
 
 

           

 

 

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-044/16 

w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie  
Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 
Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR  
Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych 
oraz Typ projektu: B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających 

dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych 
 

 

Zapis  
w 

Regulaminie 
konkursu 

Przed zmianami Po zmianie 

Podrozdział 
2.6  

pkt 1  

1. Kwota środków 
przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w 
konkursie wynosi 
63 614 767,41 PLN (słownie: 
sześćdziesiąt trzy miliony 
sześćset czternaście tysięcy 
siedemset sześćdziesiąt 
siedem i 41/100 PLN), w tym: 

 

1) wsparcie finansowe EFS – 
58 313 867,50 PLN (słownie: 
pięćdziesiąt osiem milionów 
trzysta trzynaście tysięcy 
osiemset sześćdziesiąt siedem i 
50/100 PLN); 

2) wsparcie krajowe – 
5 300 899,91 PLN (słownie: 
pięć milionów trzysta tysięcy 
osiemset dziewięćdziesiąt 
dziewięć i 91/100 PLN).  
 
 
 

a) Kwota środków 
przeznaczonych na 

1. „Kwota środków 
przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów 
w konkursie wynosi 
70 563 146,43 PLN 
(słownie: siedemdziesiąt 
milionów pięćset 
sześćdziesiąt trzy tysiące 
sto czterdzieści sześć i 
43/100 PLN),  w tym: 
 

1) wsparcie finansowe EFS – 
64 683 251,13 PLN (słownie: 
sześćdziesiąt cztery miliony 
sześćset osiemdziesiąt trzy 
tysiące dwieście pięćdziesiąt 
jeden i 13/100 PLN); 

2) wsparcie krajowe – 
5 879 895,30 PLN (słownie: 
pięć milionów osiemset 
siedemdziesiąt dziewięć 
tysięcy osiemset 
dziewięćdziesiąt pięć  
i 30/100 PLN).  

 

a) Kwota środków 
przeznaczonych na 
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dofinansowanie projektów 
złożonych  
z Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego (bez 
obszaru objętego Strategią 
ZIT, tj. Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Krakowa – 
Metropolia Krakowska) w 
konkursie wynosi 
8 142 690,23 PLN  (słownie: 
osiem milionów sto 
czterdzieści dwa tysiące 
sześćset dziewięćdziesiąt  
i 23/100 PLN), w tym: 

 

 wsparcie finansowe EFS 
7 464 175,04 PLN (słownie: 
siedem milionów czterysta 
sześćdziesiąt cztery tysiące sto 
siedemdziesiąt pięć 
i 04/100 PLN); 

 wsparcie krajowe – 
678 515,19 PLN (słownie: 
sześćset siedemdziesiąt 
osiem tysięcy pięćset 
piętnaście i 19/100 PLN).  
 

b) Kwota środków 
przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów 
złożonych  
z Subregionu 
tarnowskiego w konkursie 
wynosi 13 677 174,99 PLN  
(słownie: trzynaście 
milionów sześćset 
siedemdziesiąt siedem 
tysięcy sto siedemdziesiąt 
cztery i 99/100 PLN), w tym: 
 
 
 

 wsparcie finansowe EFS – 
12 537 481,51 PLN (słownie: 
dwanaście milionów pięćset 
trzydzieści siedem tysięcy 
czterysta osiemdziesiąt jeden 
i 51/100 PLN); 
 

dofinansowanie projektów 
złożonych  
z Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego (bez 
obszaru objętego 
Strategią ZIT, tj. Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
Krakowa – Metropolia 
Krakowska) w konkursie 
wynosi 11 841 081,31 PLN 
(słownie:  
jedenaście milionów 
osiemset czterdzieści jeden 
tysięcy osiemdziesiąt jeden 
i 31/100 PLN), w tym: 
 

 wsparcie finansowe EFS – 
10 854 386,17 (słownie: 
dziesięć milionów osiemset 
pięćdziesiąt cztery tysiące 
trzysta osiemdziesiąt sześć i 
17/100 PLN); 

 wsparcie krajowe – 
986 695,14 PLN (słownie: 
dziewięćset osiemdziesiąt 
sześć tysięcy sześćset 
dziewięćdziesiąt pięć  
i 14/100 PLN).  
b) Kwota środków 

przeznaczonych na 
dofinansowanie 
projektów złożonych  
z Subregionu 
tarnowskiego w 
konkursie wynosi 
13 677 174,99 PLN  
(słownie: trzynaście 
milionów sześćset 
siedemdziesiąt siedem 
tysięcy sto 
siedemdziesiąt cztery  
i 99/100 PLN), w tym: 
 

 wsparcie finansowe EFS 
– 12 537 481,51 PLN 
(słownie: dwanaście 
milionów pięćset 
trzydzieści siedem tysięcy 
czterysta osiemdziesiąt 
jeden i 51/100 PLN); 
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 wsparcie krajowe – 
1 139 693,48 PLN (słownie: 
jeden milion sto trzydzieści 
dziewięć tysięcy sześćset 
dziewięćdziesiąt trzy i 
48/100 PLN).  
 
 

c) Kwota środków przeznaczonych 
na dofinansowanie projektów 
złożonych  
z Subregionu sądeckiego w 
konkursie wynosi 16 285 380,45 
PLN  (słownie: szesnaście 
milionów dwieście 
osiemdziesiąt pięć tysięcy 
trzysta osiemdziesiąt i 45/100 
PLN), w tym: 

 

 

 wsparcie finansowe EFS – 
14 928 350,08 PLN (słownie: 
czternaście milionów 
dziewięćset dwadzieścia 
osiem tysięcy trzysta 
pięćdziesiąt  
i 08/100 PLN); 

 wsparcie krajowe – 
1 357 030,37 PLN (słownie: 
jeden milion trzysta 
pięćdziesiąt siedem tysięcy 
trzydzieści i 37/100 PLN).  

 
 
d) Kwota środków 

przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów 
złożonych  
z Subregionu 
podhalańskiego w 
konkursie wynosi 
10 051 133,26 PLN  
(słownie: dziesięć milionów 
pięćdziesiąt jeden tysięcy sto 
trzydzieści trzy  
i 26/100 PLN), w tym: 
 

 

 wsparcie krajowe – 
1 139 693,48 PLN 
(słownie: jeden milion 
sto trzydzieści dziewięć 
tysięcy sześćset 
dziewięćdziesiąt trzy  
i 48/100 PLN).  
 

c) Kwota środków 
przeznaczonych na 
dofinansowanie 
projektów złożonych  
z Subregionu 
sądeckiego w konkursie 
wynosi 16 285 380,45 
PLN  (słownie: 
szesnaście milionów 
dwieście osiemdziesiąt 
pięć tysięcy trzysta 
osiemdziesiąt i 45/100 
PLN), w tym: 

 wsparcie finansowe EFS – 
14 928 350,08 PLN 
(słownie: czternaście 
milionów dziewięćset 
dwadzieścia osiem tysięcy 
trzysta pięćdziesiąt  
i 08/100 PLN); 

 wsparcie krajowe – 
1 357 030,37 PLN 
(słownie: jeden milion 
trzysta pięćdziesiąt 
siedem tysięcy trzydzieści 
i 37/100 PLN).  

 
d) Kwota środków 

przeznaczonych na 
dofinansowanie 
projektów złożonych z 
Subregionu 
podhalańskiego w 
konkursie 
wynosi  13 301 121,20 
PLN  (słownie: trzynaście 
milionów trzysta jeden 
tysięcy sto dwadzieścia 
jeden i 20/100 PLN), w 
tym: 
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 wsparcie finansowe EFS – 
9 213 591,07 PLN (słownie: 
dziewięć milionów dwieście 
trzynaście tysięcy pięćset 
dziewięćdziesiąt jeden  
i 07/100 PLN); 

 

 wsparcie krajowe – 
837 542,19 PLN (słownie: 
osiemset trzydzieści siedem 
tysięcy pięćset czterdzieści 
dwa i 19/100 PLN).  
 

 

e) Kwota środków 
przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów 
złożonych  
z Subregionu Małopolska 
Zachodnia w konkursie 
wynosi 15 458 388,48 PLN  
(słownie: piętnaście milionów 
czterysta pięćdziesiąt osiem 
tysięcy trzysta osiemdziesiąt 
osiem i 48/100 PLN), w tym: 

 
 
 
 
 
 

 wsparcie finansowe EFS – 
14 170 269,80 PLN (słownie: 
czternaście milionów sto 
siedemdziesiąt tysięcy 
dwieście sześćdziesiąt 
dziewięć i 80/100 PLN); 

 wsparcie krajowe – 
1 288 118,68 PLN (słownie: 
jeden milion dwieście 
osiemdziesiąt osiem tysięcy 
sto osiemnaście i 68/100 
PLN)”.  

 

 

 wsparcie finansowe EFS – 
12 192 763,57 PLN 
(słownie: dwanaście 
milionów sto 
dziewięćdziesiąt dwa 
tysiące siedemset 
sześćdziesiąt trzy  
i 57/100 PLN); 

 wsparcie krajowe – 
1 108 357,63 PLN 
(słownie: jeden milion sto 
osiem tysięcy trzysta 
pięćdziesiąt siedem  
i 63/100 PLN). 

 
e) Kwota środków 

przeznaczonych na 
dofinansowanie 
projektów złożonych  
z Subregionu 
Małopolska Zachodnia 
w konkursie wynosi 
15 458 388,48 PLN  
(słownie: piętnaście 
milionów czterysta 
pięćdziesiąt osiem 
tysięcy trzysta 
osiemdziesiąt osiem  
i 48/100 PLN), w tym: 
 
 
 

 wsparcie finansowe EFS – 
14 170 269,80 PLN 
(słownie: czternaście 
milionów sto 
siedemdziesiąt tysięcy 
dwieście sześćdziesiąt 
dziewięć i 80/100 PLN); 

 wsparcie krajowe – 
1 288 118,68 PLN 
(słownie: jeden milion 
dwieście osiemdziesiąt 
osiem tysięcy sto 
osiemnaście  
i 68/100 PLN)”. 

 

 


