
 

      Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 479/16 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 31 marca 2016 r. 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok1 

 

Numer i nazwa Priorytetu/Działania/ 
Poddziałania 

Planowany 
termin 

rozpoczęcia 
naborów2 

Typy projektów mogących uzyskać 
dofinansowanie 

Orientacyjna 
kwota 

przeznaczona na 
dofinansowanie 

projektów 
w ramach 

konkursu – kwota 
dofinansowania 
publicznego w 

złotówkach 

Instytucja ogłaszająca 
konkurs 

Dodatkowe 
informacje 

1. GOSPODARKA WIEDZY  

1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki III kw. 2016 
A. infrastruktura badawcza w 
jednostkach naukowych 

256 194 000,00 zł 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach  

1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw II kw. 2016 

A. badania przemysłowe i prace 
rozwojowe  
B. prace rozwojowe związane z 
wytworzeniem instalacji pilotażowej/ 
demonstracyjnej 

85 398 000,00 zł 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw II kw. 2016 

A. infrastruktura i doposażenie 
laboratoriów lub działów badawczo-
rozwojowych  
w przedsiębiorstwach 
B. centra badawczo-rozwojowe  
w przedsiębiorstwach 

85 398 000,00 zł 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

1.2.3 Bony na innowacje  II kw. 2016 
A. mały bon na innowacje 
B. duży bon na innowacje 

16 370 796,60 zł 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości  

  

                                                           
1
 Harmonogram może ulec zmianie. Dokumenty programowe opublikowane są na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej. 

2 
Rozumiany, jako rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie 
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1.3 Małopolskie centra innowacji 
Działanie nie będzie realizowane w 2016 roku. W ramach działania część projektów będzie realizowana w trybie 
pozakonkursowym. 

2. CYFROWA MAŁOPOLSKA  

2.1 E-administracja i otwarte zasoby  

2.1.1 Elektroniczna administracja 
Poddziałanie nie będzie realizowane w 2016 roku. W ramach poddziałania część projektów będzie realizowana w trybie 
pozakonkursowym. 

2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne 
I kw. 2016 

A. cyfrowe udostępnianie informacji 
sektora publicznego ze źródeł 
administracyjnych  
B. cyfrowe udostępnianie regionalnych 
zasobów kultury i dziedzictwa 
regionalnego oraz zasobów 
wspierających rozwój turystyki 

32 024 250,00 zł 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

W ramach poddziałania część projektów będzie realizowana w trybie pozakonkursowym. 

2.1.3 E-usługi w edukacji Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej 
I kw. 2016 

A. regionalny system cyfrowych 
rejestrów geodezyjnych 

174 061 215,94 zł* 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

W ramach poddziałania część projektów będzie realizowana w trybie pozakonkursowym. 

2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia Poddziałanie nie będzie realizowane w 2016 roku. 

3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA    

3.1 Strefy aktywności gospodarczej  

3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej - ZIT Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej - SPR III kw. 2016 
A. tworzenie nowych lub rozbudowa 
istniejących SAG 

149 446 500,00 zł 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB 
III kw. 2016 

A. promocja postaw 
przedsiębiorczych 

25 619 400,00 zł 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

Typ B nie będzie realizowany w 2016 roku. 

3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki  

3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski  Poddziałanie nie będzie realizowane w 2016 roku. 
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3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP I kw. 2016 

A. nowe modele biznesowe 
B. opracowanie strategii / planu 
działalności międzynarodowej 
C. udział w w imprezach targowo-
wystawienniczych  
D. specjalistyczne usługi doradcze w 
zakresie umiędzynaradawiania 
działalności 
E. pozyskiwanie dokumentów 
uprawniających do wprowadzenia 
produktów lub usług na rynek 
zagraniczny 
F. dostosowania produkcji/usług do 
wymagań docelowego rynku 
zagranicznego 

9 964 238,64 zł 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP  

3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP - wczesna faza rozwoju  IV kw. 2016 
A. instrumenty finansowe dla MŚP 
funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 
24 m-ce 

85 398 000,00 zł 

Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości  

3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP - powyżej 24 m-cy  IV kw. 2016 
A .instrumenty finansowe dla MŚP 
funkcjonujących na rynku dłużej  
niż 24 m-ce 

170 796 000,00 zł 

Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości  

3.4.3 Dotacje dla MŚP - wczesna faza rozwoju  IV kw. 2016 
A. wdrożenia wyników prac B+R przez 
MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej 
niż 24 m-ce 

25 619 400,00 zł 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości  

3.4.4 Dotacje dla MŚP 

IV kw. 2016 A. wdrożenia wyników prac B+R przez 
MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 
24 m-ce 

34 159 200,00 zł 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości  

I kw. 2016 B. inwestycje w przedsiębiorstwa 
dostarczające urządzenia niezbędne 
do produkcji energii z OZE  

46 114 920,00 zł 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości  

3.4.5  Bony na doradztwo IV kw. 2016 A. bon na specjalistyczne doradztwo 8 539 800,00 zł 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA     

4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii  

http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/


4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych IV kw. 2016 

A. wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych 
B. wytwarzanie energii cieplnej ze 
źródeł odnawialnych  
C. wytwarzanie energii w ramach 
wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł 
odnawialnych 
D. projekty kompleksowe 
wykorzystujące OZE do wytwarzania 
energii cieplnej i elektrycznej 

85 398 000,00 zł 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych II kw. 2016 
A. budowa, rozbudowa i przebudowa 
sieci dystrybucyjnych  wraz z 
niezbędnymi jej elementami 

64 048 500,00 zł 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego  

4.2 Eko-Przedsiębiorstwa Działanie nie będzie realizowane w 2016 roku. 

4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 

 

4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej – ZIT 

Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej – SPR 

II kw. 2016 
A. głęboka modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej 

72 588 300,00 zł 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej – inwestycje regionalne 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2016 roku. 

4.3.4 Głęboka modernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych 
- instrument finansowy 

IV kw. 2016 
A. wsparcie instrumentów finansowych 
przeznaczonych dla spółdzielni i 
wspólnot mieszkaniowych 

95 444 822,78 zł* 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza  

4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji - ZIT Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR IV kw. 2016 

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

146 352 987,34 zł 
Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

 

4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR IV kw. 2016 
A. wymiana źródeł ciepła  
w indywidualnych gospodarstwach 
domowych (paliwa stałe) 

32 024 250,00 zł 
Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

 

4.5 Zrównoważony transport miejski  

4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 
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4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR IV kw. 2016 

A. tabor na potrzeby transportu 
zbiorowego 
B. integracja różnych środków 
transportu oraz obsługa podróżnych 
C. ścieżki i infrastruktura rowerowa 
D. organizacja i zarządzanie ruchem 

256 194 000,00 zł 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

5. OCHRONA ŚRODOWISKA      

5.1 Adaptacja do zmian klimatu  

5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Poddziałanie nie będzie realizowane w 2016 roku. 

5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych Poddziałanie nie będzie realizowane w 2016 roku. 

5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami  

5.2.1 Gospodarka odpadami -ZIT Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR Poddziałanie nie będzie realizowane w 2016 roku. 

5.3 Ochrona zasobów wodnych  

5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR IV kw. 2016 

A. budowa, rozbudowa, przebudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej 
B. budowa, rozbudowa, przebudowa 
oczyszczalni ścieków, w tym 
odwadnianie osadów ściekowych 
C. budowa, rozbudowa, przebudowa 
systemów zaopatrzenia w wodę 

328 782 300,00 zł 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

6. DZIEDZICTWO REGIONALNE    

6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego  

6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami I kw. 2016 

A. realizacja prac konserwatorskich, 
restauratorskich, prac 
zabezpieczających przed 
zniszczeniem oraz robót budowlanych 
prowadzonych przy zabytkach 
nieruchomych 

94 942 481,12 zł*  

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

projekty większej 
skali 

45 210 705,36 zł* 
projekty mniejszej 
skali 

6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych  III kw. 2016 
A. organizacja wydarzeń kulturalnych, 
artystycznych, interdyscyplinarnych 

17 079 600,00 zł 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa 
kulturowego 

III kw. 2016 

A. rozwój infrastruktury instytucji 
kultury  
B. dokumentowanie, zachowanie i 
upowszechnianie dziedzictwa 
niematerialnego 

45 210 704,63 zł* 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

6.1.4 Lokalne trasy turystyczne - SPR IV kw. 2016 
A. rozwój szlaków turystycznych i 
rekreacyjnych  
w subregionach 

45 524 294,41 zł* 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 
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6.2 Ochrona różnorodności biologicznej 

III kw. 2016 

A. ochrona ekosystemów, siedlisk  
i gatunków roślin, zwierząt  
i grzybów 
B. rozwój centrów ochrony 
różnorodności biologicznej" 

8 887 459,53 zł 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
  

II kw. 2016 
D. rozwój ośrodków edukacji 
ekologicznej 

21 349 500,00 zł 

Typ C nie będzie realizowany w 2016 roku. 

6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu  

6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR III kw. 2016 
A. rozwój infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej  
w subregionach 

116 168 757,13 zł* 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych II kw. 2016 

A. rozwój infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej oraz ogólnodostępnej 
infrastruktury uzdrowiskowej  
w miejscowościach uzdrowiskowych 

116 168 761,08 zł* 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników 
wodnych 

IV kw. 2016 
A. rozwój infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej  
w otoczeniu zbiorników wodnych 

139 402 508,17 zł* 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA  

7.1 Infrastruktura drogowa  

7.1.1 Drogi regionalne Poddziałanie nie będzie realizowane w 2016 roku. 

7.1.2 Drogi subregionalne -ZIT Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

7.1.3 Drogi subregionalne -SPR III kw. 2016 
A. budowa, przebudowa dróg, w tym 

budowa obwodnic 
143 105 698,50 zł 

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

 

7.2 Transport kolejowy  

7.2.1 Tabor kolejowy Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

7.2.2 Linie kolejowe Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

7.2.3 Regionalny transport kolejowy Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR IV kw. 2016 
A. budowa, przebudowa 
infrastruktury służącej obsłudze 
podróżnych 

85 398 000,00 zł 
Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

 

8. RYNEK PRACY  

8.1 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP Działanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

8.2 Aktywizacja zawodowa 
Działanie nie będzie realizowane w 2016 roku. W ramach działania część projektów będzie realizowana w trybie 
pozakonkursowym. 
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8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej  

8.3.1  Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji I kw. 2016 
A. kompleksowe wsparcie dla 
zakładania działalności gospodarczej 
w formie dotacji 

111 331 363,61 zł* Wojewódzki Urząd Pracy  

8.3.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w tym w formie 
instrumentów zwrotnych 

IV kw. 2016 

A. kompleksowe wsparcie dla 
zakładania działalności gospodarczej, 
w tym w formie instrumentów 
zwrotnych 

21 349 500,00 zł Wojewódzki Urząd Pracy  

8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian  

8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP II kw. 2016 

A. wsparcie dotyczące podnoszenia 
kompetencji i/lub kwalifikacji kadr 
sektora MŚP w ramach podmiotowego 
finansowania usług rozwojowych 

85 398 000,00 zł Wojewódzki Urząd Pracy   

8.4.2 Adaptacja do zmian Podziałanie nie będzie realizowane w 2016 roku 

8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym II kw. 2016 

A. wsparcie dla tworzenia i/lub 
funkcjonowania podmiotów opieki nad 
dzieckiem do lat 3, w tym żłobków 
(m.in. przyzakładowych) i klubów 
dziecięcych oraz działania na rzecz 
zwiększania liczby miejsc w 
istniejących instytucjach 
B. tworzenie warunków dla rozwoju 
opieki nad dziećmi do lat 3 przez 
dziennego opiekuna 

35 867 160,00 zł Wojewódzki Urząd Pracy  

8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej  

8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie 
dla pracodawców 

IV kw. 2016 

A. programy przekwalifikowania 
pracowników przygotowujące do 
kontynuowania pracy na innych lub 
zmodyfikowanych/ zmodernizowanych 
stanowiskach  
o mniejszym obciążeniu dla zdrowia 

19 517 293,06 zł* Wojewódzki Urząd Pracy  

Typ B nie będzie realizowany w 2016 roku. 

8.6.2 Programy zdrowotne III kw. 2016 

A. wdrażanie krajowych programów 
zdrowotnych dotyczących rozwoju 
profilaktyki nowotworowej w kierunku 
wykrywania raka jelita grubego, szyjki 
macicy  
i piersi 

20 040 454,15 zł* Wojewódzki Urząd Pracy  
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Typ B nie będzie realizowany w 2016 roku. 

9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE  

9.1 Aktywna integracja  

9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla 
OPS/PCPR 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2016 roku. 

9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe  I kw. 2016 

A. kompleksowe programy na rzecz 
aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz ich 
otoczenia 

64 425 256,05 zł* 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Poddziałanie nie będzie realizowane w 2016 roku. 

9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT 

I kw. 2016 

A. działania wspierające opiekunów 
nieformalnych osób niesamodzielnych 
B. wsparcie dla tworzenia i/lub 
działalności placówek zapewniających 
dzienną opiekę i aktywizację osób 
niesamodzielnych 

27 715 374,39 zł* 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

II kw. 2016 
C. wsparcie dla tworzenia i/lub 
działalności ośrodków interwencji 
kryzysowej 

9 781 896,76 zł* 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR 

III kw. 2016 

A. działania wspierające opiekunów 
nieformalnych osób niesamodzielnych  
B. wsparcie dla tworzenia i/ lub 
działalności placówek zapewniających 
dzienną opiekę i aktywizację osób 
niesamodzielnych 

61 369 760,12 zł* 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

III kw. 2016 
C. wsparcie dla tworzenia i/lub 
działalności ośrodków interwencji 
kryzysowej 

21 659 915,26 zł* 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

9.3 Wsparcie ekonomii społecznej I kw. 2016 

A. działania wspierające rozwój 
ekonomii społecznej, obejmujące 
usługi: animacji lokalnej, rozwoju 
ekonomii społecznej oraz wsparcia 
istniejących podmiotów ekonomii 

38 116 035,71 zł* 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 
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społecznej  

W ramach poddziałania część projektów będzie realizowana w trybie pozakonkursowym (typ B). 

10. WIEDZA I KOMPETENCJE  

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego  

10.1.1 Wychowanie przedszkolne - ZIT IV kw. 2016 

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

10 674 750,00 zł 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR IV kw. 2016 

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

53 373 750,00 zł 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne II kw. 2016 

A. rozwijanie u dzieci i młodzieży 
kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy  
w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych  
i matematyki oraz kompetencji 
informatycznych 
B. rozwój kompetencji i 
umiejętności zawodowych 
nauczycieli w zakresie 
wykorzystania nowoczesnych 
narzędzi oraz technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych, 
nauczania w obszarze przedmiotów 
przyrodniczych i matematyki oraz 
pracy metodą eksperymentu 
C. wyrównywanie dysproporcji 
edukacyjnych uczniów w zakresie 
kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy oraz 
właściwych postaw/umiejętności 
(kreatywności, innowacyjności oraz 
pracy zespołowej) poprzez pomoc 
stypendialną 

51 588 938,79 zł* 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

 

10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna II kw. 2016 
B. małopolska chmura edukacyjna – 
część konkursowa 

1 415 766,49 zł* 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości  
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W ramach poddziałania część projektów będzie realizowana w trybie pozakonkursowym. 

10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych 
III kw. 2016 

C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie 
zainteresowań i aktywności 
edukacyjnej uczniów 

9 633 961,93 zł* 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

W ramach poddziałania część projektów będzie realizowana w trybie pozakonkursowym (typy A, B). 

10.2 Rozwój kształcenia zawodowego  

10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT II kw. 2016 

A. tworzenie oraz rozwój Centrów 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego 
B. rozwijanie oferty szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe, 
kształcących uczniów ze specjalnymi 
potrzebami 

33 908 029,43 zł* 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR II kw. 2016 

A. tworzenie oraz rozwój Centrów 
Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego, 
B. rozwijanie oferty szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe, 
kształcących uczniów ze specjalnymi 
potrzebami 

113 026 763,70 zł* 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych IV kw. 2016 

A. rozwijanie kompetencji i 
umiejętności zawodowych osób 
dorosłych w ramach pozaszkolnych 
form kształcenia 
B. działania z zakresu potwierdzania 
kwalifikacji 

45 210 702,49 zł* 
Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości 

 

10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych Działanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ   

11.1 Rewitalizacja miast  

11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie Poddziałanie nie będzie realizowane w 2016 roku. 

11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych Poddziałanie nie będzie realizowane w 2016 roku. 

11.2 Odnowa obszarów wiejskich Działanie nie będzie realizowane w 2016 roku. 
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11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski IV kw. 2016 

A. utworzenie i prowadzenie funduszu 
wspierającego proces rewitalizacji 
miast i odnowy obszarów wiejskich 
przy pomocy instrumentów 
finansowych 

143 167 235,87 zł* 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Działanie nie będzie realizowane w 2016 roku. 

12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA  

12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia  

12.1.1. Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia IV kw. 2016 

A. budowa, przebudowa i 
modernizacja obiektów infrastruktury 
ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie 
w sprzęt medyczny 

162 758 540,93 zł* 
Zarząd Województwa 

Małopolskiego 
 

12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - 
SPR 

Poddziałanie nie będzie realizowane w 2016 roku. 

12.1.4. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - ZIT Poddziałanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

12.2 Infrastruktura edukacyjna  Działanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

13. POMOC TECHNICZNA  

13.1 Wsparcie realizacji RPO WM Działanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym. 

 
* Kwota obejmuje dofinansowanie EFRR/EFS oraz współfinansowanie BP przeliczone wg kursu 1 EUR = 4,2699 PLN 
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