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ZESTAWIENIE KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY 

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLKIEGO NA LATA 2014-2020 (stan na 

sierpień 2022 r.) 

Tabela nr 1 Zestawienie kryteriów wyboru projektów KM RPO WM na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa 

od 1 do 14 
Działanie Poddziałanie Typ projektu 

Uchwały KM - Historia zmian oraz linki do 
poszczególnych uchwał 

1. GOSPODARKA 

WIEDZY 

1.1 Infrastruktura 

badawcza sektora 

nauki 

- 

A. infrastruktura badawcza 
w jednostkach naukowych 

Uchwała nr 46/15 z dnia 5 listopada 2018 r.  
Uchwała nr 40/16 z dnia 20 maja 2016 r.  
Uchwała nr 19/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.  
Uchwała nr 56/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.  
Uchwała nr 35/18 z dnia 4 lipca 2018 r. 
Uchwała nr 36/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. 

1.2 Badania 

i innowacje 

w przedsiębiorstw

ach 

1.2.1 Projekty 
badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw 

A. projekty obejmujące 
badania przemysłowe i prace 
rozwojowe albo prace 
rozwojowe 

Uchwała nr 61/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.  
Uchwała nr 5/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 
Uchwała nr 57/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. 
Uchwała nr 8/19 z dnia 15 marca 2019 r.  

B. projekty celowe MŚP 
obejmujące prace B+R wraz 
z wdrożeniem 

Uchwała nr 52/18 z dnia 16 października 2018 r.  
Uchwała nr 37/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. 

1.2.2 Infrastruktura 
badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw 

A. projekty obejmujące 
utworzenie lub rozwój 
infrastruktury laboratoriów, 
działów badawczo-
rozwojowych lub centrów 
badawczo-rozwojowych 
w przedsiębiorstwach 

Uchwała nr 62/15 z dnia 11 grudnia 2018 r.  
Uchwała nr 39/17 z dnia 26 października 2017 r. 
Uchwała nr 9/19 z dnia 15 marca 2019 r. 

1.2.3 Bony na 
innowacje  

A. mały bon na innowacje 
B. duży bon na innowacje  

Uchwała nr 12/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. 
Uchwała nr 20/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. 
Uchwała nr 1/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. 
Uchwała nr 16/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. 
Uchwała nr 1/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-46-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/46_15__uchwala_KM_kryteria_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-40-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/40_16__uchwala_KM_kryteria_1_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-19-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/19_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_1-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-56-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/56_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_1-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-35-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-4-lipca-2018-r/2018/07/35_18_uchwaa_KM_kryteria_XXI_1_1_zmiany.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-36-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-11-grudnia-2019-r/2019/12/36_19_uchwaa_KM_kryteria_XXVII_1_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-61-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/61_15_uchwala_KM_kryteria_1_2_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/5_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_1_2_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-57-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/57_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_1-2-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-8-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019/03/uchwala_8_19_15032019.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-52-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r/2018/10/uchwaa_KM_52_18_16102018.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-37-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-11-grudnia-2019-r/2019/12/37_19_uchwala_KM_kryteria_XXVII_1_2_1_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-62-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/62_15_uchwala_KM_kryteria_1_2_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-39-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/39_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_1-2-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-9-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019/03/uchwala_9_19_15032019.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-12-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/12_15_uchwala_KM_kryteria_1_2_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-20-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/20_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_1-2-3_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-1-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/02/1_18_uchwala_KM_kryteria_XVIII_1-2-3_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-16-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/04/16_18_uchwala_KM_1-2-3_zmiany_16042018.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-1-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-30-stycznia-2019-r/2019/02/uchwala_1_19_30012019.pdf
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Uchwała nr 38/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. 

C. bon na usługę B+R wraz 
z wdrożeniem  

Uchwała nr 1/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
Uchwała nr 1/21 z dnia 23 marca 2021 r. 

1.3 Małopolskie 

centra innowacji 
- 

A. infrastruktura instytucji 
otoczenia biznesu – ośrodków 
innowacji 

Uchwała nr 74/16 z dnia 21 października 2016 r. 
Uchwała nr 36/18 z dnia 4 lipca 2018 r. 

B. regionalny program 
rozwijania centrów transferu 
wiedzy  

Uchwała nr 27/15 z dnia 31 lipca 2015 r. 
Uchwała nr 21/18 z dnia 22 maja 2018 r. 

2. CYFROWA 

MAŁOPOLSKA 

2.1 

E-administracja 

i otwarte zasoby  

2.1.1 Elektroniczna 
administracja 

A. e-usługi publiczne 
w administracji: usługi 
administracji dla biznesu (A2B) 
i obywateli (A2C) 
B. usługi 
wewnątrzadministracyjne 
(A2A) wspierające dla e-usług 
publicznych  
C. nowe rozwiązania IT 
w administracji  

Uchwała nr 39/15 z dnia 24 września 2015 r. 
Uchwała nr 51/16 z dnia 20 października 2016 r. 
Uchwała nr 21/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. 
Uchwała nr 40/17 z dnia 26 października 2017 r. 
Uchwała nr 10/19 z dnia 15 marca 2019 r. 

2.1.2 Cyfrowe zasoby 
regionalne 

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

Uchwała nr 19/15 dnia 30 lipca 2015 r. 
Uchwała nr 52/16 z dnia 20 października 2016 r. 
Uchwała nr 12/22 z dnia 5 października 2022 r. 

2.1.3 E-usługi w 
edukacji 

A. małopolska chmura 
edukacyjna: rozwój systemów 
teleinformatycznych wraz 
z doposażeniem w sprzęt 
informatyczny (komponent 

Uchwała nr 11/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. 

https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-38-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-11-grudnia-2019-r/2019/12/38_19_uchwala_KM_kryteria_XXVII_1_2_3_zmiany.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-1-20-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-3-kwietnia-2020-r/2020/04/1_20_uchwala_KM_kryteria_w_trybie_obiegowym_1_2_3_C.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-1-21-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2021/03/1_21_uchwala_KM_kryteria_w_trybie_obiegowym.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-74-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/74_16_uchwaly_KM_kryteria_XI_1_3A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-36-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-4-lipca-2018-r/2018/07/36_18_uchwaly_KM_kryteria_XXI_1_3_A_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-27-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-31-lipca-2015-r/2015/09/27_15_uchwala_KM_kryteria_III_1_3B.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/21_20_uchwala_KM_kryteria_XX_1_3_B_zmiany.doc
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-39-15-KM-RPO-WM/2015/10/39_15_Uchwala_KM_kryteria_2_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-51-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/51_16_uchwala_KM_kryteria_XI_2_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-21-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/21_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_2-1-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-40-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/40_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_2-1-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-10-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019/03/uchwala_10_19_15032019.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-19-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/08/19_15_uchwala_KM_kryteria_III_2_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-52-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/52_16_uchwala_KM_kryteria_XI_2_1_2.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-12-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/10/12_22_uchwala_KM_kryteria_XXXII_2_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-11-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/11_15_uchwala_KM_kryteria_2_1_3.pdf
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uzupełniający i niezbędny dla 
e-usług publicznych) 

2.1.4 E-usługi 
w informacji 
przestrzennej  

A. regionalny system 
cyfrowych rejestrów 
geodezyjnych 

Uchwała nr 40/15 z dnia 24 września 2015 r.  
Uchwała nr 91/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Uchwała nr 58/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. 

2.1.5 E- usługi w 
ochronie zdrowia 

A. regionalny system informacji 
medycznej 

Uchwała nr 46/17 z dnia 26 października 2017 r. 
Uchwała nr 53/18 z dnia 16 października 2018 r. 

3. 

PRZEDSIĘBIORCZA 

MAŁOPOLSKA 

3.1 Strefy 

aktywności 

gospodarczej 

3.1.1 Strefy aktywności 
gospodarczej - ZIT 

A. tworzenie nowych lub 
rozbudowa istniejących SAG 

Uchwała nr 20/15 z dnia 30 lipca 2015 r. 
Uchwała nr 53/16 z dnia 20 października 2016 r. 
Uchwała nr 9/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 

3.1.2 Strefy aktywności 
gospodarczej - SPR 

A. tworzenie nowych lub 
rozbudowa istniejących SAG 

Uchwała nr 6/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. 
Uchwała nr 27/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. 
Uchwała nr 37/18 z dnia 4 lipca 2018 r. 
Uchwała nr 24/19 z dnia 14 czerwca 2019 r. 

3.2 Promocja 

postaw 

przedsiębiorczych 

oraz potencjał IOB 

- 

A. promocja postaw 
przedsiębiorczych 

Uchwała nr 42/16 z dnia 21 lipca 2016 r. 
Uchwała nr 54/18 z dnia 16 października 2018 r. 

B. profesjonalizacja usług 
doradczych IOB 

Uchwała nr 55/18 z dnia 16 października 2018 r. 

3.3 

Umiędzynarodowi

enie małopolskiej 

gospodarki 

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 

Uchwała nr 13/15 z dnia 26 czerwca 2018 r. 
Uchwała nr 22/18 z dnia 22 maja 2018 r. 
Uchwała nr 31/19 z dnia 18 października 2019 r.  

E. promocja oferty 
gospodarczej regionu – 
przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom epidemii COVID-19  

Uchwała nr 19/20 z dnia 26 października 2020 r. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-40-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/40_15_uchwala_KM_kryteria_2_1_4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-91-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/91_16_uchwala_KM_kryteria_XII_2_1_4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-58-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/58_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_2-1-4_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-46-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/46_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_2-1-5.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-53-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r/2018/10/uchwaa_KM_53_18_16102018.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-20-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-30-lipca-2015-r/2015/08/20_15__uchwala__KM_kryteria_III_3_1_1A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-53-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/53_16__uchwala_KM_kryteria_XI_3_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-9-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/9_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_3_1_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-6-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/03/6_16_uchwala_KM_kryteria_VII_3_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-27-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/27_17_uchwala_KM_kryteria_XV_3-1-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-37-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-4-lipca-2018-r/2018/07/37_18_uchwala_KM_kryteria_XXI_3_1_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-24-19-km-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-14-czerwca-2019-r/2019/06/uchwala_24_19_3.1.2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-42-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/42_16_uchwala_KM_kryteria_3_2A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-54-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r/2018/10/uchwaa_KM_54_18_16102018.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-55-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r/2018/10/uchwaa_KM_55_18_16102018.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-13-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/13_15_uchwala_KM_kryteria_3_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/22_18_uchwaa_KM_kryteria_XX_3_3_1_zmiany.doc
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-31-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-18-pazdziernika-2019-r/2019/10/uchwala_KM_31_19_18102019.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-19-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-20142020-z-dnia-26-pazdziernika-2020-r
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3.3.2 Aktywność  
międzynarodowa 
małopolskich MŚP  

A. opracowanie i wdrażanie 
strategii / planu działalności 
międzynarodowej 
przedsiębiorstwa 
B. wdrażanie strategii / planu 
działalności międzynarodowej 
przedsiębiorstwa 

Uchwała nr 63/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.  
Uchwala nr 28/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. 
Uchwała nr 38/18 z dnia 4 lipca 2018 r. 
Uchwała nr 25/19 z dnia 14 czerwca 2019 r. 

3.4 Rozwój 

i konkurencyjność 

małopolskich MŚP 

3.4.1 Instrumenty 
finansowe dla MŚP – 
wczesna faza rozwoju 

A. instrumenty finansowe dla 
MŚP funkcjonujących na rynku 
nie dłużej niż 24 miesiące 

Uchwała nr 88/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.  

3.4.2 Instrumenty 
finansowe dla MŚP – 
powyżej 24 miesięcy 

A. instrumenty finansowe dla 
MŚP funkcjonujących na rynku 
dłużej niż 24 miesiące 

Uchwała nr 88/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. 

3.4.3 Dotacje dla MŚP – 
wczesna faza rozwoju 

A. wdrożenia wyników prac 
B+R, wynalazków oraz wzorów 
użytkowych przez MŚP 
funkcjonujące na rynku nie 
dłużej niż 24 miesiące 

Uchwała nr 75/16 z dnia 21 października 2016 r. 
Uchwała nr 6/18 z dnia 19 marca 2018 r. 
Uchwała nr 11/19 z dnia 15 marca 2019 r. 
Uchwała nr 23/19 z dnia 8 maja 2019 r.  

3.4.4 Dotacje dla MŚP  

A. wdrożenia wyników prac 
B+R, wynalazków oraz wzorów 
użytkowych przez MŚP 
funkcjonujące na rynku dłużej 
niż 24 miesiące 

Uchwała nr 76/16 z dnia 21 października 2016 r. 
Uchwała nr 7/18 z dnia 19 marca 2018 r.  

B. inwestycje w MŚP 
produkujących urządzenia 
niezbędne do produkcji energii 
lub biokomponentów i biopaliw 
II i/lub III generacji 

Uchwała nr 65/15 z dnia 11 grudnia 2015 r. 
Uchwała nr 22/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.  
 

3.4.5 Bony na 
doradztwo 

A. bon na specjalistyczne 
doradztwo 

Uchwała nr 77/16 z dnia 21 października 2016 r. 
Uchwała nr 56/18 z dnia 16 października 2018 r. 

3.4.6 Bony 
rekompensacyjne 

 Uchwała nr 7/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-63-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/63_15_uchwala_KM_kryteria_3_3_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-28-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/28_17_uchwala_KM_kryteria_XV_3-3-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-38-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-4-lipca-2018-r/2018/07/38_18_uchwala_KM_kryteria_XXI_3_3_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-25-19-km-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-14-czerwca-2019-r/2019/06/uchwala_25_19_3.3.2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-88-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/88_16_uchwala_KM_kryteria_XII_instrumenty_finansowe.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-88-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/88_16_uchwala_KM_kryteria_XII_instrumenty_finansowe.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-75-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/75_16_uchwala_KM_kryteria_XI_3_4_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-11-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019/03/uchwala_11_19_15032019.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-23-19-km-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-8-maja-2019-r/2019/05/uchwala_23_19_3.4.3_0805.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-76-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/76_16_uchwala_KM_kryteria_XI_3_4_4A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-7-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/04/7_18_uchwala_K-M_kryteria_XI_3-4-4_A_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-65-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/65_15_uchwala_KM_kryteria_3__4_4B.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-22-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/22_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_3-4-4_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-77-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/77_16_uchwala_KM_kryteria_XI_3_4_5.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-56-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r/2018/10/uchwaa_KM_56_18_16102018.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-7-20-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-22-kwietnia-2020-r/2020/04/7_20_uchwala_KM_w_trybie_obiegowym_RPO_COVID_19.pdf
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4. REGIONALNA 

POLITYKA 

ENERGETYCZNA 
 

4.1 Zwiększenie 

wykorzystania 

odnawialnych 

źródeł energii  

4.1.1 Rozwój 
infrastruktury produkcji 
energii ze źródeł 
odnawialnych 

A. wywarzanie energii 
elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych 

B. wywarzanie energii cieplnej 
ze źródeł odnawialnych 

C. wywarzanie energii w 
ramach wysokosprawnej 
kogeneracji ze źródeł 
odnawialnych 

D. projekty kompleksowe 
wykorzystujące OZE do 
wytwarzania energii cieplnej 
i elektrycznej 

Uchwała nr 15/17 z dnia 27 stycznia 2017 r. 

4.1.2 Rozwój 
infrastruktury dystrybucji 
energii ze źródeł 
odnawialnych 

A. budowa, rozbudowa 
i przebudowa sieci 
dystrybucyjnych wraz 
z niezbędnymi jej elementami 

Uchwała nr 66/15 z dnia 11 grudnia 2015 r. 
Uchwała nr 59/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. 
Uchwała nr 10/22 z dnia 22 lipca 2022 r. 

4.2 Eko-

przedsiębiorstwa 
- 

A. inwestycje w poprawę 
efektywności energetycznej 
przedsiębiorstwa 
B. inwestycje w wytwarzanie 
energii ze źródeł odnawialnych 
C. rozwój budownictwa 
energooszczędnego oraz 
pasywnego 

Uchwala nr 60/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. 
Uchwała nr 8/18 z dnia 19 marca 2018 r.  

4.3 Poprawa 

efektywności 

energetycznej 

w sektorze 

4.3.1 Głęboka 
modernizacja 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej 
- ZIT 

A. głęboka modernizacja 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej 

Uchwała nr 32/15 z dnia 24 września 2015 r. 
Uchwała nr 54/16 z dnia 20 października 2016 r. 
Uchwała nr 10/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 
Uchwała nr 60/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. 
Uchwała nr 23/18 z dnia 22 maja 2018 r.  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-15-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/uchwala_KM_15_17_27012017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-66-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/66_15_uchwala_KM_kryteria_4_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-59-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/59_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_4-1-2_zmiany.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-10-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/07/10_22_uchwala_KM_w_trybie_obiegowym_4_1_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-8-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/04/8_18_uchwala_K-M_kryteria_XIX_4_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-32-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/32_15_Uchwala_KM_kryteria_4_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-54-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/54_16_uchwala_KM_kryteria_XI_4_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-10-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/10_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_4_3_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-60-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/60_12_uchwala_KM_kryteria_XVII_4-3-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/23_18_uchwaa_KM_kryteria_XX_4_3_1_zmiany.doc
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publicznym i 

mieszkaniowym 

4.3.2 Głęboka 
modernizacja 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej 
- SPR 

A głęboka modernizacja 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej  

Uchwała nr 33/15 z dnia 24 września 2015 r. 
Uchwała nr 26/19 z dnia 14 czerwca 2019 r. 
Uchwała nr 20/22 z dnia 14 grudnia 2022  

4.3.3 Głęboka 
modernizacja 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej 
– inwestycje regionalne 

 

A. głęboka modernizacja 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej 

Uchwała nr 34/15 z dnia 24 września 2015 r. 
Uchwała 6/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 
Uchwała nr 4/22 z dnia 23 marca 2022 r. 

B. rozwój budownictwa 
energooszczędnego oraz 
pasywnego  

Uchwała nr 4/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. 
Uchwała nr 15/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r.  

4.3.4 Głęboka 
modernizacja 
energetyczna budynków 
wielorodzinnych 
mieszkaniowych – 
instrument finansowy 

A. wsparcie instrumentów 
finansowych przeznaczonych 
dla spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych 

Uchwała nr 88/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. 

4.4 Redukcja 

emisji 

zanieczyszczeń do 

powietrza  

4.4.1 Obniżenie 
poziomu niskiej emisji - 
ZIT 

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

Uchwała nr 5/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. 

Uchwała nr 35/16 z dnia 19 maja 2016 r. 

Uchwała nr 55/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 41/17 z dnia 26 października 2017 r. 

Uchwala nr 24/18 z dnia 24 maja 2018 r. 

Uchwała nr 50/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r.  

4.4.2 Obniżenie 
poziomu niskiej emisji - 
SPR 

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

B. rozwój sieci ciepłowniczych 

Uchwała nr 36/16 z dnia 19 maja 2016 r. 

Uchwała nr 56/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 84/16 z dnia 22 listopada 2016 r. 

Uchwała nr 25/18 z dnia 22 maja 2018 r. 

Uchwała nr 39/18 z dnia 4 lipca 2018 r. 

Uchwała nr 51/18 z dnia 13 sierpnia 2018 r.  

4.4.3 Obniżenie 
poziomu niskiej emisji 
(paliwa stałe) - SPR 

A. wymiana źródeł ciepła w 
indywidualnych 

Uchwala nr 37/16 z dnia 19 maja 2016 r. 

Uchwała nr 57/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 27/19 z dnia 14 czerwca 2019 r.  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-33-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/33_15_Uchwala_KM_kryteria_4_3_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-26-19-km-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-14-czerwca-2019-r/2019/06/uchwala_26_19_4.3.2.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-20-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/12/20_22_uchwala_KM_XXXIII_posiedzenie_kryteria_4_3_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-34-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-20200/2015/10/34_15_Uchwala_KM_kryteria_4_3_3_A.pdf
robocze
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-4-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/02/4_18_uchwala_KM_kryteria_XVIII_projekt_zintegrowany_4-3-3-B_12-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-15-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/04/15_18_uchwala_KM_projekt_zintegrowany_4-3-3B_12.2_16042018.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-88-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/88_16_uchwala_KM_kryteria_XII_instrumenty_finansowe.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/03/5_16_uchwala_KM_kryteriaVII_4_4_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-55-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2025/2016/11/55_16_uchwala_KM_kryteria_XI_4_4_1(1).pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-41-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/41_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_4-4-1_zmiany(1).pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/24_18_uchwala_KM_kryteria_XX_4_4_1_zmiany.doc
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-50-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-13-sierpnia-2018-r/2018/09/50_18_uchwala_KM_w_trybie_obiegowym_4_4_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-36-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/36_16_uchwala_KM_kryteria_4_4_2A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-56-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/56_16_uchwala_KM_kryteria_IX_4_4_2A(1).pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-84-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/84_16_uchwala_KM_kryteria_4_4_2(1).pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/25_18_uchwala_KM_kryteria_XX_4_4_2_zmiany.doc
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-39-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-4-lipca-2018-r/2018/07/39_18_uchwala_KM_kryteria_XXI_4_4_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-51-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-13-sierpnia-2018-r/2018/09/51_18_uchwala_KM_w_trybie_obiegowym_4_4_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-37-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/37_16_uchwala_KM_kryteria_4_4_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-57-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/57_16_uchwala_KM_kryteria_XI_4_4_3(1).pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-27-19-km-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-14-czerwca-2019-r/2019/06/uchwala_27_19_4.4.3.pdf
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gospodarstwach domowych 
(paliwa stałe) 

4.5 Niskoemisyjny 

transport miejski 

4.5.1 Niskoemisyjny 
transport miejski - ZIT 

A. tabor na potrzeby transportu 
zbiorowego 

B. integracja różnych środków 
transportu oraz obsługa 
podróżnych 

C. ścieżki i infrastruktura 
rowerowa 

D. organizacja i zarządzanie 
ruchem 

Uchwała nr 21/15 z dnia 30 lipca 2015 r. 
Uchwała nr 38/16 z dnia 20 maja 2016 r. 
Uchwała nr 58/16 z dnia 20 października 2016 r. 
Uchwała nr 11/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 
Uchwała nr 35/17 z dnia 28 września 2017 r. 
Uchwała nr 61/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. 
Uchwała nr 26/18 z dnia 22 maja 2018 r.  

4.5.2 Niskoemisyjny 
transport miejski - SPR 

A. tabor na potrzeby transportu 
zbiorowego 

B. integracja różnych środków 
transportu oraz obsługa 
podróżnych 

C. ścieżki i infrastruktura 
rowerowa 

D. organizacja i zarządzanie 
ruchem 

Uchwała nr 39//16 z dnia 20 maja 2016 r. 
Uchwała nr 59/16 z dnia 20 października 2016 r. 
Uchwala nr 40/18 z dnia 4 lipca 2018 r. 

 

4.5.2 Niskoemisyjny 
transport miejski - SPR 

B. integracja różnych środków 
transportu oraz obsługa 
podróżnych 

Uchwała nr 41/18 z dnia 4 lipca 2018 r. 

4.5.3 Regionalny 
niskoemisyjny transport 
aglomeracyjny 

A. tabor kolejowy na potrzeby 
transportu aglomeracyjnego   

Uchwała nr 42/18 z dnia 4 lipca 2018 r. 
Uchwała nr 2/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-38-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/38_16_uchwala_KM_kryteria_4_5_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-58-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/58_16_uchwala_KM_kryteria_XI_4_5_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-11-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/11_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_4_5_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-35-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Uchwala_KM_35_17_w_trybie_obiegowym_4-5-1_28092017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-61-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/61_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_4_5_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/26_18_uchwala_KM_kryteria_XX_4_5_1_zmiany.doc
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-39-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/39_16_uchwala_KM_kryteria_4_5_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-59-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/59_16_uchwala_KM_kryteria_XI_4_5_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-40-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-4-lipca-2018-r/2018/07/40_18_uchwala_KM_kryteria_XXI_4_5_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-41-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-4-lipca-2018-r/2018/07/41_18_uchwala_KM_kryteria_XXI_4_5_2_zmiany_projekty_pozakonkursowe.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-42-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-4-lipca-2018-r/2018/07/42_18_uchwala_KM_kryteria_XXI_4_5_3.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-2-20-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-3-kwietnia-2020-r/2020/04/2_20_uchwala_KM_kryteria_w_trybie_obiegowym_4_5_3.pdf
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5. OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

5.1 Adaptacja do 

zmian klimatu 

5.1.1 Przeciwdziałanie 
klęskom żywiołowym 

A. rozwój różnych form małej 
retencji, w tym budowa 
zbiorników małej retencji  

B. podejmowanie działań z 
zakresu renaturalizacji rzek, 
potoków i innych obszarów  

C. inwestycje zwiększające 
odporność na ekstremalne 
zjawiska pogodowe 

D. przeciwdziałanie ruchom 
masowym 

Uchwała nr 89/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Uchwała nr 47/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
Uchwała nr 92/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Uchwała nr 12/19 z dnia 15 marca 2019 r. 

5.1.2 Wsparcie służb 
ratunkowych 

A. zakup sprzętu i urządzeń 

B. tworzenie i rozwijanie 
systemów monitorowania 
i ostrzegania przed klęskami 
żywiołowymi 

Uchwała nr 14/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. 
Uchwała nr 59/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. 
Uchwała nr 13/22 z dnia 5 października 2022 r. 

5.2 Rozwijanie 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.2.1 Gospodarka 
odpadami - ZIT 

A. budowa, rozbudowa, 
przebudowa punktów 
selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych wraz z 
punktami napraw 

B. budowa, rozbudowa, 
przebudowa instalacji do 
odzysku, recyklingu i 
ponownego użycia oraz zakup 
nowego taboru 
samochodowego służącego do 
odbioru odpadów komunalnych  

C. przedsięwzięcia związane 
z usuwaniem azbestu 

Uchwała nr 78/16 z dnia 21 października 2016 r. 

Uchwała nr 12/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 

Uchwała nr 62/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-89-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/89_16_uchwala_KM_kryteria_XII_5_1_1_AB_i_C.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-47-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/47_15_uchwala_KM_kryteria_5_1_1D.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-92-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/92_16_uchwala_KM_kryteria_XII_5_1_1D.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-12-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019/03/uchwala_12_19_15032019.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-14-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/14_15_uchwala_KM_kryteria_5_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-59-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/59_15_uchwala_KM_kryteria_5_1_2.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-13-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/10/13_22_uchwala_KM_kryteria_XXXII_5_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-78-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/78_16_uchwala_KM_kryteria_XI_5_2_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-12-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/12_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_5_2_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-62-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/62_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_5-2-1_zmiany.pdf
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5.2.2 Gospodarka 
odpadami - SPR 

A. budowa, rozbudowa, 
przebudowa punktów 
selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych wraz z 
punktami napraw 

B. budowa, rozbudowa, 
przebudowa instalacji do 
odzysku, recyklingu i 
ponownego użycia 

C. przedsięwzięcia związane 
z usuwaniem azbestu 

Uchwała nr 79/16 z dnia 21 października 2016 r. 

Uchwała nr 7/17 dnia 26 stycznia 2017 r. 

Uchwała nr 9/18 z dnia 19 marca 2018 r. 

Uchwała nr 13/19 z dnia 15 marca 2019 r. 

5.3 Ochrona 

zasobów wodnych  

5.3.1 Gospodarka 
wodno-kanalizacyjna - 
ZIT 

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 

Uchwała nr 22/15 z dnia 30 lipca 2015 r. 

Uchwała nr 13/16 z dnia 17 marca 2016 r. 

Uchwała nr 43/16 z dnia 21 lipca 2016 r. 

Uchwała nr 60/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 13/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 

Uchwała nr 43/18 z dnia 4 lipca 2018 r.  

5.3.2 Gospodarka 
wodno-kanalizacyjna - 
SPR 

A. budowa, rozbudowa, 
przebudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej 

B. budowa, rozbudowa, 
przebudowa oczyszczalni 
ścieków, w tym odwadnianie 
osadów ściekowych 

Uchwala nr 14/16 z dnia 17 marca 2016 r. 

Uchwała nr 44/16 z dnia 21 lipca 2016 r. 

Uchwała nr 61/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 29/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-79-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/79_16_uchwala_KM_kryteria_XI_5_2_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-7-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/7_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_5_2_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-9-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/04/9_18_uchwala_K-M_kryteria_XIX_5-2-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-13-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019/03/uchwala_13_19_15032019.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-22-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-30-lipca-2015-r/2015/08/22_15__uchwala_KM_kryteria_III_5_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-13-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/04/13_16__uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-43-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/43_16_uchwala_KM_kryteria_5__1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-60-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/60_16_uchwala_KM_kryteria_X_5_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-13-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/13_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_5_3_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-43-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-4-lipca-2018-r/2018/07/43_18_uchwala_KM_kryteria_XXI_5_3_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-14-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/04/14_16_uchwalaKM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-44-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/44_16_uchwala_KM_kryteria_X_5_3_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-61-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/61_16_uchwala_KM_kryteria_XII_5_3_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-29-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/29_17_uchwala_KM_kryteria_XV_5-3-2_zmiany.pdf
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C. budowa, rozbudowa, 
przebudowa systemów 
zaopatrzenia w wodę 

6. DZIEDZICTWO 

REGIONALNE 

6.1 Rozwój 

dziedzictwa 

kulturowego 

i naturalnego 

6.1.1 Ochrona i opieka 
nad zabytkami 

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

Uchwała nr 15/15 z dnia 26 czerwca 2018 r.  

6.1.2 Organizacja 
wydarzeń kulturalnych  

A. organizacja wydarzeń 
kulturalnych, artystycznych, 
interdyscyplinarnych 

Uchwała nr 35/15 z dnia 24 września 2015 r.  

6.1.3 Rozwój instytucji 
kultury oraz 
udostępnianie 
dziedzictwa kulturowego 

A. rozwój infrastruktury 
instytucji kultury 

B. dokumentowanie, 
zachowanie i upowszechnianie 
dziedzictwa niematerialnego 

Uchwała nr 36/15 z dnia 17 marca 2016 r. 

Uchwała nr 11/20 z dnia 27 maja 2020 r.  

6.1.4 Lokalne trasy 
turystyczne - SPR 

A. rozwój szlaków 
turystycznych i rekreacyjnych 
w subregionach 

Uchwala nr 15/16 z dnia 17 marca 2016 r. 

Uchwała nr 62/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 10/18 z dnia 19 marca 2018 r.  

6.1.5 Regionalna sieć 
tras rowerowych 

A. rozwój zintegrowanej sieci 
głównych tras rowerowych 
w regionie 

Uchwała nr 16/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. 

Uchwała nr 45/16 z dnia 21 lipca 2016 r. 

Uchwała nr 63/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 42/17 z dnia 26 października 2017 r. 

Uchwała nr 17/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. 

Uchwala nr 34/18 z dnia 22 czerwca 2018 r. 

6.2 Ochrona 

różnorodności 

biologicznej 

- 

A. ochrona ekosystemów, 
siedlisk i gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów 

B. rozwój centrów ochrony 
różnorodności biologicznej 

Uchwała nr 3/15 z dnia 26 maja 2015 r. 
Uchwała nr 31/16 z dnia 19 maja 2016 r 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-15-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/15_15_uchwala_KM_kryteria_6_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-35-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-20200/2015/10/35_15_uchwala_KM_kryteria_6_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-36-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/36_15_uchwala_KM_kryteria_6_1_3.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-11-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-27-maja-2020-r/2020/05/11_20_uchwala_KM_kryteria_w_trybie_obiegowym_6_1_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-15-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/04/15_16_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-62-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/62_16_uchwaly_KM_kryteria_XI_6_1_4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-10-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/04/10_18_uchwala_K-M_kryteria_XIX_6-1-4_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-16-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/16_15_uchwala_KM_kryteria_6_1_5.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-45-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/45_16_uchwala_KM_kryteria_X_6_1_5_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-63-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/63_16_uchwala_KM_kryteria_XI_6_1_5.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-42-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/42_17_uchwala__KM_kryteria_XVI_6-1-5_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-34-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-22-czerwca-2018-r/2018/07/34_18_uchwala_KM_w_trybie_obiegowym_6_1_5_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-31-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/31_16_uchwala_KM_kryteria__6_2_zmiany.pdf
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- 

C. opracowywanie 
dokumentów planistycznych 
dla parków krajobrazowych i 
rezerwatów przyrody, 
inwentaryzacja i waloryzacja 
przyrodnicza gmin 

Uchwała nr 3/15 z dnia 26 maja 2015 r. 

- 
D. rozwój ośrodków edukacji 
ekologicznej  

Uchwała nr 3/15 z dnia 26 maja 2015 r. 
Uchwała nr 43/17 z dnia 26 października 2017 r. 

6.3 Rozwój 

wewnętrznych 

potencjałów 

regionu  

6.3.1 Rozwój lokalnych 
zasobów subregionów - 
SPR  

A. rozwój infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 
w subregionach 

Uchwała nr 3/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. 

Uchwała nr 36/17 z dnia 28 września 2017 r. 

Uchwała nr 12/20 z dnia 27 maja 2020 r. 

6.3.2 Wsparcie 
miejscowości 
uzdrowiskowych  

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

Uchwała nr 48/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 

Uchwała nr 63/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.  

6.3.3 
Zagospodarowanie 
rekreacyjne i 
turystyczne otoczenia 
zbiorników wodnych  

A. rozwój infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 
w otoczeniu zbiorników 
wodnych 

Uchwała nr 4/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. 

Uchwała nr 46/16 z dnia 21 lipca 2016 r. 

Uchwała nr 64/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 85/16 z dnia 22 listopada 2016 r. 

7. 

INFRASTRUKTURA 

TRANSPORTOWA 

7.1 Infrastruktura 

drogowa  

7.1.1 Drogi regionalne 

A. budowa, przebudowa dróg, 
w tym budowa obwodnic 

Uchwała nr 4/15 z dnia 26 maja 2015 r. 

Uchwała nr 2/21 z dnia 23 marca 2021 r.  

B. nowoczesne systemy 
zarządzania infrastrukturą 
i sterowania ruchem  

Uchwała nr 4/15 z dnia 26 maja 2015 r. 

Uchwała nr 66/16 z dnia 20 października 2016 r. 

7.1.2 Drogi 
subregionalne - ZIT 

A. budowa, przebudowa dróg, 
w tym budowa obwodnic 

Uchwała nr 17/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. 
Uchwała nr 28/16 z dnia 19 maja 2016 r. 
Uchwała nr 67/16 z dnia 20 października 2016 r. 
Uchwala nr 14/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-3-15/2015/06/3_15_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-3-15/2015/06/3_15_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-43-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/43_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_6-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-3-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/03/3_16_uchwala_KM_kryteriaVII_6_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-36-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Uchwala_KM_36_17_w_trybie_obiegowym_6-3-1_28092017.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-12-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-27-maja-2020-r/2020/05/12_20_uchwala_KM_w_trybie_obiegowym_6_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-48-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/48_15_uchwala_KM_kryteria_6_3_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-63-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/63_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_6-3-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-4-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/03/4_16_uchwala_KM_kryteria_VII_6_3_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-46-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/46_16_uchwala_KM_kryteria_X_6_3_3_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-64-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/64_16_uchwala_KM_kryteria_XI_6_3_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-85-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/85_16_uchwala_KM_kryteria_6_3_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-4-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/06/4_15_uchwala_KM.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-2-21-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2021/03/2_21_uchwala_KM_kryteria_w_trybie_obiegowym.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-4-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/06/4_15_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-66-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/66_16_uchwala_KM__kryteria_XI_7_1_1B.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-17-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/17_15__uchwala_KM_kryteria_7_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-28-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/28_16_uchwala_KM_kryteria_7_1_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-67-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/67_16_uchwala_KM_kryteria_IX_7_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-14-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/14_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_7_1_2_zmiany.pdf
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7.1.3 Drogi 
subregionalne - SPR 

A. budowa, przebudowa dróg, 
w tym budowa obwodnic 

Uchwała nr 37/15 z dnia 24 września 2015 r. 
Uchwała nr 29/16 z dnia 19 maja 2016 r. 
Uchwała nr 30/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. 

7.2 Transport 

kolejowy 

7.2.1 Tabor kolejowy 

A. zakup nowego taboru 
kolejowego 

B. budowa / przebudowa 
i wyposażenie zaplecza 
technicznego do obsługi taboru 
kolejowego 

Uchwala nr 41/15 z dnia 24 września 2015 r. 

Uchwała nr 93/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Uchwała nr 44/17 z dnia 26 października 2017 r. 

Uchwała nr 27/18 z dnia 22 maja 2018 r.  

7.2.2 Linie kolejowe 

A. budowa, modernizacja, 
rehabilitacja linii kolejowych 

Uchwała nr 47/16 z dnia 21 lipca 2016 r. 

Uchwała nr 68/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 64/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. 

Uchwała nr 11/18 z dnia 19 marca 2018 r. 

Uchwała nr 18/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r. 

Uchwała nr 44/18 z dnia 4 lipca 2018 r. 

Uchwała nr 57/18 z dnia 16 października 2018 r.  

7.2.3 Regionalny 
transport kolejowy 

A. integracja transportu 
kolejowego z innymi środkami 
transportu zbiorowego 

Uchwała nr 80/16 z dnia 21 października 2016 r. 

7.2.4 Infrastruktura dla 
obsługi podróżnych - 
SPR 

A. budowa, przebudowa 
infrastruktury służącej 
obsłudze podróżnych 

Uchwała nr 30/16 z dnia 19 maja 2016 r. 

Uchwała nr 69/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 31/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. 

Uchwała nr 37/17 z dnia 28 września 2017 r. 

Uchwała nr 58/18 z dnia 16 października 2018 r.  

8. RYNEK PRACY 

8.1 Aktywizacja 

zawodowa – 

projekty 

powiatowych 

urzędów pracy 

(PI 8i) 

- 

A. instrumenty i usługi 
wymienione w ustawie z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy finansowane ze 
środków Funduszu Pracy z 
wyłączeniem robót publicznych 

Uchwała nr 5/15 z dnia 26 maja 2015 r. (na 2015 

rok) 

Uchwała nr 7/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. (na 2016 

rok ) 

Uchwała nr 90/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. (na 

2017 rok) 

Uchwała nr 65/17 z dnia 18 grudnia 2017 r.  (na 

2018 rok)  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-37-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/37_15_uchwala_KM_kryteria_7_1_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-29-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/29_16__uchwala_KM_kryteria_7_1_3_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-30-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/30_17_uchwala_KM_kryteria_XV_7-1-3_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-41-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/41_15_uchwala_KM_kryteria_7_2_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-93-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/93_16_uchwala_KM_kryteria_XII_7_2_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-44-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/44_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_7-2-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/27_18_uchwaa_KM_kryteria_XX_7_2_1_zmiany.doc
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-47-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/47_16_uchwala_KM_kryteria_X_7_2_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-68-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/68_16_uchwala_KM_kryteria_XI_7_2_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-64-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/64_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_7-2-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-11-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/04/11_18_uchwala_K-M_kryteria_XIX_7-2-2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-18-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/04/18_18_uchwala_KM_7-2-2_zmiany_16042018.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-44-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-4-lipca-2018-r/2018/07/44_18_uchwaa_KM_kryteria_XXI_7_2_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-57-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r/2018/10/uchwaa_KM_57_18_16102018.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-80-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/80_16__uchwala_KM_kryteria_XI_7_2_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-30-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/30_16_uchwala_KM_kryteria_7_2_4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-69-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/69_16_uchwala_KM_kryteria_IX_7_2_4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-31-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/31_17_uchwala_KM_kryteria_XV_7-2-4_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-37-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Uchwala_KM_37_17_w_trybie_obiegowym_7-2-4_28092017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-58-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r/2018/10/uchwa%C5%82a%20KM_58_18_16102018(1).pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-15/2015/06/5_15_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-15/2015/06/5_15_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-7-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2027/2016/07/7_16_uchwala_KM_kryteria_VII_8_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-7-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2027/2016/07/7_16_uchwala_KM_kryteria_VII_8_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-90-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/90_16_uchwala_KM_kryteria_XII_8_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-90-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/90_16_uchwala_KM_kryteria_XII_8_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-65-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/65_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_8-1_poprawiona.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-65-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/65_17_uchwala_KM_kryteria_XVII_8-1_poprawiona.pdf
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Uchwała nr 2/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. (na 2019 

rok) 

Uchwała nr 39/19 z dnia 11 grudnia 2019 r.(na 2020 

rok) 

Uchwała nr 25/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. 

8.2 Aktywizacja 

zawodowa (PI 8i) 

- 

A. kompleksowe programy na 
rzecz aktywizacji zawodowej 
osób pozostających bez pracy 

Uchwała nr 28/15 z dnia 31 lipca 2015 r.  

Uchwała nr 48/17 z dnia 26 października 2017 r. 

Uchwała nr 32/19 z dnia 18 października 2019 r.  

Uchwała nr 26/20 z dnia 26 grudnia 2020 r. 

- 
B. zindywidualizowane 
doradztwo zawodowe dla osób 
powracających z zagranicy 

Uchwała nr 3/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.  

8.3 Wsparcie dla 

zakładania 

działalności 

gospodarczej 

(PI 8iii) 

8.3.1 Wsparcie na 
zakładanie działalności 
gospodarczej w formie 
dotacji 

A. kompleksowe wsparcie dla 
zakładania działalności 
gospodarczej w formie dotacji 

Uchwała nr 42/15 z dnia 25 września 2015 r. 
Uchwała nr 32/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. 
Uchwała nr 38/17 z dnia 28 września 2017 r.  

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

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

Uchwała nr 88/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. 

8.4 Rozwój 

kompetencji kadr 

i adaptacja do 

zmian (PI 8v) 

8.4.1 Rozwój 
kompetencji kadr 
sektora MŚP 

 

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

Uchwała nr 50/15 z dnia 6 listopada 2015 r. 
Uchwała nr 4/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.  

B. wsparcie dotyczące 
podnoszenia kompetencji i/lub 
kwalifikacji kadr sektora MŚP 
w ramach podmiotowego 
finansowania nowej usługi 

Uchwała nr 20/20 z dnia 26 października 2020 r. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-2-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-30-stycznia-2019-r/2019/02/uchwala_2_19_30012019.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-2-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-30-stycznia-2019-r/2019/02/uchwala_2_19_30012019.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-39-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-11-grudnia-2019-r/2019/12/39_19_uchwala_KM_kryteria_XXVII_8_1.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-25-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-20142020
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-28-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/09/28_15_uchwala_KM_kryteria_III_8_2A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-48-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/48_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_8-2_A_zmiany.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-32-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-18-pazdziernika-2019-r-2/2019/10/uchwala_KM_32_19_18102019.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-26-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-20142020
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-3-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-30-stycznia-2019-r/2019/02/uchwala_3_19_30012019.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-42-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/42_15_uchwala_KM_kryteria_8_3_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-32-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/32_17_uchwala_KM_kryteria_IV_8-3-1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-38-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/10/Uchwala_KM_38_17_w_trybie_obiegowym_8-3-1_28092017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-88-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/88_16_uchwala_KM_kryteria_XII_instrumenty_finansowe.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-50-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/50_15_uchwala_KM_kryteria_8_4_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-4-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-30-stycznia-2019-r/2019/02/uchwala_4_19_30012019.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-20-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-20142020-z-dnia-26-pazdziernika-2020-r
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rozwojowej – uczenie się 
u przedsiębiorcy-mistrza 
w środowisku pracy 

8.4.2 Adaptacja do 
zmian 

A. opracowanie i wdrażanie 
kompleksowych programów 
typu outplacement 

Uchwała nr 7/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. 
Uchwała nr 2/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. 
Uchwała nr 13/20 z dnia 27 maja 2020 

8.5 Wsparcie na 

rzecz łączenia 

życia zawodowego 

z prywatnym (PI 

8iv) 

- 

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 zwiększenia liczby 
miejsc w istniejących 
instytucjach 

B. tworzenie warunków dla 
rozwoju opieki nad dziećmi do 
lat 3 przez dziennego opiekuna  

C. wsparcie bieżącej opieki 
nad dziećmi do lat 3 poprzez 
dofinansowanie kosztów 
wynagrodzenia niani 
ponoszonych przez 
rodziców/opiekunów dzieci 

Uchwała nr 54/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. 
Uchwała nr 16/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 
Uchwała nr 5/21 z dnia 28 maja 2021 r. 
Uchwała nr 29/18 z dnia 22 maja 2018 r. 
Uchwała nr 5/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.  

8.6 Wsparcie na 

rzecz wydłużania 

aktywności 

zawodowej (PI 8vi) 

8.6.1 Realizacja 
programów 
przekwalifikowania 
pracowników i wsparcie 
dla pracodawców 

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

Uchwała nr 48/16 z dnia 22 lipca 2016 r.  

Uchwała nr 70/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 33/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. 

Uchwała nr 14/19 z dnia 15 marca 2019 r. 

 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-7-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/7_15_uchwala_KM_kryteria_I_8_4_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-2-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/02/2_18_uchwala_KM_kryteria_XVIII_8-4-2_zmiany.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-13-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-27-maja-2020-r/2020/05/13_20_uchwala_KM_w_trybie_obiegowym_8_4_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-54-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/54_15_uchwala_KM_kryteria_8_5.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-16-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/16_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_8_5_zmiany.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-21-komitetu-monitorujacego-rpo-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2021/06/5_21_uchwala_KM_kryteria_XXIX_8_5_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/29_18_uchwala_KM_kryteria_XX_8_5_C.doc
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-30-stycznia-2019-r/2019/02/uchwala_5_19_30012019.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-48-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/48_16_uchwala_KM_kryteria_XI_8_6_1A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-70-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/70_16_uchwala_KM_kryteria_XI_8_6_1A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-33-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/33_17_projekt_uchwala_KM_kryteria_XV_8-6-1_A_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-14-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019/03/uchwala_14_19_15032019.pdf
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B. opracowanie strategii 
zarządzania wiekiem 
u pracodawcy, w tym 
możliwość realizacji szkoleń i 
doradztwa w tym zakresie oraz 
wdrożenie opracowanego 
programu (jego elementu) 

Uchwała nr 72/16 z dnia 21 października 2016 r. 
Uchwała nr 15/19 z dnia 15 marca 2019 r. 

8.6.2 Programy 
zdrowotne 

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

Uchwała 19/16 z dnia 18 marca 2016 r.  

Uchwała nr 45/18 z dnia 4 lipca 2018 r.  

Uchwała nr 3/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

B. wdrożenie programów 
zdrowotnych dotyczących 
chorób będących istotnym 
problemem zdrowotnym 
regionu 

Uchwała nr 50/17 z dnia 26 października 2017 r. 

Uchwała nr 46/18 z dnia 4 lipca 2018 r.  

9. REGION SPÓJNY 

SPOŁECZNIE 

9.1 Aktywna 

integracja (PI 9i) 

9.1.1 Aktywna integracja 
– projekty konkursowe 
wyłącznie dla 
OPS/PCPR 

A. realizowane przez ośrodki 
pomocy społecznej i 
powiatowe centra pomocy 
rodzinie, kompleksowe 
programy na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym 
oraz ich otoczenia 

Uchwała nr 8/15 z dnia 25 czerwca 2015 r.  

Uchwała nr 49/17 z dnia 26 października 2017 r. 

Uchwała nr 33/19 z dnia 18 października 2019 r.  

9.1.2 Aktywna integracja 
– projekty konkursowe  

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

Uchwała nr 29/15 z dnia 31 lipca 2015 r. 

Uchwała nr 1/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.  

Uchwała nr 16/19 z dnia 15 marca 2019 r. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-72-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/72_16_uchwala_KM_kryteria_XI_8_6_1B.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-15-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019/03/uchwala_15_19_15032019.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-19-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2028/2016/04/19_16_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-45-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-4-lipca-2018-r/2018/07/45_18_uchwaa_KM_kryteria_XXI_8_6_2_A_zmiany.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-3-20-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-3-kwietnia-2020-r/2020/04/3_20_uchwala_KM_kryteria_w_trybie_obiegowym_8_6_2_A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-50-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/50_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_8-6-2_B.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-46-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-4-lipca-2018-r/2018/07/46_18_uchwaa_KM_kryteria_XXI_8_6_2_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-8-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/8_15_uchwala_KM_kryteria_I_9_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-49-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/49_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_9-1-1_zmiany_7112017.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-33-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-18-pazdziernika-2019-r/2019/10/uchwala_KM_33_19_18102019.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-29-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/09/29_15_uchwala_KM_kryteria_III_9_1_2A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-16-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019/03/uchwala_16_19_15032019.pdf
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9.2 Usługi 

społeczne 

i zdrowotne (PI 

9iv) 

9.2.1 Usługi społeczne 
i zdrowotne w regionie 

A. wsparcie dla tworzenia i/lub 
działalności 
wielospecjalistycznych 
zespołów wczesnej interwencji 
dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym lub 
zagrożonym 
niepełnosprawnością 

Uchwala nr 51/17 z dnia 27 października 2017 r.  

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

Uchwała nr 30/18 z dnia 23 maja 2018 r.  

C. usługi wsparcia rodziny 
i systemu pieczy zastępczej 

Uchwała nr 55/15 z dnia 10 grudnia 2015 r.  

Uchwała nr 99/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Uchwała nr 47/18 z dnia 4 lipca 2018 r. 

Uchwała nr 28/19 z dnia 14 czerwca 2019 r. 

 

D. wsparcie projektów 
z zakresu teleopieki 

Uchwala nr 49/16 z dnia 22 lipca 2016 r. 

Uchwała nr 2/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.  

E. rozwój opieki 
długoterminowej 

Uchwała nr 52/17 z dnia 27 października 2017 r.  

F. rozwój usług społecznych 
i zdrowotnych 
ukierunkowanych na walkę z 
epidemią COVID-19-
Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet 
Medyczny 

Uchwała nr 8/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. 

Uchwała nr 21/20 z dnia 26 października 2020 r. 

Uchwała nr 10/21 z dnia 2 grudnia 2021 r. 

G. rozwój usług zdrowotnych 
i społecznych w zakresie 
ograniczenia 
rozprzestrzeniania się epidemii 

Uchwała nr 10/20 z dnia 8 maja 2020 r. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-51-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/51_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_9-2-1_A(1).pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/30_18_uchwala_KM_kryteria_XX_9_2_1_B.doc
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-55-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/55_15_uchwala_KM_kryteria_9_2_1C.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-99-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/99_16_uchwala_KM_kryteria_XII_9_2_1C.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-47-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-4-lipca-2018-r/2018/07/47_18_uchwala_KM_kryteria_XXI_9_2_1_C_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-28-19-km-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-14-czerwca-2019-r/2019/06/uchwala_28_19_9.2.1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-49-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/49_16_uchwala_KM_kryteria_X_9_2_1D.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-2-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/2_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_9_2_1D_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-52-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/52_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_9-2-1_E.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-8-20-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-22-kwietnia-2020-r/2020/04/8_20_uchwala_KM_w_trybie_obiegowym_RPO_COVID_19.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-21-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-20142020-z-dnia-26-pazdziernika-2020-r
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-10-21-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2021/12/10_21_uchwala_KM_kryteria_XXX__9.2.1.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-10-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-8-maja-2020-r/2020/05/10_20_uchwaa_KM_w_trybie_obiegowym_kryteria_9_2_1_G_COVID-19.pdf
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COVID-19 w placówkach 
pobytu całodobowego 

H. rozwój usług zdrowotnych 
i społecznych w celu 
ograniczenia epidemii 
COVID-19 i jej skutków 
w obszarze świadczeń 
podstawowej opieki zdrowotnej 

Uchwała nr 11/21 z dnia 2 grudnia 2021 r. 

9.2.2 Usługi opiekuńcze 
oraz interwencja 
kryzysowa – ZIT  

A. działania wspierające 
opiekunów nieformalnych osób 
niesamodzielnych 

B. wsparcie dla tworzenia i/lub 
działalności placówek 
zapewniających dzienną 
opiekę i aktywizację osób 
niesamodzielnych 

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

Uchwała nr 43/15 z dnia 25 września 2015 r. 

Uchwała nr 23/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. 

Uchwała nr 51/15 KM RPO WM na lata 2014-2020 

Uchwała nr 17/19 z dnia 15 marca 2019 r. 

9.2.3 Usługi opiekuńcze 
oraz interwencja 
kryzysowa - SPR   

A. działania wspierające 
opiekunów nieformalnych osób 
niesamodzielnych 

B. wsparcie dla tworzenia i/lub 
działalności placówek 
zapewniających dzienną 
opiekę i aktywizację osób 
niesamodzielnych 

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

Uchwala nr 20/16 z dnia 18 marca 2016 r. 

Uchwała nr 34/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. 

Uchwała nr 21/16 z dnia 18 marca 2016 r.  

Uchwała nr 18/19 z dnia 15 marca 2019 r. 

https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-11-21-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2021/12/11_21_uchwala_KM_kryteria_XXX__9.2.1_H_nowy_pakiet.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-43-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/43_15_uchwala_KM_kryteria_9_2_2_A_i_B.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-23-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/23_17_uchwala_KM_kryteria_XIV_9-2-2_A_i_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-51-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/51_15_uchwala_KM_kryteria_9_2_2C.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-17-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019/03/uchwala_17_19_15032019.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-20-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/04/20_16_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-34-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/34_17_uchwala_KM_kryteria_XV_9-2-3_A_i_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-21-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/04/21_16_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-18-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019/03/uchwala_18_19_15032019.pdf
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9.3 Wsparcie 

ekonomii 

społecznej (PI 9v) 

- 

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

Uchwała nr 52/15 z dnia 6 listopada 2015 r. 
Uchwała nr 6/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.  

- 

B. działania koordynacyjne 
w obszarze ekonomii 
społecznej prowadzone na 
poziomie regionalnym 

Uchwała nr 9/15  z dnia 25 czerwca 2015 r. 
Uchwała nr 12/18 z dnia 19 marca 2018 r. 
Uchwała nr 27/20 z dnia 16 grudnia 2020 

10. WIEDZA 

I KOMPETENCJE 

10.1 Rozwój 

kształcenia 

ogólnego (PI 10i) 

 

10.1.1 Wychowanie 
przedszkolne - ZIT 

A. tworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych lub 
dostosowanie istniejących do 
potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami 

B. rozszerzenie oferty 
dodatkowej ośrodków 
wychowania przedszkolnego, 
w tym pod kątem wsparcia 
dzieci 
z niepełnosprawnościami 

Uchwała nr 30/15 z dnia 31 lipca 2018 r. 

Uchwała nr 71/16 z dnia 20 października 2016 r. 

Uchwała nr 19/19 z dnia 15 marca 2019 r. 

10.1.2 Wychowanie 
przedszkolne - SPR 

A. tworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych lub 
dostosowanie istniejących do 
potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami 

B. rozszerzenie oferty 
dodatkowej ośrodków 
wychowania przedszkolnego, 
w tym pod kątem wsparcia 

Uchwała nr 73/16 z dnia 21 października 2016 r.  

Uchwała nr 20/19 z dnia 15 marca 2019 r. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-52-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/52_15_uchwala_KM_kryteria_9_3A.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-6-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-30-stycznia-2019-r/2019/02/uchwala_6_19_30012019.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-9-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/9_15_uchwala_KM_kryteria_9_3_b.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-12-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/04/12_18_uchwala_K-M_kryteria_XIX__9-3_B_zmiany.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-27-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-20142020
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-30-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/09/30_15_uchwala_KM_10_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-71-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/71_16_uchwala_KM_kryteria_XI_10_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-19-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019/03/uchwala_19_19_15032019.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-73-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/73_16_uchwala_KM_kryteria_XI_10_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-20-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019/03/uchwala_20_19_15032019.pdf
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dzieci 
z niepełnosprawnościami 

10.1.3 Edukacja w 
szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne 

A. rozwijanie u uczniów 
i słuchaczy szkół i placówek 
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 pomocą stypendialną 

Uchwała nr 22/16 z dnia 18 marca 2016 r. 

Uchwała nr 32/16 z dnia 19 maja 2016 r.  

Uchwała nr 21/19 z dnia 15 marca 2019 r. 

10.1.4 Małopolska 
chmura edukacyjna 

A. koordynacja działań 
związanych z realizacją 

Uchwała nr 10/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-22-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2022/2016/04/22_16_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-32-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/32_16_uchwala_KM_kryteria_10_1_3_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-21-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019/03/uchwala_21_19_15032019.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-10-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/10_15_uchwala_KM_kryteria_10_1_4_A.pdf
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małopolskiej chmury 
edukacyjnej 

 

B. małopolska chmura 
edukacyjna – część 
konkursowa 

Uchwała nr 31/15 z dnia 31 lipca 2015 r. 

Uchwała nr 23/16 z dnia 18 marca 2016 r. 

Uchwała 3/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 

Uchwała nr 3/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. 

Uchwała nr 7/19 z dnia 30 stycznia 2019 r.  

Uchwała nr 40/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. 

Uchwała nr 28/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. 

Uchwała nr 12/21 z dnia 2 grudnia 2021 r. 

10.1.5 Wsparcie 
uczniów zdolnych 

A. regionalny program 
stypendialny dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych 

Uchwała nr 53/15 z dnia 6 listopada 2015 r.  

Uchwała nr 3/22 z dnia 23 marca 2022 r. 

B. koordynacja w regionie 
realizacji działań związanych 
ze wsparciem uczniów 
zdolnych – projekt 
pozakonkursowy 

Uchwała nr 56/15 z dnia 10 grudnia 2015 r.  

C. rozwój uzdolnień oraz 
pogłębianie zainteresowań 
i  aktywności edukacyjnej 
uczniów 

Uchwała nr 50/16 z dnia 22 lipca 2016 r. 

Uchwala nr 4/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. 

Uchwała nr 48/18 z dnia 4 lipca 2018 r.  

10.1.6 Cyfryzacja szkół 
prowadzących 
kształcenie ogólne 

 
 
B. granty na zakup narzędzi do 
nauki zdalnej oraz 
wielowymiarowe wsparcie 
szkół – Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa  -Pakiet 
Edukacyjny – edycja II 

Uchwała nr 22/20 z dnia 26 października 2020 r. 

Uchwała nr 7/22 z dnia 25 maja 2022 r. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-31-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/09/31_15_uchwala_KM_kryteria_III_10_1_4B.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-23-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/04/23_16_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-3-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/3_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_10_1_4B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-3-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/02/3_18_uchwala_KM_kryteria_XVIII_10-1-4-B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-7-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-30-stycznia-2019-r/2019/02/uchwala_7_19_30012019.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-40-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-11-grudnia-2019-r/2019/12/40_19_uchwala_KM_kryteria_XXVII_10_1_4_B_zmiany.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-28-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-20142020
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-12-21-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2021/12/12_21_uchwala_KM_kryteria_XXX_10_1_4_B_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-53-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/53_15_uchwala_KM_kryteria_10_1_5A.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-3-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/03/3_22_uchwala_KM_w_trybie_obiegowym_kryteria_10_1_5.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-56-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/56_15_uchwala_KM_kryteria_10_1_5B.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-50-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/08/50_16_uchwala_KM_kryteria_X_10_1_5C.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-4-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/4_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_10_1_5C_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-48-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-4-lipca-2018-r/2018/07/48_18_uchwaa_KM_kryteria_XXI_10_1_5_C_zmiany.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-22-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-26-pazdziernika-2020-r
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-7-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/05/7_22_XXXI_posiedzenie_KM_uchwala_KM_10_1_6_B_COVID-19.pdf


25 
 

10.2 Rozwój 

kształcenia 

zawodowego 

(PI 10iv) 

10.2.1 Kształcenie 
zawodowe uczniów - 
ZIT 

A. tworzenie oraz rozwój 
Centrów Kompetencji 
Zawodowych 
B. rozwijanie ofert szkół 
i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe, 
kształcących uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 
C. rozwój uzdolnień oraz 
pogłębianie zainteresowań 
i aktywności edukacyjnej 
uczniów w zakresie 
kompetencji kluczowych w 
formie Centrów Wsparcia 
Uczniów Zdolnych 

Uchwała nr 8/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. 

Uchwała nr 33/16 z dnia 19 maja 2016 r. 

Uchwała nr 59/18 z dnia 16 października 2018 r.  

10.2.2 Kształcenie 
zawodowe uczniów - 
SPR 

A. tworzenie oraz rozwój 
Centrów Kompetencji 
Zawodowych 
B. rozwijanie ofert szkół 
i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe, 
kształcących uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 
C. rozwój uzdolnień oraz 
pogłębianie zainteresowań 
i aktywności edukacyjnej 
uczniów w zakresie 
kompetencji kluczowych w 
formie Centrów Wsparcia 
Uczniów Zdolnych 

Uchwała nr 9/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. 

Uchwała nr 34/16 z dnia 19 maja 2016 r. 

Uchwała nr 60/18 z dnia 16 października 2018 r. 

10.2.3 Koordynacja 
kształcenia 
zawodowego uczniów 

A. kreowanie i koordynacja 
rozwoju kształcenia 
zawodowego w regionie 

Uchwała nr 44/15 z dnia 25 września 2015 r.  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-8-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/03/8_16_uchwala_KM_kryteria_VII_10_2_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-33-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/33_16_uchwala_KM_kryteria_10_2_1_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-59-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r/2018/10/uchwaa_KM_59_18_16102018.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-9-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/03/9_16_uchwala_KM_kryteria_VII_10_2_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-34-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/34_16_uchwala_KM_kryteria_10_2_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-60-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r/2018/10/uchwaa_KM_60_18_16102018.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-44-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/44_15_uchwala_KM_kryteria_10_2_3.pdf
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B. tworzenie oraz rozwój 
Centrów Kompetencji 
Zawodowych 

C. promocja kształcenia 
zawodowego oraz działania 
z obszaru doradztwa 
edukacyjno – zawodowego 
oraz orientacji zawodowej, w 
szczególności skierowane do 
uczniów szkół gimnazjalnych, 
w tym w formule Festiwalu 
Zawodów 

D. małopolska chmura 
edukacyjna – komponent 
dotyczący przedmiotów 
zawodowych 

10.2.4 Kształcenie 
zawodowe osób 
dorosłych 

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

Uchwała nr 31/18 z dnia 23 maja 2018 r.  

10.3 Rozwój 

kompetencji 

i umiejętności 

osób dorosłych (PI 

10iii) 

- 

A. rozwijanie kompetencji 
i umiejętności osób dorosłych 

Uchwała nr 45/15 z dnia 25 września 2015 r.  

11. 

REWITALIZACJA 

11.1 Rewitalizacja 

miast 

11.1.1 Rewitalizacja 
głównych ośrodków 
miejskich w regionie 

A. przebudowa, rozbudowa, 
modernizacja i adaptacja 
obiektów infrastrukturalnych 

Uchwała nr 57/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. 

Uchwała nr 16/16 z dnia 17 marca 2017 r. 

Uchwała nr 24/16 z dnia 19 maja 2016 r. 

Uchwała nr 94/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/31_18_uchwala_KM_kryteria_XX_10_2_4.doc
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-45-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/45_15_uchwala_KM_kryteria_10_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-57-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/57_15_uchwala_KM_kryteria_11_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-16-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/04/16_16_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-94-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/94_16_uchwala_KM_kryteria_XII_11_1_1.pdf
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PRZESTRZENI 

REGIONALNEJ 

z przeznaczeniem na cele 
społeczne 

B. budowa, przebudowa, 
rozbudowa, modernizacja 
i adaptacja obiektów 
infrastruktury kultury 

C. działania prowadzące do 
ożywienia gospodarczego 
rewitalizowanych obszarów 

D. zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na cele 
społeczne 

E. modernizacje, renowacje 
budynków użyteczności 
publicznej poprawiające ich 
estetykę zewnętrzną 

F. modernizacje, renowacje 
części wspólnych 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych 

11.1.2 Rewitalizacja 
miast średnich i małych 

A. przebudowa, rozbudowa, 
modernizacja i adaptacja 
obiektów infrastrukturalnych 
z przeznaczeniem na cele 
społeczne 
B. budowa, przebudowa, 
rozbudowa, modernizacja 
i adaptacja obiektów 
infrastruktury kultury 
C. działania prowadzące do 
ożywienia gospodarczego 
rewitalizowanych obszarów 

Uchwała nr 58/15 z dnia 10 grudnia 2015 r. 

Uchwała nr 17/16 z dnia 17 marca 2016 r. 

Uchwała nr 25/16 z dnia 19 maja 2016 r. 

Uchwała nr 95/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-58-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/58_15_uchwala_KM_kryteria_11_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-17-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/04/17_16_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-25-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/25_16_uchwala_KM_kryteria_11_1_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-95-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/95_16_uchwala_KM_kryteria_XII_11_1_2.pdf
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D. zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na cele 
społeczne 
E. modernizacje, renowacje 
budynków użyteczności 
publicznej poprawiające ich 
estetykę zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje 
części wspólnych 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych 

11.2 Odnowa 

obszarów 

wiejskich 

- 

A. przebudowa, rozbudowa, 
modernizacja i adaptacja 
obiektów infrastrukturalnych 
z przeznaczeniem na cele 
społeczne 
B. budowa, przebudowa, 
rozbudowa, modernizacja 
i adaptacja obiektów 
infrastruktury kultury 
C. działania prowadzące do 
ożywienia gospodarczego 
rewitalizowanych obszarów 
D. zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na cele 
społeczne 
E. modernizacje, renowacje 
budynków użyteczności 
publicznej poprawiające ich 
estetykę zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje 
części wspólnych 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych 

Uchwała nr 38/15  z dnia 24 września 2015 r.  

Uchwała nr 18/16 z dnia 17 marca 2016 r. 

Uchwala nr 26/16 z dnia 19 maja 2016 r. 

Uchwała nr 96/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Uchwała nr 49/18 z dnia 4 lipca 2018 r.  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-38-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/10/38_15_uchwala_KM_kryteria_11_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-18-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/04/18_16_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-26-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/26_16_uchwala_KM_kryteria_11_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-96-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/96_16_uchwala_KM_kryteria_XII_11_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-49-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-4-lipca-2018-r/2018/07/49_18_uchwaa_KM_kryteria_XXI_11_2_zmiany.pdf
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11.3 Fundusz 

rewitalizacji 

i odnowy 

Małopolski 

- 

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

Uchwała nr 88/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. 

11.4 Rewitalizacja 

terenów 

poprzemysłowych  

- 

A. przebudowa, rozbudowa, 
modernizacja i adaptacja 
obiektów infrastrukturalnych 
z przeznaczeniem na cele 
społeczne 
B. budowa, przebudowa, 
rozbudowa, modernizacja 
i adaptacja obiektów 
infrastruktury kultury 
C. działania prowadzące do 
ożywienia gospodarczego 
rewitalizowanych obszarów 
D. zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej na cele 
społeczne 
E. modernizacje, renowacje 
budynków użyteczności 
publicznej poprawiające ich 
estetykę zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje 
części wspólnych 
wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych 

Uchwała nr 2/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. 
Uchwała nr 27/16 z dnia 19 maja 2016 r. 
Uchwała nr 97/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Uchwała nr 45/17 z dnia 26 października 2017 r. 

12. 

INFRASTRUKTURA 

SPOŁECZNA 

12.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia 

12.1.1 Strategiczna 
infrastruktura ochrony 
zdrowia w regionie 

A. wyposażenie obiektów 
infrastruktury ochrony zdrowia 
w sprzęt medyczny 

Uchwała nr 47/17 z dnia 26 października 2017 r. 

Uchwała nr 19/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r.  

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-88-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/88_16_uchwala_KM_kryteria_XII_instrumenty_finansowe.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-2-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/03/2_16_uchwala_KM_kryteriaVII_11_4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-27-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/27_16_uchwala_KM_kryteria_11_4_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-97-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/97_16_uchwala_KM_kryteria_XII_11_4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-45-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/45_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_11-4_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-47-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/11/47_17_uchwala_KM_kryteria_XVI_12-1-1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-19-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/04/19_18_uchwala_KM_12-1-1_16042018.pdf
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12.1.2 Regionalna 
infrastruktura ochrony 
zdrowia 

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

Uchwała nr 81/16 z dnia 21 października 2016 r.  

12.1.3 Infrastruktura 
ochrony zdrowia o 
znaczeniu 
subregionalnym - SPR 

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

Uchwała nr 82/16 z dnia 21 października 2016 r. 

Uchwała nr 98/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.  

Uchwała nr 18/17 z dnia 20 kwietnia 2017 r.  

12.1.4 Infrastruktura 
ochrony zdrowia o 
znaczeniu 
subregionalnym - ZIT 

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

Uchwała nr 83/16 z dnia 21 października 2016 r.  

12.2 Infrastruktura 

edukacyjna 
- 

A. utworzenie regionalnego 
centrum popularyzowania 
nauki i innowacji  

Uchwała nr 23/15 z dnia 30 lipca 2015 r. 
Uchwała nr 8/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.  
Uchwała nr 26/17 z dnia 22 czerwca 2017 r. 
Uchwała nr 4/18 z dnia 31 stycznia 2018 r.  
Uchwała nr 15/18 z dnia 16 kwietnia 2018 r.  

13. POMOC 

TECHNICZNA 

13.1 Wsparcie 

realizacji RPO WM 
- 

A. zatrudnienie pracowników 
wypełniających obowiązki 
związane z zarządzaniem, 
wdrażaniem i certyfikacją 
i zapewnienie im dostępu do 
różnych form kształcenia 
(m.in. poprzez udział 
w szkoleniach, delegacjach 
krajowych i zagranicznych, 
kursach językowych i innych 
formach podnoszenia 
kwalifikacji) 

Uchwała nr 6/15 z dnia 26 maja 2015 r.  

Uchwała nr 13/18 z dnia 19 marca 2018 r.  

Uchwała nr 28/18 z dnia 22 maja 2018 r.  

Uchwała nr 21/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-81-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/81_16_uchwala_KM_kryteria_XI_12_1_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-82-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/82_16_uchwala_KM_kryteria_XI_12_1_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-98-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/98_16_uchwala_KM_kryteria_XII_12_1_3.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-18-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/18_17_Uchwala_KM_kryteria_XIV_12-1-3_Zmianyy.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-83-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/11/83_16_uchwala_KM_kryteria_XI_12___4.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-23-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-30-lipca-2015-r/2015/08/23_15_uchwala_KM_kryteria_III_12_2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-8-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/02/8_17_uchwala_KM_kryteria_XIII_12_2_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-26-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/26_17_uchwala_KM_kryteria_XV_projekt_zintegrowany_4-3-3B_12-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-4-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/02/4_18_uchwala_KM_kryteria_XVIII_projekt_zintegrowany_4-3-3-B_12-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-15-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/04/15_18_uchwala_KM_projekt_zintegrowany_4-3-3B_12.2_16042018.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-6-15/2015/06/6_15_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-13-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/04/13_18_uchwala_K-M_kryteria_XIX_os_13_Pomoc_Techniczna_zmiany.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/28_18_uchwaa_KM_kryteria_XX__os_13_Pomoc_Techniczna_zmiany.doc
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-21-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/12/21_22_uchwala_KM_XXXIII_posiedzenie_kryteria_13_1_zmiany.pdf
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B. zapewnienie odpowiednich 
warunków pracy (m.in. najem 
pomieszczeń biurowych, 
technicznych i magazynowych, 
zakup wyposażenia biurowego 
i komputerowego, 
finansowanie kosztów 
eksploatacyjnych) 

C. budowa i utrzymanie 
lokalnego systemu 
informatycznego oraz innych 
systemów informatycznych, 
w tym m.in. zapewnienia 
elektronicznego obiegu 
dokumentów (e-Cohesion) 

D. bieżąca obsługa 
zarządzania i wdrażania – 
m.in. organizacja prac 
Komitetu Monitorującego, 
KOP, itp. 

E. finansowanie analiz, ocen, 
ekspertyz, badań i opracowań, 
itp., w tym w szczególności 
badań ewaluacyjnych 

F. prowadzenie oceny, 
bieżącego monitoringu 
projektów jak i programu oraz 
weryfikacji płatności, kontroli 
projektów, a także 
rozpatrywanie skarg i odwołań 
w zakresie programu 

G. finansowanie Regionalnych 
Obserwatoriów Terytorialnych 
(ROT) na terenie woj. 
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małopolskiego, z wyłączeniem 
realizacji ewaluacji i badań 
wykraczających zasięgiem 
poza region województwa 

H. finansowanie przedsięwzięć 
związanych z zakończeniem 
i rozliczeniem MRPO 
2007-2013, PO KL 2007-2013 
(dla komponentu regionalnego 
IP PO KL) 

I. finansowanie przedsięwzięć 
związanych z przygotowaniem 
kolejnej perspektywy 
finansowej po 2020 roku 

J. doradztwo w zakresie 
przygotowania beneficjentów 
jak i potencjalnych 
beneficjentów w ramach 
interwencji strukturalnych 
dedykowane w szczególności 
przedsiębiorcom, organizacjom 
pozarządowym oraz 
beneficjentom/potencjalnym 
beneficjentom projektów 
realizowanych w ramach celu 
tematycznego 4 „Wspieranie 
przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach” 

K. zapewnienie monitoringu, 
ewaluacji i aktualizacji 
regionalnej strategii 
inteligentnych specjalizacji, 
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obliczoną dla EFRR i EFS , 
obejmujące: 

 proces przedsiębiorczego 
odkrywania, angażujący 
regionalne instytucje 
zarządzającą i 
pośredniczące, oraz 
zainteresowane podmioty 
takie, jak uniwersytety, inne 
instytucje szkolnictwa 
wyższego, przedsiębiorców 
oraz partnerów społecznych 
oraz  

 stopę zwrotu na inwestycji 
w zakresie strategii 
inteligentnych specjalizacji, 
obliczoną dla EFRR i EFS  

L. prowadzenie m.in. szkoleń, 
konsultacji, spotkań 
informacyjnych (w tym 
mobilnych punktów 
kontaktowych przy IW/IP), 
które docelowo zwiększają 
poziom wiedzy beneficjentów i 
potencjalnych beneficjentów o 
możliwości uzyskania 
wsparcia, zasad realizacji i 
rozliczania projektów 

M. bieżące informowanie opinii 
publicznej o postępach 
wdrażania programu oraz 
możliwościach jego 
wykorzystywania przez 
potencjalnych beneficjentów 
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N. upowszechnienie efektów 
wdrażania programu poprzez 
działania promocyjne 

O. zapewnienie wymiany 
doświadczeń oraz ułatwienie 
koordynacji działań 
informacyjno-promocyjnych 
realizowanych przez instytucje 
wdrażające program 

 

13.2 

Przygotowanie 

inwestycji 

strategicznych 

 

 
Uchwała nr 4/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

 

13.3 

Przygotowanie 

Strategii dla ZIT 

2021-2027 

 

 
Uchwała nr 6/21 z dnia 28 maja 2021 r. 
Uchwała nr 7/21 z dnia 11 października 2021 r. 

 

13.4 

Przygotowanie 

Strategii IIT na lata 

2021-2027 dla 

obszaru MOF 

nieobjętego 

zasięgiem 

terytorialnym ZIT 

 

 
Uchwała nr 11/22 z dnia 22 lipca 2022 r. 

14. REACT-EU DLA 

ZDROWIA I 

GOSPODARKI W 

MAŁOPOLSCE  

14.1 REACT-EU 

dla zdrowia 
 

 

A. instrumenty finansowe 
dla MŚP – inwestycje 
zwiększające 
odporność na sytuacje 
kryzysowe 

Uchwała nr 2/22 z dnia 15 marca 2022 r. 
. 

https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-4-20-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-3-kwietnia-2020-r/2020/04/4_20_uchwala_KM_kryteria_w_trybie_obiegowym_13_2.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-6-21-komitetu-monitorujacego-rpo-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2021/06/6_21_uchwala_KM_kryteria_XXIX_13_3.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-7-21-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020/2021/10/7_21_uchwaa_KM_kryteria_w_trybie_obiegowym_13.3_zmiany.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-11-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/07/11_22_uchwala_KM_kryteria_w_trybie_obiegowym_13_4.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-2-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/03/2_22_uchwala_KM_w_trybie_obiegowym_kryteria_14_1.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-8-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/05/8_22_XXXI_posiedzenie_KM_uchwala_KM_kryteria14_2.pdf
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14.2 REACT-EU 

dla gospodarki – 

instrumenty 

finansowe dla 

MŚP-inwestycje 

zwiększające 

odporność na 

sytuacje 

kryzysowe  

 

 
Uchwała nr 8/22 z dnia 25 maja 2022 r 

14.3 Inwestycje 

ekologiczne 

Górskiego 

Ochotniczego 

Pogotowia 

Ratunkowego 

 

 
Uchwała nr 14/22 z dnia 5 października 2022 r. 

14.4 REACT-EU 

dla sprostowania 

wyzwaniom 

migracyjnym – 

tabor autobusowy 

 

 
Uchwała nr 15/22 z dnia 5 października 2022 r. 
Uchwała nr 20/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. 

 

14.5 REACT-EU 

dla sprostowania 

wyzwaniom 

migracyjnym – 

wsparcie grantowe 

dla NGO oraz JST 

w zakresie 

infrastruktury 

społecznej  

 

 
Uchwała nr 16/22 z dnia 5 października 2022 r. 

15. REACT-EU 

(EFS) DLA 

SPROSTANIA 

15.1 REACT-EU 

dla sprostania 

wyzwaniom 

 
 

Uchwała nr 17/22 z dnia 5 października 2022 r. 

https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-8-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/05/8_22_XXXI_posiedzenie_KM_uchwala_KM_kryteria14_2.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-14-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/10/14_22_uchwala_KM_XXXII_posiedzenie_kryteria_14_3.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-15-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/10/15_22_uchwala_KM_XXXII_posiedzenie_kryteria_14_4.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-22-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/12/22_22_uchwala_KM_XXXIII_posiedzenie_kryteria_14_4_zmiany.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-16-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/10/16_22_uchwala_KM_XXXII_posiedzenie_kryteria_14_5.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-17-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/10/17_22_uchwala_KM_XXXII_posiedzenie_kryteria_15_1.pdf
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WYZWANIOM 

MIGRACYJNYM 

migracyjnym – 

wsparcie grantowe 

dla NGO i JST  

15.2 REACT-EU 

dla sprostania 

wyzwaniom 

migracyjnym – 

pakiet edukacyjny  

 

 
Uchwała nr 18/22 z dnia 5 października 2022 r. 

https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-18-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/10/18_22_uchwala_KM_XXXII_posiedzenie_kryteria_15_2.pdf
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POZOSTAŁE UCHWAŁY KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Tabela nr 2 Pozostałe uchwały KM RPO WM na lata 2014-2020 

  

Tematyka uchwały Poddziałanie 
Uchwały KM - Historia zmian oraz linki do 
poszczególnych uchwał 

Wyrażanie zgody na realizację 
projektów poza obszarem objętym 
programem, na terytorium UE 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 
(kwalifikowalność geograficzna) 

w ramach Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza 
Małopolski 

Uchwała nr 26/15 z dnia 31 lipca 2015 r.  

w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa 
małopolskich MŚP 

Uchwała nr 64/15 z dnia 11 grudnia 2015 r.  

w ramach Poddziałania 7.1.1 Drogi Regionalne Uchwała nr 100/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.  

w ramach Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby Uchwała nr 17/17 z dnia 21 marca 2017 r. 

w ramach Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami - SPR Uchwała nr 53/17 z dnia 20 listopada 2017 r.  

w ramach Poddziałania 6.1.5 Regionalna sieć tras 
rowerowych 

Uchwała nr 32/18 z dnia 23 maja 2018 r.  

z zakresu niskoemisyjnego transportu miejskiego 
realizowanych w ramach poddziałań 4.5.2 Niskoemisyjny 
transport miejski- SPR oraz 4.5.3 Regionalny niskoemisyjny 
transport aglomeracyjny  

Uchwała nr 61/18 z dnia 16 października 2018 r. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-26-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-31-lipca-2015-r/2015/08/26_15_uchwala_KM_zgoda_na_promocje_poza_Malopolska.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-64-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/64_15_uchwala_KM_zgoda_na_promocje_poza_malopolska.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-100-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/100_16_uchwala_KM_kwalifikowalnosc_geograficzna_7_1_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-17-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/17_17_uchwala_KM_kwalifikowalnosc_geograficzna_2-1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-53-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/53_17_uchwala_KM_kwalifikowalnosc_geograficzna_5-2-2.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/32_18_uchwaa_KM_kwalifikowalnosc_geograficzna_6_1_5.doc
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-61-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-16-pazdziernika-2018-r/2018/10/uchwaa_KM_61_18_16102018.pdf
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Strategia Komunikacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 i jej zmiany 

Uchwała nr 18/15 z dnia 26 czerwca 2015 r. (zaopiniowanie Strategii Komunikacji) 
Uchwała nr 25/15 z dnia 31 lipca 2015 r.  
Strategia Komunikacji RPO WM do Uchwały 25/15 z dnia 31 lipca 2015 r.  
Uchwała nr 10/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. 
Strategia Komunikacji RPO WM do Uchwały 10/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.  

Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 i jego zmiany 

Uchwała nr 11/16 z dnia 26 maja 2016 r. 
Plan Ewaluacji RPO WM do Uchwały nr 11/16 z dnia 26 maja 2016 r. 
Uchwała nr 24/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. 
Plan Ewaluacji RPO WM do Uchwały nr 24/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. 
Uchwała nr 14/18 z dnia 19 marca 2018 r. 
Plan Ewaluacji RPO WM do Uchwały nr 14/18 z dnia 19 marca 2018 r.  
Uchwała nr 22/19 z dnia 15 marca 2019 r. 
Plan Ewaluacji RPO WM do Uchwały nr 22/19 z dnia 15 marca 2018 r. 
Uchwała nr 5/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
Plan Ewaluacji RPO WM do Uchwały nr 5/20 z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
Uchwała nr 3/21 z dnia 31 marca 2021 r. 
Plan Ewaluacji RPO WM do Uchwały nr 3/21 z dnia 31 marca 2021 
Uchwała nr 1/22 z dnia 9 marca 2022 r. 
Plan Ewaluacji RPO WM do Uchwały nr 1/22 z dnia 9 marca 2022 r. 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-18-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/07/18_15_uchwala_KM_opiniowanie_strategii_komunikacji.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-25-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-30-lipca-2015-r/2015/08/25_15_uchwala_KM_zatwierdzenie_Strategii_Komunikacji_RPO_WM_na_lata_2014_2020.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-25-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-30-lipca-2015-r/2015_07_30/Strategia_Komunikacji_RPO_WM_na_lata_2014_2020.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-10-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/03/10_16_uchwala_KM_zatwierdzenie_zmienionej_strategii_komunikacji.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-10-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016_01_29/Strategia-komunikacji-zal-uchwaly-KM-10-16-29012016.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-11-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/03/11_16_uchwala_KM_zatwierdzenie_planu_ewaluacji.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-11-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016_01_29/11_16_zalacznik_do_uchwaly_KM_zatwierdzenie_planu_ewaluacji.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-24-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/05/24_17_uchwala_KM_zatwierdzenie_zaktualizowanego_Planu_Ewaluacji_RPOWM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-24-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017-04-21/24_17_zalacznik_do_uchwaly_KM_zaktualizowany_Plan_Ewaluacji_RPOWM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-14-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/04/14_18_uchwala_K-M_zatwierdzenie_zaktualizowanego_planu_ewaluacji.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-14-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018-03-19/Zalacznik_do_uchwaly_14_18_KM__Zaktualizowany_Plan_Ewaluacji_2014-2020_RPOWM_1.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-22-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019/03/uchwala_22_19_15032019_zatwierdzenie_zaktualizowanego_planu_ewaluacji.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-22-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-15-marca-2019-r/2019-03-15/Zalacznik_do_Uchwaly_nr_22_19_KM__aktualizacja_planu_ewaluacji.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-3-kwietnia-2020-r/2020/04/5_20_uchwala_KM_w_trybie_obiegowym_aktualizacja_Planu_Ewalauacji_RPO_WM.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-3-kwietnia-2020-r/2020-04-03/5_20_zalacznik_do_uchwaly_KM_aktualizacja_Planu_Ewaluacji_RPO_WM.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-3-21-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2021/04/3_21_uchwala_KM_aktualizacja_Planu_Ewalauacji_RPO_WM.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-3-21-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2021-03-31/3_21_zalacznik_do_uchwaly_KM_w_sprawie_aktualizacji_Planu_Ewaluacji_RPO_WM.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-1-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/03/1_22_uchwala_KM_w_trybie_obiegowym_aktualizacja_Planu_Ewalauacji_RPO_WM.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-1-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022-03-09/Zalacznik_do_Uchwaly_nr_1_22_KM_RPO_WM.pdf
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Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 

Uchwała nr 41/16 z dnia 20 maja 2016 r.  
Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WM za rok 2015 do uchwały 41/16 z dnia 20 maja 2016 r. 
Uchwała nr 25/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.  
Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WM za rok 2016 do uchwały 25/17 z dnia 22 czerwca 2017 r.  
Uchwała nr 33/18 z dnia 23 maja 2018 r.  
Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WM za rok 2017 do uchwały nr 33/18 z dnia 23 maja 2018 r. 
Uchwała nr 29/19 z dnia 14 czerwca 2019 r. 
Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WM za rok 2018 do Uchwały nr 29/19 z dnia 14 czerwca 2019 r.  
Uchwała nr 14/20 z dnia 27 maja 2020 
Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WM za rok 2019 do Uchwały nr 14/20 z dnia 27 maja 2020 r. 
Uchwała nr 4/21 z dnia 28 maja 2021 r. 
Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WM za rok 2020 – załącznik do Uchwały nr 4/21 z dnia 
28 maja 2021 r. 
Uchwała nr 6/22 z dnia 25 maja 2022 r.  
Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WM za rok 2021 – załącznik do uchwały nr 6/22 z dnia 
25 maja 2022 r. 

Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego 

Uchwała nr 55/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. 
Załącznik do Uchwały nr 55/17  
Uchwała nr 5/18 z dnia 19 marca 2018 r.  
Uchwała nr 34/19 z dnia 7 listopada 2019 r.  
Załącznik do Uchwały 34/19 (streszczenie programu) 
Uchwała nr 6/20 z dnia 10 kwietnia 2020 r. 
Uchwała nr 15/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r.  
Uchwała nr 8/21 z dnia 2 grudnia 2021 r. 
Uchwała nr 9/22 z dnia 18 lipca 2022 r. 
 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-41-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/07/41_16_uchwala__KM_zatwierdzenie_sprawozdania_rocznego.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-41-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016_05_20/sprawozdanie-roczne-2015.zip
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-25-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/06/25_17_uchwala_KM_zatwierdzenie_sprawozdania_rocznego_z_realizacji_RPOWM_2016.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-25-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017-06-22/25_17_zalacznik_uchwala_KM_sprawozdanie_roczne_RPOWM_2014-2020_za_2016.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/33_18_uchwala_KM__sprawozdanie_roczne_z_realizacji_RPO_WM_za_2017_r..docx
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-29-19-km-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-14-czerwca-2019-r/2019/06/uchwala_29_19_sprawozdanie_roczne_za_rok_2018.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-29-19-km-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-14-czerwca-2019-r/2019/06/uchwala_29_19_sprawozdanie_roczne_za_rok_2018.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-29-19-km-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-14-czerwca-2019-r/2019/06/uchwala_29_19_sprawozdanie_roczne_za_rok_2018.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-14-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa--malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-27-maja-2020-r/2020/05/14_20_uchwala_KM_w_trybie_obiegowym_sprawozdanie_roczne_za_rok_2019.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-14-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa--malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-27-maja-2020-r/2020-05-27/14_20_zalacznik_sprawozdanie_roczne_za_2019_r.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-4-21-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020/2021/06/4_21_uchwala_KM__sprawozdanie_roczne_RPO_za_rok_2020.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-4-21-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020/2021-05-28/Zalacznik_do_uchwaly_nr_4_21_sprawozdanie_roczne_RPO_WM_za_2020_r..pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-4-21-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020/2021-05-28/Zalacznik_do_uchwaly_nr_4_21_sprawozdanie_roczne_RPO_WM_za_2020_r..pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022-05-25/5_22_zal_do_uchwaly_2022.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-6-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa--malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022-05-25/6_22_zalacznik_do_uchwaly_KM_sprawozdanie_roczne_RPO_WM_za_2021_r.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-6-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa--malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022-05-25/6_22_zalacznik_do_uchwaly_KM_sprawozdanie_roczne_RPO_WM_za_2021_r.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-55-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/55_17_uchwala_KM_zmiana_programu.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2018/04/5_18_uchwala_K-M_zmiana_zmiany_RPO.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-34-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-7-listopada-2019-r/2019/11/uchwala_KM_34_19_07112019.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-34-19-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-7-listopada-2019-r/2019-11-07/zalacznik_do_uchwaly_nr_34_19_KM_RPO_WM.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-6-20-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-10-kwietnia-2020-r/2020/04/6_20_uchwala_KM_w_trybie_obiegowym_RPO_COVID_19(1).pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-15-20-kmo-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-21-sierpnia-2020-r/2020/08/15_20_uchwala_KM_w_trybie_obiegowym_zmiana_programu_RPO_COVID-19.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-8-21-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2021/12/8_21_uchwala%20KM_XXX%20posiedzenie_zmiana%20programu%20RPO(1).pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-9-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/07/9_22_uchwala_KM_uchwala_w_trybie_obiegowym_zmiana_programu_RPO.pdf
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Tematyka uchwały Uchwały KM - Historia zmian oraz linki do poszczególnych uchwał 

Regulamin Komitetu Monitorującego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i jego zmiany 

Uchwała nr 1/15 z dnia 25 maja 2015 r. 
Uchwała nr 49/15 z dnia 5 listopada 2015 r. 
Uchwała nr 12/16 z dnia 17 marca 2016 r. 
Regulamin KM RPO WM załącznik do Uchwały nr 12/16 z dnia 17 marca 2016 r.  
Uchwała nr 86/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.  
Uchwała nr 20/18 z dnia 22 maja 2018 r. 
Regulamin KM RPO WM – załącznik do Uchwały nr 20/18 z dnia 22 maja 2018 r.  
Uchwała nr 30/19 z dnia 18 października 2019 r.  
Regulamin KM RPO WM załącznik do Uchwały nr 30/19 z dnia 18 października 2019 r.  
Uchwała nr 18/20 z dnia 14 października 2020 r. 
Regulamin KM RPO WM załącznik do Uchwały nr 18/20 z dnia 14 października 2019 
Uchwała nr 5/22 z dnia 25 maja 2022 r. 
Regulamin KM RPO WM załącznik do Uchwały nr 5/22 z dnia 25 maja 2022 r. 

Harmonogram prac Komitetu Monitorującego Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
2014-2020 

Uchwała nr 2/15 z dnia 25 maja 2015 r. na 2015 rok  
Uchwała nr 1/16 z dnia 28 stycznia 2016 r. na 2016 rok  
Uchwała nr 87/16 z dnia 14 grudnia 2016 r. na 2017 rok  
Uchwała nr 54/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. na 2018 rok  
Uchwała nr 62/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. na rok 2019  
Uchwała nr 35/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. na rok 2020 
Uchwała nr 23/20 z dnia 11 grudnia 2020 r. na rok 2021 
Uchwała nr 9/21 z dnia 2 grudnia 2021 r. na rok 2022 
Uchwała na 19/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. na rok 2023 
 

Zlecenie ekspertyzy pn. Zintegrowany model operacyjny 
inteligentnego miasta – rekomendacje dla implementacji 
w małopolskich miastach średniej wielkości i miastach 
powiatowych 

Uchwała nr 24/15 z dnia 31 lipca 2015 r. 

Upoważnienie właściwej instytucji do dokonywania zmian 
w projektach skutkujących niespełnieniem kryteriów 
wyboru projektów w celu ograniczenia negatywnego 
wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację RPO WM na 
lata 2014-2020 

Uchwała nr 9/20 z dnia 8 maja 2020 r 
Uchwała nr 16/20 z dnia 11 września 2020 r. 
Uchwała nr 17/20 z dnia 22 września 2020 r. 
Uchwała nr 24/20 z dnia 11 grudnia 2020 r. 

 

http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-1-15/2015/06/1_15_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-49-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2015/12/49_15_uchwala_KM__zmiana_zalacznikow_nr_5_6_i_7_regulaminu.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-12-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/04/12_16_uchwala_KM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-12-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016_03_17/Regulamin-KM-zalacznik-do-uchwaly-12-16.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-86-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/86_16_uchwala_KM__regulaminKM.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/20_18_zaacznik_uchwala_KM__zmiana_regulaminu__caosc.doc
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-https:/www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-30-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-18-pazdziernika-2019-r/2019/10/uchwala_KM_30_19_18102019.pdfregionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-30-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-18-pazdziernika-2019-r/2019/10/uchwala_KM_30_19_18102019.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-30-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-18-pazdziernika-2019-r/2019-10-18/Zalacznik_nr_1_do_Uchwaly_nr_30_19_KM_18102019.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-18-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-14-pazdziernika-2020-r
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-18-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-14-pazdziernika-2020-r
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/05/5_22_posiedzenie_XXXI_uchwala_regulamin_KM_2022.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-5-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022-05-25/5_22_zal_do_uchwaly_2022.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-1-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/03/1_16_uchwala_KM_harmonogram_prac_w_2016r.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-87-16-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2016/12/87_16_uchwala_KM_harmonogram_prac_2017.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-54-17-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2017/12/54_17_uchwala_KM_harmonogram_prac_KM_w_2018_roku.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-62-18-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-27-grudnia-2018-r/2019/01/62_18_uchwala_KM_harmonogram_prac_KM_w_2019_roku.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-35-19-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-11-grudnia-2019-r/2019/12/35_19_uchwala_KM_harmonogram_prac_KM_w_2020_roku.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-23-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-9-21-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2021/12/9_21_uchwala_KM_harmonogram_prac_KM_w_2021_roku.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-19-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/12/19_22_uchwala_KM_harmonogram_prac_KM_w_2023_roku.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-19-22-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020/2022/12/19_22_uchwala_KM_harmonogram_prac_KM_w_2023_roku.pdf
http://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-24-15-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020--z-dnia-30-lipca-2015-r/2015/08/24_15_uchwala_KM_ekspertyza.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-9-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-8-maja-2020-r/2020/05/9_20_uchwaa_KM__realizacja_projektu_niezgodnie_z_kryteriami_COVID-19.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-16-20-komitetu-monitorujacego-rpo-wm-na-lata-2014-2020-z-dnia-11-wrzesnia-2020-r/2020/09/16_20_uchwala_KM_zmiana_uchwaly_9_20_kryteria_8-1_koszt_sredni_COVID-19.pdf
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-17-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-2014-2020-z-dnia-22-wrzesnia-2020-r
https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/dowiedz-sie-wiecej-o-instytucjach-w-programie/komitet-monitorujacy/uchwaly-i-protokoly-z-posiedzen-komitetu/uchwala-nr-24-20-komitetu-monitorujacego-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-malopolskiego-na-lata-20142020

