podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.  
Pomoc udzielana w formule bonów prowadzić powinna do zwiększania 
konkurencyjności oraz produktywności  MŚP. 
Kierunkowe zasady realizacji bonów na doradztwo:  

1) wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sektora MŚP działających na 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach poddziałania. 
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rynku dłużej niż 24 m-ce, 
2) Wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawcę usługi, którym może być 

posiadający siedzibę na terytorium RP podmiot, świadczący usługi wysokiej 
jakości np. ujęty w tzw. Rejestrze Usług Rozwojowych, 

3) maksymalna wartość bonu wynosi 20 000 PLN, przy wsparciu do 90% 
wydatków kwalifikowanych: w przypadku bonu uzyskanego po raz 
pierwszy: w przypadku uzyskania wsparcia w formie bonu po raz kolejny, 
poziom dofinansowania będzie każdorazowo pomniejszany o 10 p.p.,  

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. 

wprowadzenie w brzmieniu: 

W ramach poddziałania wsparciem obj ęte zostan ą przedsi ęwzięcia słu żące 
zwiększeniu dost ępno ści do wysokiej jako ści, specjalistycznych usług 
doradczych, dostosowanych do potrzeb M ŚP działaj ących na rynku dłu żej 
niż 24 m-ce 1. 
Wsparcie w ramach bonu na doradztwo zostanie przezn aczone na zakup 
specjalistycznych usług doradczych, przez które roz umie si ę usługi 
doradcze nie maj ące charakteru ci ągłego ani okresowego, które nie s ą 
związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsi ębiorstwa, takimi jak 
np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularn e usługi prawnicze 
lub reklama, z wył ączeniem usług doradczych w zakresie 
umiędzynaradawiania działalno ści, obj ętych wsparciem w ramach 
poddziałania 3.3.2 oraz doradztwa obj ętego  wsparciem w ramach 
poddziałania 1.2.3, tj. bony na innowacje, a tak że w ramach poddziałania 
8.6.1, tj. dotycz ące systemu zarz ądzania wiekiem.  

W związku z powy ższym, wsparcie mo że zosta ć przeznaczone na zakup 
specjalistycznych usług doradczych o charakterze pr orozwojowym (analizy 
i ekspertyzy prawne, ekonomiczne, marketingowe,  te chniczne), zgodnie ze 
zdiagnozowanym zapotrzebowaniem przedsi ębiorstwa, z zakresu: 

a) monitorowania i prognozowania trendów rynkowych,  mających na celu 
określenie kierunków dalszego rozwoju przedsi ębiorstwa,  

b) organizacji i zarz ądzania przedsi ębiorstwem, warunkuj ących dalszy 

                                                           
1 MŚP działaj ące na rynku dłu żej ni ż 24 miesi ące – oznacza to, że  od daty rozpocz ęcia działalno ści przedsi ębiorcy  do dnia zło żenia wniosku o dofinansowanie 
upłyn ęły co najmniej 24 m-ce, wył ączając jednak okresy zawieszenia działalno ści lub przerwy w prowadzeniu działalno ści gospodarczej. 
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rozwój działalno ści  lub efektywno ści przedsi ębiorstwa, 

c) uzyskiwania certyfikatów zgodno ści wydawanych przez notyfikowane 
jednostki certyfikuj ące zgodnie z Ustaw ą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o 
systemie oceny zgodno ści, dla wyrobów, usług, maszyn i urz ądzeń, 
aparatury kontrolno-pomiarowej, testowania produktu  lub testowania 
technologii w zwi ązku z planowanym wprowadzeniem na rynek nowego 
produktu lub usługi lub rozwi ązań procesowych lub rozszerzeniem 
działalno ści, w tym równie ż uzyskiwanie ww. certyfikatów, 

d) optymalizacji kosztów prowadzenia działalno ści gospodarczej poprzez 
stosowanie nowoczesnych rozwi ązań umo żliwiaj ących redukcj ę 
kosztów działalno ści rynkowej, wynikaj ących z mniejszego zu życia 
energii lub bardziej efektywnego wykorzystania suro wców, 

e) projektowania, wdra żania i doskonalenia systemów zarz ądzana 
jako ścią i zarządzania środowiskowego, w tym równie ż uzyskiwanie 
certyfikatów z zakresu zarz ądzana jako ścią i zarządzania 
środowiskowego, 

f) wykorzystywania zaawansowanych technologii infor matycznych lub 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsi ębiorstwie, np. 
systemów zarz ądzania relacjami z klientami (tzw. CRM), systemów 
wspomagania zarz ądzania zasobami przedsi ębiorstwa (tzw. ERP),  

g) instrumentów zarz ądzania i mapowania ryzyk/ryzyka w 
przedsi ębiorstwie (np. w zakresie ryzyka rynkowego, ryzyka 
transakcyjnego) oraz tworzenia strategii zarz ądzania ryzykiem 

oraz wydatki zwi ązane z uzyskiwaniem ochrony własno ści intelektualnej w 
związku z przygotowywaniem  zgłoszenia lub post ępowania w tym zakresie. 

Pomoc udzielana w ramach bonów na doradztwo prowadz ić powinna do 
zwiększania konkurencyjno ści oraz produktywno ści  MŚP. 
Kierunkowe zasady realizacji bonów na doradztwo:  

1) wsparcie przeznaczone jest dla podmiotów z sekto ra MŚP działaj ących 
na rynku dłu żej ni ż 24 m-ce 2, 

2) Wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawc ę usługi, z 

                                                           
2 MŚP działaj ące na rynku dłu żej ni ż 24 miesi ące – oznacza to, że  od daty rozpocz ęcia działalno ści przedsi ębiorcy  do dnia zło żenia wniosku o dofinansowanie 
upłyn ęły co najmniej 24 m-ce, wył ączając jednak okresy zawieszenia działalno ści lub przerwy w prowadzeniu działalno ści gospodarczej. 
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zastrze żeniem warunków okre ślonych w regulaminie konkursu, którym 
może być wyłącznie podmiot posiadaj ący siedzib ę na terytorium RP, 
świadcz ący usługi wysokiej jako ści, co oznacza, że jest to podmiot 
posiadaj ący akredytacj ę Ministerstwa Rozwoju – akredytacja o środka 
innowacji świadcz ącego usługi proinnowacyjne lub podmiot uj ęty w 
prowadzonej przez Polsk ą Agencj ę Rozwoju Przedsi ębiorczo ści Bazie 
Usług Rozwojowych (BUR), 

3) maksymalna warto ść bonu wynosi 20 000 PLN, przy wsparciu: 
a) do 90% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do  wydatków 

objętych pomoc ą de minimis w przypadku bonu uzyskanego po raz 
pierwszy; w przypadku uzyskania wsparcia w formie b onu po raz 
kolejny, poziom dofinansowania b ędzie ka żdorazowo pomniejszany 
o 10 punktów procentowych (p.p.), z zastrze żeniem, że 
pomniejszenie nie mo że przekroczy ć 20 p.p. 

b) do 50% wydatków kwalifikowalnych w odniesieniu d o wydatków 
objętych pomoc ą na usługi doradcze,  

4) wnioskodawca mo że uzyska ć wsparcie w tej formie wi ęcej ni ż jeden raz 
w okresie realizacji programu, jednak nie wi ęcej ni ż jeden raz w ramach 
danego naboru.  

21. Poddziałanie 3.4.5 W pkt. 24 – dodanie zapisu w brzmieniu: 

Wsparcie kwalifikowane jako: pomoc dla M ŚP na usługi doradcze, pomoc 
de minimis, zgodnie z wła ściwymi przepisami prawa dotycz ącymi zasad 
udzielania tej pomocy, obowi ązującymi na dzie ń udzielania wsparcia.  

Z zastrze żeniem, że kwota wsparcia nie mo że przekroczy ć 20 000 PLN: 
a) w przypadku wydatków obj ętych pomoc ą de minimis maksymalny 

poziom dofinansowania nie mo że przekroczy ć:  
• 90% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierws zy 
• 80% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi 
• 70% – w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci  i kolejny 

b) w przypadku wydatków obj ętych pomoc ą na usługi doradcze 
maksymalny poziom dofinansowania nie mo że przekroczy ć 50% 
wydatków kwalifikowalnych.    

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach poddziałania. 

22. Poddziałanie 3.4.5 W pkt. 28 – wprowadzenie pułapu maksymalnej warto ści wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie 50 000 PLN . 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
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ramach poddziałania. 

23. Działanie 3.4 W pkt. 22 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

• W ramach działania planuje się stosowanie systemu zaliczek, z wyłączeniem 
poddziałania 3.4.5. 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

• W ramach działania planuje si ę stosowanie systemu zaliczek wył ącznie w 
ramach poddziałania 3.4.3. 

Modyfikacja zapisów poprzez 
zawężenie możliwości stosowania 
zaliczek  w ramach działania 3.4. 

24. Działanie 3.4 W pkt. 23 – usunięcie odwołania do programów pomocowych z zakresu: regionalna 
pomoc inwestycyjna oraz pomoc na wspieranie innowacyjności oraz innowacje 
procesowe i organizacyjne.  

Doprecyzowanie dotychczasowych 
zapisów, poprzez wyłączenie 
programów pomocowych nie mających 
zastosowania w tym działaniu. 

25. Poddziałanie 4.4.2 W pkt. 5 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

• W zakresie sieci ciepłowniczych wsparcie będzie ukierunkowane na budowę, 
rozbudowę i przebudowę sieci w obszarach, gdzie tego rodzaju inwestycje 
będą uzasadnione i możliwe do realizacji. Inwestycje w zakresie sieci 
ciepłowniczych będą realizowane pod warunkiem dopuszczenie takiego 
wsparcia przez stosowne zapisy w Umowie Partnerstwa. 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

• W zakresie sieci ciepłowniczych wsparcie b ędzie ukierunkowane na 
budow ę, rozbudow ę i przebudow ę sieci  pod warunkiem spełnienia 
wymogu efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłod niczego, o 
którym  mowa  w  art.  2  pkt  41 i  42 dyrektywy P arlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 pa ździernika 2012 r. w 
sprawie efektywno ści energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 
2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006 /32/WE 

Doprecyzowanie dotychczasowych 
zapisów, poprzez bezpośrednie 
odniesienie do zapisów dyrektywy w 
zakresie wymogu dotyczącego 
projektów z zakresu rozwoju sieci 
ciepłowniczych, które mogą być 
realizowane wyłącznie pod warunkiem 
spełnienia przez nie definicji systemu 
efektywnego energetycznie . Za 
system  „efektywny” uznaje się system 
ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym 
do produkcji ciepła lub chłodu 
wykorzystuje się w co najmniej 50% 
energię ze źródeł odnawialnych, lub w 
co najmniej 50% ciepło odpadowe, lub 
w co najmniej 75% ciepło pochodzące z 
kogeneracji, lub w co najmniej 50% 
wykorzystuje się połączenie takiej 
energii i ciepła. 

26. Działanie 5.2  W pkt. 5 – usunięcie zapisu w brzmieniu:  
• Warunkiem wsparcia inwestycji w tym działaniu będzie ich uwzględnienie w 

planie inwestycyjnym Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
zatwierdzonym przez Ministra Środowiska. 

Zmiana redakcyjna: przedmiotowe 
zdanie jest wprowadzone w części 
zawierającej opis poddziałań 5.2.1 i 
5.2.2. 
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27. Poddziałanie 5.2.1 W pkt. 5 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

W pierwszej kolejności wsparcie będzie skierowane na działania uzupełniające 
system selektywnego zbierania odpadów zapewniający tym samym pozyskanie 
odpadów nadających się do recyklingu. W tym zakresie interwencja będzie 
wspierała powstawanie gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, jako jednego z elementów systemu gospodarki odpadami. 
Przełożenie efektów wprowadzenia na terenie gmin punktów bezpłatnej zbiórki 
wybranych kategorii odpadów na wymiar środowiskowy będzie znaczące. 
Dodatkowo wsparcie otrzymają projekty dotyczące unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, jednak wyłącznie w zakresie usuwania i unieszkodliwiania 
azbestu. 
Rezultatem planowanych działań będzie włączenie wszystkich mieszkańców 
województwa w zorganizowany system segregowania, zbierania, 
transportowania, przetwarzania, wtórnego wykorzystania i unieszkodliwiania 
odpadów. 
Przewiduje się wsparcie w następujących obszarach: 

• budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jako 
uzupełnienie zbiórki selektywnej „u źródła”, w których zbierane będą odpady 
wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia 
odpadów komunalnych, odpady budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, odpady zielone itp., 

• budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz zakup 
nowego taboru samochodowego służącego do odbioru odpadów 
komunalnych, 

• przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

W pierwszej kolejności wsparcie będzie skierowane na działania uzupełniające 
system selektywnego zbierania odpadów zapewniający tym samym pozyskanie 
odpadów nadających się do recyklingu. W tym zakresie interwencja będzie 
wspierała powstawanie gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych , jako jednego z elementów systemu gospodarki odpadami. 
Przełożenie efektów wprowadzenia na terenie gmin punktów bezpłatnej zbiórki 
wybranych kategorii odpadów na wymiar środowiskowy będzie znaczące. 

Dodatkowo wsparcie otrzymają projekty dotyczące unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, jednak wyłącznie w zakresie usuwania i unieszkodliwiania 

Modyfikacje w opisie poddziałania 
wynikające z wprowadzenia nowej linii 
demarkacyjnej pomiędzy programami 
krajowymi i regionalnymi,  
przygotowania kryteriów wyboru 
projektów oraz uwzględnienia zmian 
redakcyjnych. 



16 
 

azbestu . 

W ramach rozwoju systemu gospodarki odpadami, zgodnego z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami przewiduje się wsparcie w następujących 
obszarach: 

• budowa/rozbudowa  punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, jako uzupełnienie zbiórki selektywnej „u źródła”, w których 
zbierane będą przynajmniej takie frakcje jak szkło, metale, papie r, 
tworzywa sztuczne , odpady wielkogabarytowe jak również odpady 
niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych, odpady 
budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone itp. W 
ramach PSZOK wsparcie b ędzie równie ż skierowane na organizacje 
punktów napraw i przygotowania do ponownego u życia, jako element 
uzupełniaj ący projektu 

Wsparcie rozwoju PSZOK-ów b ędzie miało charakter uzupełniaj ący do 
systemu  selektywnego zbierania odpadów,  zapewniając tym samym 
pozyskanie odpadów nadających się do recyklingu. Przełożenie efektów 
wprowadzenia na terenie gmin punktów bezpłatnej zbiórki wybranych 
kategorii odpadów na wymiar środowiskowy będzie znaczące. 

• budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz zakup 
nowego taboru samochodowego służącego do odbioru odpadów 
komunalnych, jako element uzupełniaj ący projektu, 

• przedsi ęwzięcia zwi ązane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów 
zawieraj ących azbest.  

Wsparcie zostanie udzielone jednostkom samorz ądu terytorialnego, 
które przeprowadziły inwentaryzacj ę wyrobów zawieraj ących azbest 
oraz posiadaj ą program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj ących 
azbest. 

Warunkiem wsparcia inwestycji w tym poddziałaniu b ędzie ich 
uwzgl ędnienie w Planie Inwestycyjnym Planu Gospodarki Odp adami 
Województwa Małopolskiego (WPGO) zatwierdzonym prze z Ministra 
Środowiska. 

Wyjątek stanowi ą: 

• projekty dotycz ące wsparcia punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, które b ędą mogły by ć realizowane przed zatwierdzeniem 
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Planu Inwestycyjnego WPGO. Punkty selektywnego zbie rania odpadów 
będą musiały by ć ujęte w przekazanym do zatwierdzenia Planie 
Inwestycyjnym WPGO,  

• projekty dotycz ące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
zawieraj ących azbest, których zakres b ędzie musiał wynika ć 
bezpo średnio z obowi ązującego na danym terenie programu likwidacji 
azbestu. 

W ramach poddziałania wsparcie b ędą mogły otrzyma ć projekty spełniaj ące 
poni ższy warunek: 

• w odniesieniu do PSZOK o dofinansowanie mog ą ubiega ć się projekty 
o warto ści do 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych i obsługuj ące do  
20 000 mieszka ńców, natomiast pozostałe projekty b ędą realizowane w 
ramach PO Ii Ś; ww. warunki nale ży spełni ć łącznie tj. w przypadku gdy 
co najmniej jeden z ww. parametrów zostanie przekro czony, inwestycja 
kwalifikuje si ę do wsparcia w ramach PO Ii Ś. 

Powy ższe ograniczenia nie dotycz ą projektów z zakresu usuwania i 
unieszkodliwiania azbestu. 

W ramach realizacji projektów wa żnym elementem b ędzie podj ęcie działa ń 
informacyjnych, promocyjnych lub edukacyjnych podno szące świadomo ść 
ekologiczn ą mieszka ńców w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów 
oraz selektywnej zbiórk ę odpadów, jako element uzupełniaj ący projektów. 
Premiowane b ędą projekty, które b ędą wykorzystywa ć jak najwi ększą liczb ę 
użytych narz ędzi kampanii informacyjnych. 

Wspierane b ędą kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, z wył ączeniem komponentu 
dotycz ącego termicznego przekształcania odpadów. 

Rezultatem planowanych działań będzie włączenie wszystkich mieszkańców 
województwa w zorganizowany system segregowania, zbierania, 
transportowania, przetwarzania, wtórnego wykorzystania i unieszkodliwiania 
odpadów. 

28. Poddziałanie 5.2.2 W pkt. 5 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

W pierwszej kolejności wsparcie będzie skierowane na działania uzupełniające 
system selektywnego zbierania odpadów zapewniający tym samym pozyskanie 
odpadów nadających się do recyklingu. W tym zakresie interwencja będzie 

Modyfikacje w opisie poddziałania 
wynikające z wprowadzenia nowej linii 
demarkacyjnej pomiędzy programami 
krajowymi i regionalnymi,  
przygotowania kryteriów wyboru 
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wspierała powstawanie gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, jako jednego z elementów systemu gospodarki odpadami. 
Przełożenie efektów wprowadzenia na terenie gmin punktów bezpłatnej zbiórki 
wybranych kategorii odpadów na wymiar środowiskowy będzie znaczące. 
Dodatkowo wsparcie otrzymają projekty dotyczące unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, jednak wyłącznie w zakresie usuwania i unieszkodliwiania 
azbestu. 
Rezultatem planowanych działań będzie włączenie wszystkich mieszkańców 
województwa w zorganizowany system segregowania, zbierania, 
transportowania, przetwarzania, wtórnego wykorzystania i unieszkodliwiania 
odpadów. 
Przewiduje się wsparcie w następujących obszarach: 

• budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych jako 
uzupełnienie zbiórki selektywnej „u źródła”, w których zbierane będą odpady 
wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia 
odpadów komunalnych, odpady budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, odpady zielone itp., 

• budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, 
• przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

W pierwszej kolejności wsparcie będzie skierowane na działania uzupełniające 
system selektywnego zbierania odpadów zapewniający tym samym pozyskanie 
odpadów nadających się do recyklingu. W tym zakresie interwencja będzie 
wspierała powstawanie gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych , jako jednego z elementów systemu gospodarki odpadami. 
Przełożenie efektów wprowadzenia na terenie gmin punktów bezpłatnej zbiórki 
wybranych kategorii odpadów na wymiar środowiskowy będzie znaczące. 

Dodatkowo wsparcie otrzymają projekty dotyczące unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, jednak wyłącznie w zakresie usuwania i unieszkodliwiania 
azbestu . 

W ramach rozwoju systemu gospodarki odpadami, zgodnego z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami przewiduje się wsparcie w następujących 
obszarach: 

• budowa/rozbudowa  punktów selektywnego zbierania odpadów 

projektów oraz uwzględnienia zmian 
redakcyjnych. 
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komunalnych, jako uzupełnienie zbiórki selektywnej „u źródła”, w których 
zbierane będą przynajmniej takie frakcje jak szkło, metale, papie r, 
tworzywa sztuczne,  odpady wielkogabarytowe jak również odpady 
niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych, odpady 
budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone itp. W 
ramach PSZOK wsparcie b ędzie równie ż skierowane na organizacje 
punktów napraw i przygotowania do ponownego u życia, jako element 
uzupełniaj ący projektu 

Wsparcie rozwoju PSZOK-ów b ędzie miało charakter uzupełniaj ący do 
systemu  selektywnego zbierania odpadów,  zapewniając tym samym 
pozyskanie odpadów nadających się do recyklingu. Przełożenie efektów 
wprowadzenia na terenie gmin punktów bezpłatnej zbiórki wybranych 
kategorii odpadów na wymiar środowiskowy będzie znaczące. 

• budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, 

• przedsi ęwzięcia zwi ązane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów 
zawieraj ących azbest.  

Wsparcie zostanie udzielone jednostkom samorz ądu terytorialnego, 
które przeprowadziły inwentaryzacj ę wyrobów zawieraj ących azbest 
oraz posiadaj ą program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj ących 
azbest. 

Warunkiem wsparcia inwestycji w tym Poddziałaniu b ędzie ich 
uwzgl ędnienie w Planie Inwestycyjnym Planu Gospodarki Odp adami 
Województwa Małopolskiego (WPGO) zatwierdzonym prze z Ministra 
Środowiska. 

Wyjątek stanowi ą: 

• projekty dotycz ące wsparcia punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, które b ędą mogły by ć realizowane przed zatwierdzeniem 
Planu Inwestycyjnego WPGO. Punkty selektywnego zbie rania odpadów 
będą musiały by ć ujęte w przekazanym do zatwierdzenia Planie 
Inwestycyjnym WPGO,  

• projekty dotycz ące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 
zawieraj ących azbest, których zakres b ędzie musiał wynika ć 
bezpo średnio z obowi ązującego na danym terenie programu likwidacji 
azbestu. 
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W ramach poddziałania wsparcie b ędą mogły otrzyma ć projekty spełniaj ące 
poni ższy warunek: 

• w odniesieniu do PSZOK o dofinansowanie mog ą ubiega ć się projekty 
o warto ści do 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych i obsługuj ące do  
20 000 mieszka ńców, natomiast pozostałe projekty b ędą realizowane w 
ramach PO Ii Ś; ww. warunki nale ży spełni ć łącznie tj. w przypadku gdy 
co najmniej jeden z ww. parametrów zostanie przekro czony, inwestycja 
kwalifikuje si ę do wsparcia w ramach PO Ii Ś. 

Powy ższe ograniczenia nie dotycz ą projektów z zakresu usuwania i 
unieszkodliwiania azbestu. 

W ramach realizacji projektów wa żnym elementem b ędzie podj ęcie działa ń 
informacyjnych, promocyjnych lub edukacyjnych podno szące świadomo ść 
ekologiczn ą mieszka ńców w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów 
oraz selektywnej zbiórk ę odpadów, jako element uzupełniaj ący projektów. 
Premiowane b ędą projekty, które b ędą wykorzystywa ć jak najwi ększą liczb ę 
użytych narz ędzi kampanii informacyjnych. 

Wspierane b ędą kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, z wył ączeniem komponentu 
dotycz ącego termicznego przekształcania odpadów. 

Rezultatem planowanych działań będzie włączenie wszystkich mieszkańców 
województwa w zorganizowany system segregowania, zbierania, 
transportowania, przetwarzania, wtórnego wykorzystania i unieszkodliwiania 
odpadów. 

29. Poddziałanie 5.2.2 W pkt. 9 – w odniesieniu do typów projektów dla poddziałania 5.2.2 – w miejsce 
zapisu w brzmieniu: 

• projekty z obszaru objętego SPR, ujęte w wykazie przedsięwzięć 
uzgodnionych dla danego subregionu 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

• projekty z obszaru obj ętego SPR 

Modyfikacja zapisów w konsekwencji 
rezygnacji z etapu przedkonkursowego 
w poddziałaniu 5.2.2, realizowanym w 
ramach tzw. ścieżki subregionalnej, 
celem przyspieszenia wdrażania 
programu operacyjnego.   

30. Poddziałanie 5.2.1, 
5.2.2 

W pkt. 10 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

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

Modyfikacja zapisów w celu 
ograniczenia typów beneficjentów w 
odniesieniu do projektów dotyczących 
usuwania i unieszkodliwiania azbestu 
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• przedsiębiorcy   

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

typy projektów A i B: 
• jednostki samorz ądu terytorialnego, ich zwi ązki i stowarzyszenia 
• jednostki organizacyjne JST posiadaj ące osobowo ść prawn ą 
• przedsi ębiorcy 

typ projektu C: 
• jednostki samorz ądu terytorialnego, ich zwi ązki i stowarzyszenia  

(typ projektu C). 

31. Poddziałanie 5.2.1, 
5.2.2 

W pkt. 28 – dodanie zapisu w brzmieniu: 

W przypadku projektów dotycz ących wsparcia Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych kwalifikowane b ędą projekty o warto ści do 
2 mln zł kosztów kwalifikowalnych i obsługuj ące do 20 000 mieszka ńców 
(warunki ł ączne). 

Wprowadzenie zapisów wynikających z 
przyjęcia nowej linii demarkacyjnej 
pomiędzy programami krajowymi i 
regionalnymi. 

32. Działanie 7.1 W pkt. 5 – w części wprowadzającej zawierającej opis działania – w miejsce zapisu 
w brzmieniu: 

• oś 7 objęta jest warunkiem dostępowym dla CT 7 (tzw. warunkiem ex-ante), 
jakim jest przygotowanie regionalnego planu transportowego. Dokument na 
potrzeby wypełnienia warunkowości ex-ante przygotowywany jest przez 
Województwo Małopolskie 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

• oś 7 objęta jest warunkiem dostępowym dla CT 7 (tzw. warunkiem ex-ante), 
jakim jest przygotowanie regionalnego planu transportowego. Dokument na 
potrzeby wypełnienia warunkowości ex-ante pn. Program Strategiczny 
Transport i Komunikacja przygotowany został przez Z arząd Województwa 
Małopolskiego oraz uzyskał potwierdzenie słu żb Komisji Europejskiej, że 
przedmiotowy warunek został zrealizowany w sposób s atysfakcjonuj ący 

• projekty realizowane ze wsparciem środków europejskich w ramach 
poddziała ń: 7.1.1 oraz 7.1.2 musz ą być ujęte w dokumencie 
przygotowanym na potrzeby wypełnienia warunków dost ępowych (ex-
ante) dla CT 7, tj. Programie Strategicznym Transpo rt i Komunikacja 

Aktualizacja zapisów odnoszących się 
do warunkowości ex-ante w związku z 
uzyskanie potwierdzenia wypełnienia 
warunkowości ex-ante dla 7 CT – 
pismem z dnia 09.09.2016 r. służby 
Komisji Europejskiej potwierdziły 
spełnienie tematycznych warunków 
dostępowych  7.1 Transport  oraz 7.2 
Kolej dla 7 osi priorytetowej RPO WM. 
Następnie Uchwałą Nr 1462/16 z dn. 
4.10.2016 r. Zarząd Województwa 
Małopolskiego zatwierdził ostateczną 
wersję Programu Strategicznego 
Transport i Komunikacja. 

33. Działanie 7.2 W pkt. 5 – w części wprowadzającej zawierającej opis działania – w miejsce zapisu 
w brzmieniu: 

Aktualizacja zapisów odnoszących się 
do warunkowości ex-ante w związku z 
uzyskanie potwierdzenia wypełnienia 
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• oś 7 objęta jest warunkiem dostępowym dla CT 7 (tzw. warunkiem ex-ante), 
jakim jest przygotowanie regionalnego planu transportowego. Dokument na 
potrzeby wypełnienia warunkowości ex-ante przygotowywany jest przez 
Województwo Małopolskie 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

• oś 7 objęta jest warunkiem dostępowym dla CT 7 (tzw. warunkiem ex-ante), 
jakim jest przygotowanie regionalnego planu transportowego. Dokument na 
potrzeby wypełnienia warunkowości ex-ante pn. Program Strategiczny 
Transport i Komunikacja przygotowany został przez Z arząd Województwa 
Małopolskiego oraz uzyskał potwierdzenie słu żb Komisji Europejskiej, że 
przedmiotowy warunek został zrealizowany w sposób s atysfakcjonuj ący 

• projekty realizowane ze wsparciem środków europejskich w ramach 
poddziała ń: 7.2.1, 7.2.2 oraz 7.2.3 musz ą być ujęte w dokumencie 
przygotowanym na potrzeby wypełnienia warunków dost ępowych (ex-
ante) dla CT 7, tj. Programie Strategicznym Transpo rt i Komunikacja 

warunkowości ex-ante dla 7 CT – 
pismem z dnia 09.09.2016 r. służby 
Komisji Europejskiej potwierdziły 
spełnienie tematycznych warunków 
dostępowych  7.1 Transport  oraz 7.2 
Kolej dla 7 osi priorytetowej RPO WM. 
Następnie Uchwałą Nr 1462/16 z dn. 
4.10.2016 r. Zarząd Województwa 
Małopolskiego zatwierdził ostateczną 
wersję Programu Strategicznego 
Transport i Komunikacja. 

34. Poddziałanie 7.2.3 W pkt. 5 – w miejsce sformułowania: komunikacji zbiorowej – wprowadzenie 
sformułowania transportu zbiorowego . 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach poddziałania. 

35. Poddziałanie 7.2.3 W pkt. 5 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

• systemów opłat za przewozy, realizowane w ramach tworzonej tzw. 
Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

• systemów opłat za przewozy i usługi, realizowane w ramach tworzonej tzw. 
Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, w tym zakresie równie ż jednolitego 
systemu zarz ądzania obiektami typu parkingi Park&Ride (Parkuj i Jedź) 
oraz w ęzły przesiadkowe, budowanymi na trasach Szybkiej Ko lei 
Aglomeracyjnej (SKA) oraz jednolitego systemu zarz ądzania obiektami 
typu parkingi Park&Ride (Parkuj i Jed ź) oraz w ęzły przesiadkowe, z 
uwzgl ędnieniem ich dost ępno ści dla u żytkowników systemu Małopolska 
Karta Aglomeracyjna, realizowanymi w celu integracj i środków transportu 
zbiorowego na terenie województwa małopolskiego 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach poddziałania. 

36. Poddziałanie 7.2.3 W pkt. 10 – dodanie zapisu w brzmieniu: 

wyłącznie jako partnerzy w projekcie realizowanym przez  Województwo 

Rozszerzenie katalogu potencjalnych 
beneficjentów. 
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Małopolskie: 
• jednostki samorz ądu terytorialnego, ich zwi ązki i stowarzyszenia 
• jednostki organizacyjne JST posiadaj ące osobowo ść prawn ą 
• przedsi ębiorstwa – regionalni przewo źnicy kolejowi oraz inni 

przewo źnicy zaanga żowani w realizacj ę polityki transportowej 
województwa małopolskiego w zakresie transportu zbi orowego 

37. Poddziałanie 10.1.1, 
10.1.2 

W pkt. 5 – w miejsce analogicznych dla obu poddziałań zapisów w brzmieniu: 

• Tworzenie miejsc przedszkolnych będzie możliwe zarówno w istniejących, jak i 
w nowopowstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Wsparcie 
dotyczyć może m.in. modernizacji / dostosowania pomieszczeń, wyposażenia 
/ doposażenia (…) 

Jako uzupełnienie działań projektowych dopuszczona jest możliwość rozwoju 
kompetencji i umiejętności zawodowych, i społecznych kadr wspieranych 
placówek (…). 

wprowadzenie zapisów w brzmieniu: 

• Tworzenie miejsc przedszkolnych będzie możliwe zarówno w istniejących, jak i 
w nowopowstałych ośrodkach wychowania przedszkolnego. Wsparcie 
dotyczyć może m.in. adaptacji / dostosowania pomieszczeń, wyposażenia / 
doposażenia (…) 

Jako uzupełnienie działań projektowych dopuszczona jest możliwość rozwoju 
kompetencji i umiejętności oraz kwalifikacji  zawodowych i społecznych 
nauczycieli wspieranych placówek (…). 

Doprecyzowanie zapisów pod kątem 
zapewnienia ich zgodności z 
Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

38. Poddziałanie 10.1.1, 
10.1.2 

W pkt 9 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych  
B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniej ących do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawno ściami 

B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym 
pod k ątem wsparcia dzieci z niepełnosprawno ściami  

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach poddziałań. 

39. Poddziałanie 10.1.1, W pkt. 9 – w miejsce zapisu w brzmieniu: Modyfikacja zapisów w celu 
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10.1.2 • Typy projektów mogą być łączone 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

• Typ B musi by ć łączony z typem A (nie dotyczy projektów realizuj ących 
dodatkow ą ofert ę edukacyjn ą lub specjalistyczn ą pod k ątem wsparcia 
dzieci z niepełnosprawno ściami). 

zagwarantowania realizacji projektów, 
w których tworzone są nowe miejsca 
przedszkolne.  

40. Poddziałanie 10.1.3, 
10.1.5 

W pkt. 10 i 11 – modyfikacja zapisów, poprzez wprowadzenie odwołania do 
właściwych ustępów w art. 2 ustawy o systemie oświaty. 

Dostosowanie zapisów do definicji 
placówki prowadzącej kształcenie 
ogólne zawartej w Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków EFS w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 

41. Działanie 12.1  W pkt. 5 – w odniesieniu do zapisu w brzmieniu: 

• Podejmowane będą wyłącznie inwestycje zweryfikowane zidentyfikowanymi 
deficytami i potrzebami uwzględniającymi sytuację demograficzną i 
epidemiologiczną (odpowiednio identyfikowaną na poziomie województwa – w 
zależności od specyfiki podmiotu leczniczego i oferowanych przez niego 
usług) oraz faktycznym zapotrzebowaniem i dostępnością infrastruktury 
ochrony zdrowia na danym obszarze z wykorzystaniem map zdrowotnych, 
opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 

wykreślenie zapisu: 

• opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. 

Modyfikacja techniczno-redakcyjna 
związana z dodaniem nowego zapisu, 
zawierającego wyjaśnienie dotyczące 
pojęcia „właściwe mapy zdrowotne”. 

42. Działanie 12.1 W pkt. 5 – uzupełnienie dotychczasowych zapisów poprzez:  

• dodanie zapisu w brzmieniu: 

W ramach działania 12.1 do dofinansowania mog ą być przyj ęte projekty 
zgodne z wła ściw ą mapą potrzeb zdrowotnych. Za wła ściw ą mapę potrzeb 
zdrowotnych uznaje si ę dokument dla odpowiedniego zakresu 
lecznictwa/obszaru epidemiologicznego, zgodnie z Us tawą o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Policy paper 
dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. 

Do dofinansowania mog ą być przyj ęte projekty posiadaj ące pozytywn ą opini ę 
o celowo ści inwestycji, o której mowa w Ustawie z dnia 27 si erpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 

Uzupełnienie karty działania o zapisy 
wynikające z Uchwały nr 53/2016 
Komitetu Sterującego do spraw 
koordynacji interwencji EFSI w sektorze 
zdrowia z dnia 29.07.2016 r. w sprawie 
rekomendacji dla kryteriów wyboru 
projektów z sektora zdrowia w ramach 
PI 9a. 
Zgodnie z zapisami RPO WM 2014-
2020 projekty są kwalifikowalne, jeśli 
zasadność ich realizacji wynika z map 
potrzeb zdrowotnych. Jednocześnie 
Komitet Sterujący posiada status 
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U. 2004 Nr 210, poz. 2135 z pó źn. zm.) - o ile dotyczy projektu. 

 

podkomitetu w ramach Komitetu do 
spraw Umowy Partnerstwa.  Zgodnie z 
zapisami Policy paper dla ochrony 
zdrowia na lata 2014-2020, 
koordynacja przez Komitet Sterujący 
interwencji podejmowanych w sektorze 
zdrowia ze środków UE odbywa się 
m.in. poprzez opracowywanie 
rozwiązań służących efektywnemu 
wdrażaniu środków funduszy 
strukturalnych w sektorze zdrowia oraz 
przygotowywanie ekspertyz, opinii, 
rekomendacji, wytycznych, 
podręczników itp. jako elementu 
koordynacji działań podejmowanych w 
sektorze zdrowia. 

43. Działanie 12.1 W pkt. 5 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

• W przypadku poszerzenia działalności podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą o zakres wynikający z udzielonego wsparcia w ramach niniejszego 
działania, wymagane będzie zobowiązanie Beneficjenta do posiadania umowy 
na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po 
zakończeniu realizacji projektu. 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

• Projekty mog ą być realizowane w podmiotach posiadaj ących umow ę o 
udzielanie świadcze ń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w 
zakresie zbie żnym z zakresem projektu . W przypadku poszerzenia 
działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą o zakres 
wynikający z udzielonego wsparcia w ramach niniejszego działania, 
wymagane będzie zobowiązanie Beneficjenta do posiadania umowy na 
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych w zakresie zbie żnym z zakresem projektu  najpóźniej w 
kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji 
projektu. 

Doprecyzowanie zapisów odnoszących 
się do zasad i warunków wsparcia w 
ramach poddziałań. 

44. Działanie 12.1  W pkt. 5 – uzupełnienie dotychczasowych zapisów poprzez:  Uzupełnienie karty działania o zapisy 
wynikające z:  
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• dodanie zapisu w brzmieniu: 

W ramach Działania 12.1 jest mo żliwe utworzenie nie wi ęcej ni ż 3 nowych 
ośrodków chemioterapii.  

W ramach Działania 12.1 nie jest mo żliwe tworzenie nowych o środków 
kardiochirurgicznych oraz nowych o środków kardiochirurgicznych dla dzieci.   

• map potrzeb zdrowotnych z zakresu 
kardiologii, z zakresu onkologii oraz 
z zakresu lecznictwa szpitalnego 
opublikowanych przez Ministra 
Zdrowia,  

• Uchwały nr 53/2016 Komitetu 
Sterującego do spraw koordynacji 
interwencji EFSI w sektorze zdrowia 
z dnia 29.07.2016 r. w sprawie 
rekomendacji dla kryteriów wyboru 
projektów z sektora zdrowia w 
ramach PI 9a. 

Zgodnie z zapisami RPO WM 2014-
2020 projekty są kwalifikowalne, jeśli 
zasadność ich realizacji wynika z map 
potrzeb zdrowotnych. Jednocześnie 
Komitet Sterujący posiada status 
podkomitetu w ramach Komitetu do 
spraw Umowy Partnerstwa.  Zgodnie z 
zapisami Policy paper dla ochrony 
zdrowia na lata 2014-2020, 
koordynacja przez Komitet Sterujący 
interwencji podejmowanych w sektorze 
zdrowia ze środków UE odbywa się 
m.in. poprzez opracowywanie 
rozwiązań służących efektywnemu 
wdrażaniu środków funduszy 
strukturalnych w sektorze zdrowia oraz 
przygotowywanie ekspertyz, opinii, 
rekomendacji, wytycznych, 
podręczników itp. jako elementu 
koordynacji działań podejmowanych w 
sektorze zdrowia.  

45. Działanie 12.1 W pkt. 5 – dodanie zapisu w brzmieniu: 

• Co do zasady, infrastruktura wytworzona w ramach pr ojektów mo że być 
wykorzystywana wył ącznie na rzecz udzielania świadcze ń opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z 

Uzupełnienie karty działania o zapisy 
wynikające z Uchwały nr 53/2016 
Komitetu Sterującego do spraw 
koordynacji interwencji EFSI w sektorze 
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Zawiadomieniem Komisji Europejskiej w sprawie poj ęcia pomocy 
państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcj onowaniu Unii 
Europejskiej (Dziennik Urz ędowy Unii Europejskiej 2016/C 262/01 z dnia 
19.07.2016) w przypadku infrastruktury podwójnego w ykorzystania (tj. 
użytkowanej zarówno do prowadzenia działalno ści gospodarczej, jak i 
niegospodarczej), finansowanie takiej infrastruktur y nie stanowi pomocy 
państwa pod warunkiem, że użytkowanie do celów działalno ści 
gospodarczej ma charakter czysto pomocniczy, tj. dz iałalno ści 
bezpo średnio powi ązanej z eksploatacj ą infrastruktury, koniecznej do 
eksploatacji infrastruktury lub nieodł ącznie zwi ązane z podstawowym 
wykorzystaniem o charakterze niegospodarczym. Uznaj e się, że taka 
sytuacja ma miejsce, gdy działalno ść gospodarcza pochłania takie same 
nakłady jak podstawowa działalno ść o charakterze niegospodarczym, 
takie jak materiały, sprz ęt, siła robocza lub aktywa trwałe. Działalno ść 
gospodarcza o charakterze pomocniczym musi mie ć ograniczony zakres, 
w odniesieniu do wydajno ści infrastruktury – w tym wzgl ędzie 
użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych mo żna uznać za 
działalno ść pomocnicz ą, jeżeli wydajno ść przydzielania co roku na tak ą 
działalno ść nie przekracza 20% całkowitej rocznej wydajno ści 
infrastruktury (liczonej np. wzgl ędem czasu, w jakim podmiot leczniczy 
udziela świadcze ń opieki zdrowotnej na zasadach komercyjnych lub 
względem liczby świadcze ń opieki zdrowotnej świadczonych na 
zasadach komercyjnych).  

zdrowia z dnia 29.07.2016 r. w sprawie 
rekomendacji dla kryteriów wyboru 
projektów z sektora zdrowia w ramach 
PI 9a, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu zapisów Zawiadomienia 
Komisji Europejskiej w sprawie pojęcia 
pomocy państwa w rozumieniu art. 107 
ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej 2016/C 262/01 z dnia 
19.07.2016).   

Celem wprowadzenia powyższego 
zapisu jest uregulowanie kwestii 
wykorzystywania infrastruktury 
wytworzonej w ramach projektu w 
kontekście świadczenia odpłatnych 
usług zdrowotnych. 

46. Działanie 12.1  W pkt. 5 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

• W związku z tym, że inwestycje EFRR nie powinny być ukierunkowane na 
duże instytucje o charakterze opiekuńczo-pobytowym, świadczące usługi 
długoterminowej pomocy dla osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych 
oraz psychicznie chorych, nie będą wspierane instytucje świadczące 
przywołane usługi, które dysponują więcej niż 1000 łóżkami we wskazanych 
powyżej dziedzinach. 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

• W związku z tym, że inwestycje EFRR nie powinny być ukierunkowane na 
duże instytucje o charakterze opiekuńczo-pobytowym, świadczące usługi 
długoterminowej pomocy dla osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych 
oraz psychicznie chorych, nie będą wspierane instytucje świadczące 
przywołane usługi, które dysponują więcej niż 30 łóżkami  we wskazanych 

Modyfikacja zapisów odnoszących się 
do zasad i warunków wsparcia w 
ramach działania. 
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powyżej dziedzinach. 

47. Poddziałanie 12.1.2 W pkt. 5 – w części dotyczącej poddziałania 12.1.2 dodanie zapisu w brzmieniu:  

• Wsparciu nie podlegaj ą przedsi ęwzięcia w zakresie ratownictwa 
medycznego. 

Uzupełnienie karty działania o zapis 
wynikający z Umowy Partnerstwa, 
zgodnie z którym przedsięwzięcia w 
zakresie ratownictwa medycznego 
będą finansowane na poziomie 
krajowym (w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020). 

48. Działanie 12.1 W pkt. 8 – dodanie wskaźnika produktu:  

• Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [ zł] 

Dodanie wskaźnika produktu, 
pochodzącego z Wspólnej Listy 
Wskaźników Kluczowych, który jest 
adekwatny do projektów planowanych 
do wsparcia w działaniu 12.1. 

49. Działania, w ramach 
których przewiduje 
się zastosowanie 
trybu 
pozakonkursowego  

W pkt. 17 – w odniesieniu do zapisu określającego podmiot odpowiedzialny za 
rozpatrywanie protestów  (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi) – modyfikacja zapisów 
poprzez:  

• wskazanie, że zapis ten  nie dotyczy projektów w trybie 
pozakonkursowym  (w przypadku działań realizowanych w trybie 
konkursowym i pozakonkursowym) lub 

• wykre ślenie zapisu  określającego podmiot odpowiedzialny za rozpatrywanie 
protestów (w przypadku działań realizowanych wyłącznie w trybie 
pozakonkursowym). 

Modyfikacja dotychczasowych zapisów 
w celu unikania wątpliwości 
interpretacyjnych. 

50. Indykatywny plan 
finansowy (wydatki 
kwalifikowane w 
EUR) 

Wprowadzenie zmian w tabeli finansowej programu – w zakresie danych 
dotycz ących warto ści i udziału rezerwy wykonania  w ramach osi priorytetowych 
– na poziomie poszczególnych działań i poddziałań.   

Modyfikacja danych zawartych w tabeli 
finansowej w celu oznaczenia działań / 
poddziałań w poszczególnych osiach 
priorytetowych – w ramach których 
skoncentrowane są środki związane z 
rezerwą wykonania.   

51. Wykaz aktów 
prawnych 

Uzupełnienie wykazu w zakresie pkt 5 , o:  

• Program Strategiczny Transport i Komunikacja  

Zmiany o charakterze porządkowym.  

52. Załącznik 2.  W poddziałaniach 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4 dodanie wskaźnika produktu: Dodanie wskaźnika produktu, 
pochodzącego z Wspólnej Listy 
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Tabela wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego i 
produktu dla działań i 
poddziałań 

• Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej [ zł] Wskaźników Kluczowych, który jest 
adekwatny do projektów planowanych 
do wsparcia w działaniu 12.1. 

53. Załącznik 3.  

Kryteria wyboru 
projektów dla 
poszczególnych osi 
priorytetowych, 
działań i poddziałań 

Wprowadzenie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet 
Monitorujący RPO WM, podczas XI posiedzenia w dn. 20-21.10.2016 r. 

 

Zmiana zgodnie z Wytycznymi w 
zakresie szczegółowego opisu osi 
priorytetowych krajowych i regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-
2020 oraz Podręcznikiem Instytucji 
Zarządzającej RPO WM 2014-2020, 
podproces 1G Wprowadzanie zmian w 
SzOOP RPO WM. 

54. Załącznik 5. 

Słownik 
terminologiczny 

W odniesieniu do definicji Instytucji otoczenia biznesu (IOB)  – w miejsce zapisu 
w brzmieniu: 

• Podmioty nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, 
zgodne z zapisami statutów lub dokumentów równoważnych, prowadzące 
działalność mającą na celu tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju 
innowacji i przedsiębiorczości. Do instytucji otoczenia biznesu zalicza się 
przede wszystkim:  

• agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, 

• ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, takie jak: parki technologiczne, 
inkubatory technologiczne, spółki celowe uczelni, centra transferu 
technologii, centra innowacji, ośrodki szkoleniowo-doradcze, akademickie 
inkubatory przedsiębiorczości i inne inkubatory przedsiębiorczości, a 
także podmioty zarządzające tymi ośrodkami,  

• izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców. 

wprowadza się zapis w brzmieniu:  

• Podmioty nie działaj ące dla zysku lub przeznaczaj ące zysk na cele 
statutowe, zgodne z zapisami statutów lub dokumentó w równowa żnych, 
prowadz ące działalno ść mającą na celu tworzenie korzystnych 
warunków dla rozwoju innowacji i przedsi ębiorczo ści. W ramach 
poszczególnych działa ń / poddziała ń / typów projektów RPO WM mog ą 
być kwalifikowane wybrane kategorie instytucji otoczen ia biznesu, 

Modyfikacja dotychczasowych zapisów 
w celu uwzględnienia zróżnicowanych 
zasad, w tym ograniczeń dotyczących 
kwalifikowania poszczególnych typów 
instytucji otoczenia biznesu – w ramach 
odpowiednich działań / poddziałań / 
typów projektów.  
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zgodnie z zapisami kart poszczególnych działa ń lub kryteriami wyboru 
projektów dla tych działa ń / poddziała ń / typów projektów. 

55. Załącznik 5. 

Słownik 
terminologiczny 

W miejsce pojęcia infrastruktura turystyczna wprowadza się pojęcie Infrastruktura 
turystyczna / rekreacyjna oraz w odniesieniu do definicji infrastruktury turystycznej 
– w miejsce zapisu w brzmieniu: 

• Przez obiekt turystyczny, rekreacyjny rozumie się urządzenia, obiekty lub 
siedziby instytucji służące świadczeniu usług i zaspokajaniu potrzeb 
związanych z turystyką, rekreacją i aktywnym wypoczynkiem. 

wprowadza się zapis w brzmieniu: 

• urządzenia, obiekty lub siedziby instytucji / oddziały instytucji służące 
świadczeniu usług i zaspokajaniu potrzeb związanych z turystyką, rekreacją i 
aktywnym wypoczynkiem. 

Doprecyzowanie pojęcia i definicji, w 
celu uniknięcia wątpliwości 
interpretacyjnych.  

56. Wybrane sekcje w 
dokumencie 

Zmiany redakcyjno-techniczne.  Zmiany o charakterze redakcyjnym oraz 
technicznym, w tym poprawa 
oczywistych omyłek. 

 


