Wykaz zmian do Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok
(wersja z 13 czerwca 2017 r.)

L.p.

Numer i nazwa Priorytetu/Działania/
Poddziałania

Treść zmiany

Uzasadnienie

1

Wszystkie osie, działania oraz poddziałania

Sposób przedstawienia terminów rozpoczęcia został Wejście w życie 30 marca br.
zmieniony z kwartalnego na miesięczny
Wytycznych w zakresie trybów
wyboru projektów na lata 2014-2020

2

2. CYFROWA MAŁOPOLSKA
2.1 E-administracja i otwarte zasoby
2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

Dokonano przeniesienia oszczędności z I naboru Zagospodarowanie
w wysokości 1 201 202 euro na zwiększenie wartości powstałych
we
II naboru do kwoty 3 446 677 euro
naborze

3

3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA
3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MAP
3.4.5 Bony na doradztwo

Dokonano przesunięcia ogłoszenia II konkursu Konieczność dokonania modyfikacji
z IV kw. 2017 roku na 2018 rok
zapisów RPO WM ze względu na
zmianę modelu dystrybucji bonów

4

4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA
4.3 Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym
4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej – inwestycje
regionalne

Dokonano podziału alokacji na środki konkursowe Konieczność dostosowania zapisów
w wysokości 19 500 000 euro (Typ A) oraz środki dla RPRD
do
zmiany
SzOOP
projektu pozakonkursowego o wartości 4 500 000 z dnia 30 maja 2017 r.
euro (Typ B)

5

5. OCHRONA ŚRODOWISKA
5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami
5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR Rozwój
ośrodków edukacji ekologicznej

Z oszczędności powstałych w I naborze w wysokości Zagospodarowanie
10 312 104 euro utworzono II nabór z terminem powstałych
we
rozpoczęcia przypadającym w IV kw. 2017 roku
naborze

oszczędności
wcześniejszym

oszczędności
wcześniejszym

6

6. DZIEDZICTWO REGIONALNE
6.2 Ochrona różnorodności biologicznej

Dokonano przesunięcia kwoty 75 592 euro Umożliwienie wyboru wszystkich
na II nabór typy A, B z II konkursu typ D w celu projektów
uzupełnienia brakującej kwoty

7

6. DZIEDZICTWO REGIONALNE
6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu
6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów SPR

Z oszczędności powstałych w I naborze w wysokości Zagospodarowanie
1 746 741 euro utworzono II nabór z terminem powstałych
we
rozpoczęcia przypadającym na IV kw. 2017 roku
naborze

8

7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA
7.1 Infrastruktura drogowa
7.1.3 Drogi subregionalne - SPR

Dokonano przesunięcia ogłoszenia II konkursu Działania naprawcze wdrażane
z IV kw. 2017 roku na III kw. 2017 roku
w ramach mechanizmu SPR

9

8. RYNEK PRACY
8.3 Wsparcie na zakładanie działalności
gospodarczej
8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności
gospodarczej w formie dotacji

Dokonano przesunięcia ogłoszenia II konkursu Planowana zmiana RPO WM, SzOOP
z III kw. 2017 roku na IV kw. 2017 roku
oraz kryteriów wyboru projektów

10

8. RYNEK PRACY
8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian
8.4.2 Adaptacja do zmian

Dokonano przesunięcia ogłoszenia II konkursu Kumulacja naborów zaplanowanych
z IV kw. 2017 roku na 2018 rok
na IV kwartał

11

8. RYNEK PRACY
8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności
zawodowej
8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania
pracowników i wsparcie dla pracodawców
Typ A programy przekwalifikowania pracowników
przygotowujące do kontynuowania pracy na
innych lub zmodyfikowanych / zmodernizowanych
stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia

Zwiększono alokację na I konkurs o kwotę Dostosowanie do planowej zmiany
89 753 euro
w RPO WM

oszczędności
wcześniejszym

12

8. RYNEK PRACY
8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności
zawodowej
8.6.2 Programy zdrowotne
Typ B Opracowanie strategii zarządzania wiekiem
u pracodawcy, w tym możliwość realizacji szkoleń i
doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie
opracowanego programu (jego elementu)

Połączono dwa nabory w jeden poprzez rezygnację Dostosowanie do Planu działań
z II naboru przewidzianego w 2019 roku
w sektorze zdrowia na rok 2017 dla
RPO WM na lata 2014-2020
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9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE
9.2 Usługi społeczne i zdrowotne
9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Typ A Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności
wielospecjalistycznych zespołów wczesnej
interwencji dla rodzin z dzieckiem
niepełnosprawnym lub zagrożonym
niepełnosprawnością
Typ B Wdrożenie programów zdrowotnych
ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów
dzieci i młodzieży

Dokonano rozdzielenia typów A i B odpowiednio Dostosowanie do Planu działań
z alokacją w wysokości 8 818 751 euro i 5 271 876 w sektorze zdrowia na rok 2017 dla
euro
Regionalnego RPO WM na lata 20142020

14

9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE
9.2 Usługi społeczne i zdrowotne
9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie
Typ E Rozwój opieki długoterminowej

Dokonano przesunięcia ogłoszenia I konkursu Prace dotyczące wypracowania
z III kw. 2017 roku na IV kw. 2017 roku
standardów w ramach PO WER dla
dziennych domów opieki medycznej

