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WYKAZ ZMIAN 
DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2014-2020 

 
 
 
 
 
 
 

W treści Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:  

w załączniku nr 3 do SzOOP RPO WM – Kryteria wyboru projektów dla 
poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań: 

1) w tabeli Zestawienie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet 
Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020:  

a)  wprowadza się wiersz dla poddziałania 9.2.1 w brzmieniu: 

9.2.1 Usługi społeczne i 
zdrowotne w regionie   

B. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów dzieci i 
młodzieży    

270 

 

b)  w działaniu 3.1 wiersz dotyczący poddziałania 3.3.1 w brzmieniu: 

3.3.1 Promocja gospodarcza 
Małopolski  

A. promocja oferty gospodarczej regionu 
B. wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne  
C. promocja innowacyjności 
D. wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie 

39 

otrzymuje brzmienie: 

3.3.1 Promocja gospodarcza 
Małopolski  

A. promocja oferty gospodarczej regionu 
B. wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne  
C. promocja innowacyjności 
D. wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie 

36 

 

c)  w działaniu 4.3 wiersz dotyczący poddziałania 4.3.1 w brzmieniu: 

4.3.1 Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej - ZIT 

A. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 50 

otrzymuje brzmienie: 

4.3.1 Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej - ZIT 

A. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 48 

 

d)  w działaniu 4.4 wiersz dotyczący poddziałania 4.4.1 w brzmieniu: 

4.4.1 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji - ZIT 

A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) 
47 

 



2 

 

otrzymuje brzmienie: 

4.4.1 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji - ZIT 

A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) 
45 

 

 

e)  w działaniu 4.4 wiersz dotyczący poddziałania 4.4.2 w brzmieniu: 

4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej 
emisji - SPR 

A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) 
B. rozwój sieci ciepłowniczych 

55 

otrzymuje brzmienie: 

4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej 
emisji - SPR 

A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) 
B. rozwój sieci ciepłowniczych 

48 

 

2) dodaje się kryteria wyboru projektów dla działania 8.5 typ projektu C w brzmieniu 

Załącznika nr 2 do uchwały ZWM nr 932/18 z dnia 29 maja 2018 r. 

3) dodaje się kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.2.1 typ projektu B w 

brzmieniu Załącznika nr 3 do uchwały ZWM nr 932/18 z dnia 29 maja 2018 r. 

4) dodaje się kryteria wyboru projektów dla poddziałania 10.2.4 w brzmieniu Załącznika 
nr 4 do uchwały ZWM nr 932/18 z dnia 29 maja 2018 r. 

5) wykaz kryteriów wyboru projektów dla działania 1.3 typ projektu B otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 5 do uchwały ZWM nr 932/18 z dnia 29 maja 2018 r. 

6) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 3.3.1 otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 6 do uchwały ZWM nr 932/18 z dnia 29 maja 2018 r. 

7) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.3.1 otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 7 do uchwały ZWM nr 932/18 z dnia 29 maja 2018 r. 

8) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.4.1 otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 8 do uchwały ZWM nr 932/18 z dnia 29 maja 2018 r. 

9) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.4.2 otrzymuje brzmienie 

Załącznika nr 9 do uchwały ZWM nr 932/18 z dnia 29 maja 2018 r. 

10)  wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.5.1 otrzymuje brzmienie 

Załącznika nr 10 do uchwały ZWM nr 932/18 z dnia 29 maja 2018 r. 

11)  wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 7.2.1 otrzymuje brzmienie 

Załącznika nr 11 do uchwały ZWM nr 932/18 z dnia 29 maja 2018 r. 

12)  wykaz kryteriów wyboru projektów dla działania 13.1 otrzymuje brzmienie Załącznika 

nr 12 do uchwały ZWM nr 932/18 z dnia 29 maja 2018 r. 

 

1. w załączniku nr 4 do SzOOP RPO WM  Wykaz projektów zidentyfikowanych przez 
Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego: 
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1) w Tabeli 1. Wykaz projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym – 
PROJEKTY REGIONALNE, dodaje się wiersz nr 37, w brzmieniu: 

 

37 9.3 Małopolski 
Ośrodek 
Koordynacji 
Ekonomii 
Społecznej 
etap II 

Województwo 
Małopolskie / 
Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 
Społecznej w 
Krakowie 

22.05.2018 

 

Województwo 
Małopolskie / 
Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 
Społecznej w 
Krakowie 

1 
980 
000 

1 980 
000 

ND 1 
683 
000 

Liczba podmiotów 
ekonomii społecznej 
objętych wsparciem 
[szt.] 

100 II kw/ 
06/2018 

III kw / 
09/ 2018 

II kw /05 / 
2021 

Liczba inicjatyw 
dotyczących rozwoju 
ekonomii społecznej 
sfinansowanych ze 
środków EFS [szt.] 
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i dotychczasowe wiersze nr 37- 46 otrzymują odpowiednio nr 38 – 47 

 

  


