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Spis tabel: 

Tabela 1. Wskaźniki rezultatu dla EFRR i Funduszu Spójności (według osi priorytetowej i celu 
szczegółowego); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”. 

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet 
inwestycyjny i kategorię regionu). Dane na temat wszystkich wspólnych wskaźników rezultatu dla EFS 
(z i bez wartości docelowej) przedstawia się w sprawozdaniu zgodnie z podziałem na płeć.  
W przypadku osi priorytetowej „Pomoc techniczna” w sprawozdaniu przedstawia się jedynie te 
wskaźniki wspólne, w odniesieniu do których ustanowiono wartość docelową. 

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi 
priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia  
w sprawie EFS). 

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych 
przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma 
zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna”. 

Tabela 3A. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFRR i Funduszu Spójności 
(według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego, z podziałem na kategorie regionu dla EFRR; 
ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna”). 

Tabela 3B. W odniesieniu do wybranych wspólnych wskaźników produktu dla wsparcia z EFRR  
w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” związanego  
z inwestycjami produkcyjnymi — liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w ramach 
programu operacyjnego. 

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu 
inwestycyjnego i kategorii regionu). W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
młodych, każdej osi priorytetowej lub dowolnej części tej osi nie jest wymagany podział według 
kategorii regionu. 

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, 
priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc 
techniczna”). W odniesieniu do Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, każdej osi 
priorytetowej lub dowolnej części tej osi nie jest wymagany podział według kategorii regionu. 

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania. 

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu. 

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla 
EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art.  
5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013). 

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego. 

Tabela 9. Koszt operacji realizowanych poza obszarem objętym programem (EFRR i Fundusz 
Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”). 

Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS). 

Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie 
NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 
1304/2013). 

Tabela 12. Duże projekty. 

Tabela 13. Wspólne plany działania. 
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2. PRZEGLĄD WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 50 ust. 2 i art. 111 ust. 
3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

2.1 Analiza postępu rzeczowego i finansowego 

W 2020 r. dokonano 3 zmian RPO zatwierdzonych przez KE (20.02. v.3.1, 10.04. v.4, 21.08. v.5.). 
Dwie ostatnie były następstwem reakcji na skutki pandemii SARS-CoV-2, i umożliwiły 
uruchomienie dodatkowego wsparcia w obszarach szczególnie dotkniętych. Uzyskano zgodę KE 
na wprowadzenie zmian m.in. dot.: 

 zastosowania w osi 9. stopy dofinansowania w wysokości 100% 
 przesunięcia środków finansowych między EFS a EFRR 
 uruchomienia dodatkowych proj. pozakonkursowych wyłanianych w trybie 

nadzwyczajnym mających na celu przeciwdziałanie skutkom SARS-CoV-2 
Wprowadzone zmiany umożliwiły uruchomienie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 
składającej się z 6 pakietów pomocowych. 
 
Realizacja RPO w 2020 r: 

 ogłoszono 6 konkursów na 27,03 mln EUR 
 ogłoszono 15 naborów pozakonkursowych na 110,05 mln EUR 
 ogłoszono 8 naborów nadzwyczajnych na 93,75 mln EUR 
 zatwierdzono 558 WND, wart. ogółem 444,78 mln EUR 
 podpisano 675 UOD, wart. ogółem 545,53 mln EUR, wyd. kwalif. 508,30 mln EUR, 

wkład UE 415,47 mln EUR 
 zatwierdzono 6 198 WNP, wart. ogółem 722,54 mln EUR, wyd. kwalif. 632,64 mln 

EUR, wkład UE 484,27 mln EUR 
 certyfikowano wyd. kwalif. 610,93 mln EUR, wkład UE 524,74 mln EUR 

 
Realizacja RPO od uruchomienia: 

 ogłoszono 171 konkursów (w tym EFRR 103, EFS 68) na 2 388,27 mln EUR, 70,5% 
alokacji (EFRR: 1 755,28 mln EUR- 72%, EFS: 632,99 mln EUR, 66,7%) 

 ogłoszono 209 naborów pozakonkursowych (w tym EFRR 189, EFS 20) na 949,91 mln 
EUR, 28,1% alokacji (EFRR: 720,97 mln EUR - 29,6%, EFS: 228,94 mln EUR - 24,1%) 

 ogłoszono 8 naborów nadzwyczajnych (w tym EFRR 2, EFS 6) na 93,75 mln EUR, 2,8% 
alokacji (EFRR: 45,25 mln EUR - 1,9%, EFS: 48,50 mln EUR - 5,1%) 

 zatwierdzono 4 414 WND (w tym EFRR 2 661, EFS 1 753), wart. ogółem 4 023,28 mln 
EUR (EFRR 3 111,87 mln EUR, EFS 911,41 mln EUR) 

 podpisano 3 896 UOD, wart. ogółem 3 771,94 mln EUR, wyd. kwalif.  
3 311,41 mln EUR, wkład UE 2 530,39 mln EUR - 87,9% alokacji 

 zatwierdzono 21 160 WNP, wart. ogółem 2 131,60 mln EUR, wyd. kwalif. 1 866,12 
mln EUR, wkład UE 1 437,64 mln EUR - 49,9% alokacji 

 certyfikowano wyd. kwalif. 1 872,44 mln EUR, wkład UE 1 597,02 mln EUR, 55,5% 
alokacji 
 

W tym EFRR narastająco  
 podpisano 2 340 UOD, wart. ogółem 2 934,63 mln EUR, wyd. kwalif.  

2 474,10 mln EUR, wkład UE 1 821,08 mln EUR, 87,9% alokacji 
 zatwierdzono 10 720  WNP, wart. ogółem 1 649,80 mln EUR, wyd. kwalif. 1 391,04 

mln EUR, wkład UE 1 034,49 mln EUR, 49,9% alokacji 
 certyfikowano wyd. kwalif. 1 375,55 mln EUR, wkład UE 1 169,21 mln EUR, 56,4% 

alokacji  
 
W tym EFS narastająco 

 podpisano 1 556 UOD, wart. ogółem 837,31 mln EUR, wyd. kwalif. 837,31 mln EUR, 
wkład UE 709,31 mln EUR, 87,9% alokacji 

 zatwierdzono 10 440 WNP, wart. ogółem 481,80 mln EUR, wyd. kwalif. 475,08 mln 
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EUR, wkład UE 403,15 mln EUR, 50% alokacji 
 certyfikowano wyd. kwalif. 496,89 mln EUR, wkład UE 427,81 mln EUR, 53% alokacji  

 
Rozkład zakontraktowanych projektów: 
sektory gospodarki – zgodnie z tab. 7 
 
rodzaj Beneficjenta 

 JST 1 857p, wkład UE 1 500,73 mln EUR 
 Przedsiębiorstwa 1 608 p, wkład UE 671,25 mln EUR 
 NGO 284 p, wkład UE 139,08 mln EUR 
 ZOZ 63 p, wkład UE 141,53 mln EUR 
 Kościoły 26 p, wkład UE 15,79 mln EUR 
 Spółdzielnie 24 p, wkład UE 4,54 mln EUR 
 Jedn. naukowe, uczelnie 14 p, wkład UE 35,62 mln EUR 

 Adm. rządowa 10 p, wkład UE 17,55 mln EUR 
 Inne formy prawne 10 p, wkład UE 4,30 mln EUR 

 
obszary wsparcia: 

 duże ob. miejskie 1 029 p., wkład UE 1 143,26 mln EUR 
 małe ob. miejskie: 1 387 p., wkład UE 638,48 mln EUR 
 ob. wiejskie: 1 480 p., wkład UE 748,65 mln EUR 

 
realizacja projektów wg. miejsca realizacji 
Najwięcej projektów realizowano w m. Kraków (725), pow. nowosądeckim (391)  i krakowskim 
(370), a najmniej w pow. tatrzańskim (143) i miechowskim (129).  
128 projekty realizowano na obszarze całej Małopolski.** 
 
subregiony narastająco: 

SPR 

 ogł. 37 konkursów na 587,83 mln EUR (1 w 2020 r.) 
 podpisano 850 UOD, wkład UE 432,56 mln EUR (143 w 2020 r., wkład UE 55,11 mln 

EUR) 
 zatwierdzono 5 527 WNP, wkład UE 258,26 mln EUR (1 628 w 2020 r., wkład UE 80,42 

mln EUR) 

ZIT 

 ogł. 8 konkursów na 41,59 mln EUR 
 zidentyfikowano 143 p. pozakonkursowe 
 podpisano 207 UOD, wkład UE 203,85 mln EUR (38 w 2020 r., wkład UE 15,68 mln 

EUR) 
 zatwierdzono 1 300 WNP, wkład UE 164,55 mln EUR (372 w 2020 r., wkład UE 21,52 

mln EUR) 
 
Tempo wdrażania RPO było dobre pomimo pandemii COVID-19. Postęp wdrażania przebiegał 
prawidłowo i kształtował się różnorodnie w zależności od osi. Szczegółowe dane w rozdz. 3.1  
i tab. 1-15. W 2020 r. Małopolska uplasowała się na 7 miejscu pod kątem wykorzystania alokacji 
w zawartych UOD (przekraczając średnią krajową) i na 9 miejscu w ramach rozliczenia środków 
we WOP spośród 16 RPO. 

 
2.3 Instrumenty finansowe 
 
Wdrażanie IF przewidziano w RPO w ramach: 
3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju – pożyczki dla firm 
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- przeprowadzono 1 postępowanie w zw. z COVID-19, wybrano 2 PF 
 Fundusz Wschodni Sp. z o.o 
 Lubelska Fundacja Rozwoju 

Alokacja dla obydwu PF wyniosła 2,19 mln EUR. 
MFF zawarł z pozostałymi PF aneksy umożliwiające udzielenie dodatk. karencji i wakacji 
kredytowych na okres 4 mies., a także obniżenie oprocentowania pożyczek w zw. z COVID-19 
(do 31.1.20 r.). W aneksach zawarto możliwość udzielania pożyczek płynnościowych na 
preferencyjnych warunkach. Dopuszczono spłatę wyłącznie kapitału pożyczki. 

 
3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – pow. 24 miesięcy 
MFF zawarł z PF aneksy umożliwiające udzielenie dodatk. karencji i wakacji kredytowych na 
okres 4 mies., a także obniżenie oprocentowania pożyczek w zw. z COVID-19. W ramach 
zasobów zwróconych zawarto 2 UOD z TARR S.A. na 3,32 mln EUR (wkład UE). W celu 
niwelowania skutków COVID-19, w proj. już realizowanych zawarto aneksy do UOD, które 
umożliwiły udzielanie pożyczek płynnościowych na preferencyjnych warunkach. Dopuszczono 
spłatę wyłącznie kapitału pożyczki. 
 
4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – 
IF  
Podpisano dwie UOD: z MARR S.A. na 3,51 mln EUR (13.02.20) oraz Alior Bank S.A. na 3,95 mln 
EUR (08.05.20) 
 
8.3.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w tym w formie instrumentów 
zwrotnych  
Rezygnacja na podstawie Aneksu do UOD z dnia 14.02.20 r. 
 
11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski 
29.10.20 r. zawarto UOD z MARR S.A na kwotę 9,22 mln EUR. 
 
Od początku realizacji, IF zostały zasilone na kwotę 98,22 mln EUR (EFRR+BP), w tym w 2020r. 
przekazano: 28,04 mln EUR. 
 
Udzielone pożyczki – od uruchomienia:  
3.4.1 – zawarto 327 UI na 9,51 mln EUR. Wart. wypł. pożyczek 9,17 mln EUR, wkład UE 7,72 
mln EUR 
3.4.2 – zawarto 1 102 UI na 43,65 mln EUR. Wart. wypł. pożyczek 42,65 mln EUR, wkład UE 
34,31 mln EUR 
4.3.4 – zawarto 89 UI na 9,65 mln EUR. Wart. wypł. pożyczek. 9,26 mln EUR, wkład UE 7,79 mln 
EUR 
11.3 – zawarto 49 UI na 21,00 mln EUR. Wart. wypł. pożyczek 20,55 mln EUR, wkład UE 17,28 
mln EUR 
 
B. opłaty za zarządzanie – od uruchomienia: 

• Opłata MFF - 1,94 mln EUR 
• Wynagrodzenie PF– 3,25 mln EUR 
• Łącznie pobrano: 5,19 mln EUR 

Na wydatki kwalif. przeznaczono 86,82 mln EUR 
* wartość i liczba złożonych WOD po ocenie formalnej 
**różnice w zestawieniu w liczbie projektów realizowanych w poszczególnych powiatach wskazanych w Sprawozdaniu za 2020 r.  
w porównaniu do danych ze Sprawozdania za 2019 r. wynikają ze zmiany metodologii liczenia projektów realizowanych w danym 
powiecie 
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3.   WDRAŻANIE OSI PRIORYTETOWEJ (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 

1303/2013) 

3.1   Przegląd wdrażania 

 

NR 

IDENTYFIKACYJNY 

 

Oś priorytetowa 

 
Kluczowe informacje na temat wdrażania osi 
priorytetowej w odniesieniu do kluczowych 

zmian, znaczących problemów i działań 
podjętych w celu rozwiązania tych problemów 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Gospodarka 
wiedzy 

W 2020 r. 
3 konkursy na 16,66 mln EUR, 
zatwierdzono 80 WND, wart. ogół. 41,76 mln EUR, 
wkład UE 24,46 mln EUR 
podpisano 114 UOD, wart. ogół. 72,91 mln EUR, 
wkład UE 37,82 mln EUR 
zatwierdzono 468 WNP, wart. ogół. 29,76 mln 
EUR, wkład UE 16,46 mln EUR 
certyfikowano wyd. kw. 25,36 mln EUR, wkład UE 
21,55 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
22 konkursy na 332,38 mln EUR, 154,2% alokacji 
osi, 
2 nabory pozakonkursowe na 5,42 mln EUR, 2,5% 
alokacji osi 
złożono 1 250 WND, wart. ogół. 805,68 mln EUR 
zatwierdzono 643 WND, wart. ogółem 321,80 mln 
EUR, wkład UE 171,16 mln EUR 
podpisano 545 UOD, wart. ogół. 281,94 mln EUR, 
wyd. kwalif.. 233,83 mln EUR, wkład UE 149,08 
mln EUR, 81,4% alokacji osi 
zatwierdzono 1 277 WNP, wart. ogół. 65,57 mln 
EUR, wyd. kwalif.. 55,78 mln EUR, wkład UE 36,77 
mln EUR, 20,1% alokacji osi 
certyfikowano wyd. kwalif.. 56,90 mln EUR, wkład 
UE 48,36 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjentów 
jst: 2 proj., wkład UE 5,42 mln EUR 
przeds.: 536 proj., wkład UE 123,28 mln EUR 
uczelnie: 4 proj., wkład UE 16,67 mln EUR 
NGO: 2 proj., wkład UE 0,03 mln EUR 
Admin. rząd.: 1 proj., wkład UE 3,67 mln EUR 
 
Ob. wsparcia:  
duże ob. miejskie: 304 proj., wkład UE 89,98 mln 
EUR 
małe ob. miejskie: 141 proj., wkład UE 31,92 mln 
EUR 
ob. wiejskie: 100 proj., wkład UE 27,18 mln EUR 
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Miejsca realizacji  
Najw.. proj. m. Kraków (270), pow. krakowski (55), 
a najmn. pow. dąbrowski, proszowicki, i tatrzański 
(1). 6 proj. realizowane. na obszarze Małopolski. 
 
Postęp realizacji wskaźników w Tab. 3A i 5. 
 
Problemy 
Niski stopień realizacji PI 1a (znaczne opóźnienia 
w proj. uczelni wyższych m.in. w związku  
z trudnościami w kompletowaniu dokumentów 
oraz sytuacją epidemiczną w kraju). 
 
Środki zaradcze 
Zmiana RPO zmniejszająca alokację w osi 1, tym 
samym anulowano konkurs na 2020 oraz 
dostosowano wskaźniki. 

  
 
 
 
 

 
 

2.Cyfrowa 
Małopolska 

 

W 2020 r. 
zatwierdzono 18 WND, wartość ogółem 6,97 mln 
EUR, wkład UE 4,98 mln EUR 
podpisano 18 UOD, wartość ogółem 6,97 mln 
EUR, wkład UE 4,98 mln EUR 
zatwierdzono 187 WNP, wartość ogółem 18,21 
mln EUR, wkład UE 14,18 mln EUR 
certyfikowano wyd. kwalif. 15,66 mln EUR, wkład 
UE 13,31 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
5 konkursów na 63,04 mln EUR, 39,9% alokacji 
osi 
10 naborów pozakonkursowych na 82,34 mln 
EUR, 52,1% alokacji osi 
złożono 136 WND, wartość ogółem 173,39 mln 
EUR 
zatwierdzono 98 WND, wartość ogółem 158,07 
mln EUR, wkład UE 128,73 mln EUR 
podpisano 96 UOD, wartość ogółem 161,38 mln 
EUR, wyd. kwalif. 154,91 mln EUR, wkład UE 
129,37 mln EUR, 96,2% alokacji osi 
zatwierdzono 795 WNP, wartość ogółem 69,50 
mln EUR, wyd. kwalif. 66,10 mln EUR, wkład UE 
54,64 mln EUR, 40,6% alokacji osi 
certyfikowano wyd. kwalif. 65,67 mln EUR, wkład 
UE 55,82 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjenta 
jst: 81 proj, wkład UE 101,82 mln EUR 
admin. rząd.: 6 proj., wkład UE 13,38 mln EUR 
jedn. naukowe: 5 proj., wkład UE 13,41 mln EUR 
NGO: 3 proj., wkład UE 650,81 tys. EUR 
Kościół: 1 proj., wkład UE 112,66 tys. EUR 
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Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 35 projektów, wkład UE 
94,34 mln EUR 
małe obszary miejskie: 33 projekty, wkład UE 
21,09 mln EUR 
obszary wiejskie: 28 projektów, wkład UE 13,94 
mln EUR 
 
Miejsca realizacji  
Najwięcej proj.: m. Kraków (31), pow. nowotarski 
(15) i krakowski (14) a najmniej pow. tarnowski 
(5), brzeski i wielicki (6). 
 
Postęp realizacji wskaźników w Tab. 3A i 5. 
 
Problemy 
Opóźnienia w realizacji proj. w ramach Podz. 2.1.5 
tj. MSIM (problemy z przetargiem, brak ustaleń na 
poziomie centralnym związanym z architekturą 
proj. oraz z kwestia ochrony danych osobowych). 
 
Środki zaradcze 
Prowadzenie dalszych działań monitoringowych 
związanych z postępem realizacji projektu. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Przedsiębiorcza 
Małopolska 

W 2020 r. 

2 nabory nadzwyczajne na 45,25 mln EUR 

zatwierdzono 41 WND, wart. ogółem 57,33 mln 
EUR, wkład UE 52,81 mln EUR 
podpisano 41 UOD, wart. ogółem 72,06 mln EUR, 
wkład UE 68,62 mln EUR 
zatwierdzono 298 WNP, wart. ogółem 100,64 mln 
EUR, wkład UE 80,67 mln EUR 
certyfikowano wyd. kwalif. 80,47 mln EUR, wkład 
UE 68,4 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
22 konkursy na 228,59 mln EUR, 76,4% alokacji 
osi 
6 naborów. pozakonkursowych na87,19 mln EUR, 
29,2% alokacji osi 
2 nabory nadzwyczajne na 45,25 mln EUR, 15,1% 

alokacji osi 
złożono 776 WND, wart. ogółem 440,82 mln EUR 
zatwierdzono 511 WND, wart. ogółem 380,5 mln 
EUR, wkład UE 233,81 mln EUR 
podpisano 440 UOD, wart. ogółem 373,54 mln 
EUR, wyd. kwalif. 326,28 mln EUR, wkład UE 
239,66 mln EUR, 94,3% alokacji osi 
zatwierdzono 1 066 WNP, wart. ogółem 226,28 
mln EUR, wyd. kwalif. 201,87 mln EUR, wkład UE 
153,38 mln EUR , 60,3% alokacji osi 
certyfikowano wyd. kwalif. 187,60 mln EUR, 
wkład UE 159,46 mln EUR 



14 

 

Rodzaj beneficjenta 
przeds.: 396 proj., wkład UE 145,9 mln EUR 
jst: 22 proj., wkład UE 81,86 mln EUR 
NGO: 17 proj., wkład UE 11,76 mln EUR 
spółdzielnie: 5 proj., wkład UE 148,05 tys. EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 195 proj., wkład UE 175,18 
mln EUR 
małe obszary miejskie: 105 proj., wkład UE 25,23 
mln EUR 
obszary wiejskie: 140 proj., wkład UE 39,25 mln 
EUR 
 
Miejsca realizacji 
Najwięcej proj. - m. Kraków (165) i pow. krakowski 
(38). Najmniej proj. - pow. dąbrowski, miechowski i 
tatrzański (po 1). 
19 proj. realizowano na obszarze całej Małopolski. 
 
Postęp realizacji wskaźników w Tab. 3A i 5 
 
Problemy 
Problemy w realizacji proj. w związku z pandemią 
Covid-19. 
 
Środki zaradcze 
Kontakt opiekunów proj. z beneficjentami. 
Elastyczne podchodzenie do zmian w proj., 
szczególnie w zakresie wydłużenia okresu 
realizacji. 

  
 
 
 
 
 
 

 
4.Regionalna 

Polityka 
Energetyczna 

W 2020 r. 
9 naborów pozakonkursowych na 50,44 mln EUR 
zatwierdzono 83 WND, wartość ogółem 45,43 mln 
EUR , wkład UE 25,29 mln EUR 
podpisano 75 UOD, wartość ogółem 33,84 mln 
EUR, wkład UE 20,51 mln EUR 
zatwierdzono 841 WOP, wartość ogółem 103,36 
mln EUR, wkład UE 64,48 mln EUR 
certyfikowano wyd. kwalif. 76,37 mln EUR, wkład 
UE 64,91 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
13 konkursów na 213,27 mln EUR, 
37,6% alokacji osi 
113 naborów pozakonkursowych na237,58 mln 
EUR, 41,9% alokacji osi 
złożono 866 WND, wartość ogółem 810,96  mln 
EUR 
zatwierdzono 573 WND, wartość ogółem 650,44 
mln EUR, wkład UE 411,02 mln EUR 
podpisano 526 UOD, wartość ogółem 629,16 mln 
EUR, wyd. kwalif. 531,43 mln EUR, wkład UE 
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396,19 mln EUR, 82,2% alokacji osi 
zatwierdzono 2 916 WNP, wartość ogółem 361,44 
mln EUR, wyd. kwalif. 296,48 mln EUR, wkład UE 
226,48 mln EUR, 47% alokacji osi 
certyfikowano wyd. kwalif. 314,93 mln EUR, 
wkład UE 267,69 mln EUR 
 
Rodzaj beneficjenta 
jst: 364 proj., wkład UE 251,14 mln EUR 
przeds..: 142 projekty, wkład UE 116,11 mln EUR 
ZOZ: 8 proj., wkład UE 7,62 mln EUR  
NGO: 7 proj., wkład UE 20,59 mln EUR  
spółdzielnie: 4 proj., 542,36 tys. EUR 
Kościół: 1 proj., wkład UE 181,72 tys. EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 71 proj. wkład UE 176,36 
mln EUR 
małe obszary miejskie: 161 proj. wkład UE 100,30 
mln EUR 
obszary wiejskie: 294 proj. wkład UE 119,53 mln 
EUR 
 
Miejsca realizacji: 
Najwięcej proj. - pow. krakowski (70), tarnowski 
(58), nowosądecki (49). Najmniej pow. miechowski 
(9).  
2 proj. realizowano na obszarze Małopolski. 
 
Postęp realizacji wskaźników w Tab. 3A i 5. 
 
Problemy: 
Opóźnienia w terminowej realizacji proj. ZIT 
spowodowane COVID-19.  
 
Środki zaradcze: 
Monitoring proj., zgody na wydłużanie terminów 
realizacji proj., przesunięcia środków między 
poddziałaniami ZIT. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. Ochrona 
środowiska 

W 2020 r. 
zatwierdzono 19 WND, wartość ogółem 5,4 mln 
EUR wkład UE 3,05 mln EUR 
podpisano 18 UOD, wartość ogółem 9,01 mln 
EUR, wkład UE 5,89 mln EUR 
zatwierdzono 351 WNP, wartość ogółem 52,91 
mln EUR, wkład UE 28,72 mln EUR 
certyfikowano wyd. kwalif. 32,92 mln EUR, wkład 
UE 27,98 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
10 konkursów na 144,97 mln EUR, 113% alokacji 
osi 
17 naborów pozakonkursowych na 9,13 mln EUR, 
7,1% alokacji osi 
złożono 265 WND, wartość ogółem 224,69 mln 
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EUR 
zatwierdzono 215 WND, wartość ogółem 188,76 
mln EUR, wkład UE 112,76 mln EUR 
podpisano 195 UOD, wartość ogółem 177,24 mln 
EUR, wyd. kwalif. 134,82 mln EUR, wkład UE 
101,94 mln EUR, 93,5% alokacji osi 
zatwierdzono 1 019 WNP, wartość ogółem 119,24 
mln EUR, wyd. kwalif. 88,33 mln EUR, wkład UE 
65,55 mln EUR, 60,1% alokacji osi 
certyfikowano wyd. kwalif. 78,79  mln EUR,  wkład 
UE 66,97mln EUR 
 
Rodzaj beneficjenta 
jst: 167 projektów, wkład UE 82,38 mln EUR 
przedsiębiorstwa: 26 projektów, wkład UE 19,21 
mln EUR 
administracja rządowa: 1 projekt, wkład UE 250,03 
tys. EUR 
NGO: 1 projekt, wkład UE 92,91 tys. EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 5 projektów wkład UE 3,29 
mln EUR 
małe obszary miejskie: 41 projektów wkład UE 
14,77 mln EUR 
obszary wiejskie: 149 projektów wkład UE 83,88 
mln EUR 
 
Miejsce realizacji 
Najwięcej projektów - pow. krakowski (24)  
i nowotarski (22). Najmniej - m. Nowy Sącz  
i Tarnów (1). 
 
Postęp realizacji wskaźników w Tab. 3A i 5. 
 
Problemy 
Opóźnienia w terminowej realizacji projektów 
spowodowane COVID-19. 
 
Środki zaradcze: 
Stały monitoring projektów, zgody na wydłużanie 
terminów realizacji projektów. 

  
 
 
 

 
 
 

6. Dziedzictwo 
regionalne 

W 2020 r 
2 nabory pozakonkursowe na 4,41 mln EUR 
zatwierdzono 1 WND, wartość ogółem 2,45 mln 
EUR, wkład UE 1,80 mln EUR 
podpisano 3 UOD, wartość ogółem 5,21 mln EUR, 
wkład UE 3,54 mln EUR 
zatwierdzono 349 WNP, wartość ogółem 55,57 
mln EUR, wkład UE 26,97 mln EUR 
certyfikowano wyd. kwalif. 44,36 mln EUR, wkład 
UE 37,70 mln EUR 
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Od uruchomienia 
16 konkursów na 166,90 mln EUR, 92,9% 
alokacji osi 
20 naborów pozakonkursowych na40,1 mln EUR,  
22,3% alokacji osi,  
złożono 372 WND, wartość ogółem 417,69 mln 
EUR, 
zatwierdzono 266 WND, wartość ogółem 293,93 
mln EUR, wkład UE 160,58 mln EUR 
podpisano 235 UOD, wartość ogółem 270,52 mln 
EUR, wyd. kwalif. 216,49 mln EUR, wkład UE 
139,21 mln EUR, 91,2% alokacji osi 
zatwierdzono 1 581 WNP, wartość ogółem 193,97 
mln EUR, wyd. kwalif. 148,27 mln EUR, wkład UE 
94,64 mln EUR 62% alokacji 
certyfikowano wyd. kwalif. 157,15 mln EUR, 
wkład UE 133,5, mln EUR,   
 
Rodzaj Beneficjenta 
jst:155 projektów, wkład UE 90,07 mln EUR 
przedsiębiorstwa: 40 projektów, wkład UE 19,98 
mln EUR 
NGO: 25 projektów, wkład UE 15,58 mln EUR 
Kościół: 9 projektów, wkład UE 9,20 mln EUR 
jednostki nauk.: 4 projekty, wkład UE 4,13 mln EUR 
administracja rządowa: 2 projekty, wkład UE 0,25 
mln EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 49 projektów wkład UE 
28,28 mln EUR  
małe obszary miejskie: 81 projektów wkład UE 
49,88 mln EUR  
obszary wiejskie: 105 projektów wkład UE 61,05 
mln EUR 
 
Miejsca realizacji 
Najwięcej projektów - pow. nowosądecki (55), m. 
Kraków (36) i pow. nowotarski (28). Najmniej - 
pow. proszowicki (1) i miechowski (3). Jeden 
projekt realizowany jest na obszarze całej 
Małopolski. 
 
Postęp realizacji wskaźników opisany w Tab. 3A  
i 5. 
 
Problemy 
W 2020 r. nie zidentyfikowano istotnych 
problemów właściwych wyłącznie dla osi 6. 

  
 
 
 

W 2020 r. 
1 nabór pozakonkursowy na 24,01 mln EUR 
zatwierdzono 5 WND, wartość ogółem 105,54 mln 
EUR, wkład UE 79,54 mln EUR 
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7. Infrastruktura 
transportowa 

podpisano 7 UOD, wartość ogółem 105,06 mln 
EUR, wkład UE 71,27 mln EUR 
zatwierdzono 226 WNP, wartość ogółem 67,60 
mln EUR, wkład UE 52,31 mln EUR 
certyfikowano wyd. kwalif. 52,35 mln EUR, wkład 
UE 44,50 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
8 konkursów na 401,25 mln EUR, 88,2% alokacji 
osi 
16 naborów pozakonkursowych na140,74 mln 
EUR 30,9% alokacji osi, 
złożono 116 WND, wartość ogółem 618,28 mln 
EUR 
zatwierdzono 106 WND, wartość ogółem 559,34  
mln EUR, wkład UE 396,87 mln EUR 
podpisano 93 UOD, wartość ogółem 488,76 mln 
EUR, wyd. kwalif. 429,30 mln EUR, wkład UE 
342,98 mln EUR, 88,7% alokacji osi 
zatwierdzono 774 WNP, wartość ogółem 286,66 
mln EUR, wyd. kwalif. 258,85 mln EUR wkład UE 
205,47 mln EUR, 53,1% alokacji osi 
certyfikowano wyd. kwalif. 258,07 mln EUR, 
wkład UE 219,36 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjenta 
jst: 89 projektów, wkład UE 302,15 mln EUR 
przedsiębiorstwa: 4 projekty, wkład UE 40,83 mln 
EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 8 projektów, wkład UE 
74,66 mln EUR  
małe obszary miejskie: 30 projektów, wkład UE 
101,68 mln EUR  
obszary wiejskie: 55 projektów, wkład UE 166,64 
mln EUR  
 
Miejsca realizacji 

 Najwięcej projektów - pow. krakowski (17), 
nowotarski i oświęcimski (9). Najmniej w m. Nowy 
Sącz (0), pow. proszowickim i suskim (1). Jeden 
projekt realizowany jest na obszarze całej 
Małopolski.  

  
 Postęp realizacji wskaźników w Tab. 3A i 5. 
  

Problemy 
W 2020 r. nie zidentyfikowano istotnych 
problemów właściwych wyłącznie dla osi 7. 

  
 
 

W 2020 r. 
2 konkursy na 9,6 mln EUR 
1 nabór pozakonkurs. na 12,91 mln EUR 
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8. Rynek pracy 

1 nabór nadzw. na 1,26 mln EUR 
zatwierdzono 101 WND, wart. ogół. 40,41 mln 
EUR, wkład UE 34,32 mln EUR 
podpisano 99 UOD, wart. ogół. 61,13 mln EUR, 
wkład UE 51,47 mln EUR 
zatwierdzono 812 WNP, wart. ogół. 50,05 mln 
EUR, wkład UE 39,88 mln EUR 
certyfik. wyd. kwalif.. 49,62 mln EUR, wkład UE 
42,17 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
25 konkursów na 224,56 mln EUR, 74,4% alok. 
osi 
9 naborów pozakonkurs. na 69,97 mln EUR, 
23,2% alokacji osi 
1 nabór nadzw. na 1,26 mln EUR, 0,4% alok. osi 
złożono 1 509 WND, wart. ogół. 987,60 mln EUR 
zatwierdzono 576 WND, wart. ogółem 305,92 mln 
EUR, wkład UE 258,01 mln EUR 
podpisano 489 UOD, wart. ogół./wyd. kw. 252,48 
mln EUR, wkład UE 213,36 mln EUR, 83,2% alok. 
osi 
zatwierdzono 3 252 WNP, wart. ogółem 179,21 
mln EUR, wyd. kw. 174,67 mln EUR, wkład UE 
147,09 mln EUR, 57,4% alok. osi 
certyfik. wyd. kwalif. 177,05 mln EUR, wkład UE 
150,49 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjenta 
p-stwa: 233 proj. wkład UE 109,99 mln EUR 
jst: 162 proj. wkład UE 73,66 mln EUR 
NGO: 75 proj. wkład UE 25,53 mln EUR 
ZOZ: 10 proj. wkład UE 1,74 mln EUR 
spółdzielnie: 7 proj. wkład UE 1,75 mln EUR 
inne: 2 proj. wkład UE 692,55 tys. EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże ob. miejskie: 111 proj. wkład UE 71,47 mln 
EUR 
małe ob. miejskie: 241 proj. wkład UE 87,79 mln 
EUR 
ob. wiejskie: 137 proj. wkład UE 54,09 mln 
 
Miejsca realizacji 
Najwięcej. proj. pow. olkuski (101), limanowski  
i tarnowski (po 85). Najmniej pow. bocheński  
i Nowy Sącz (po 25).  
53 proj. były realizowane na obszarze Małopolski. 
 
Postęp realiz. wskaźn. w Tab. 2AiC, 4AiB i 5. 
 
Problemy 
W 2020 r. w wyniku pandemii w proj. nie dało się 
świadczyć pewnych form wsparcia. 
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Środki zaradcze 
Elastyczne podejście do zmian, w tym terminów 
zakończenia realizacji proj. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Region spójny 
społecznie 

W 2020 r. 
4 nabory nadzwyczajne na 45,04 mln EUR 
zatwierdzono 107 WND, wart. ogółem 75,83 mln 
EUR, wkład UE 66,82 mln EUR 
podpisano 96 UOD, wart. ogółem 86,71 mln EUR, 
wkład UE 72,88 mln EUR 
zatwierdzono 1 130 WNP, wart. ogółem 61,76 
mln EUR, wkład UE 52,27 mln EUR 
certyfikowano, wyd. kwalif. 66,42 mln EUR, wkład 
UE 61,91 mln EUR  
 
Od uruchomienia 
24 konkursy na 249,68 mln EUR, 90,6% alokacji 
osi 
2 nabory pozakonkursowe na 0,74 mln EUR, 0,3% 
alokacji osi 
4 nabory nadzwyczajne na 45,04 mln EUR, 16,3% 
alokacji osi  
złożono 807 WND, wart. ogółem 373 mln EUR, 
wkład UE 235,63 mln EUR 
podpisano 466 UOD, wart. ogółem/wyd. kwalif. 
259,46 mln EUR, wkład UE  219,52 mln EUR 
93,7% alokacji osi 
zatwierdzono 3 555 WNP, wart. ogółem 128,36 
mln EUR, wyd. kwalif. 127,59 mln EUR, wkład UE 
108,14 mln EUR, 46,2% alokacji osi 
certyfikowano, wyd. kwalif. 128,63 mln EUR, 
wkład UE 114,78 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjenta 
jst: 232 proj., wkład UE 123,80 mln EUR 
NGO: 106 proj., wkład UE 54,06 mln EUR  
p-stwa: 103 proj., wkład UE 32,17 mln EUR 
ZOZ: 11 proj., wkład UE 4,68 mln EUR 
Kościół: 6 proj., wkład UE 1,98 mln EUR  
spółdzielnie: 6 proj., wkład UE 1,93 mln EUR 
inne: 2 proj. 0,90 mln EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 83 proj. wkład UE 81,97 
mln EUR 
małe obszary miejskie: 195 proj. wkład UE 72,01 
mln EUR 
obszary wiejskie: 188 proj. wkład UE 65,54 mln 
EUR 
 
Miejsca realizacji 
Najw. proj. - pow. gorlicki (101) i nowosądecki 
(91). Najmniej pow. tatrzański (11) i oświęcimski 
(14). 28 proj. realizow. jest na obszarze Małopolski. 
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Postęp realiz. wskaźn. w Tab. 2C, 4AiB i 5. 
 
Problemy  
COVID-19 - deficyty dot. m.in. sprzętu 
medycznego/środków ochrony indywidualnej/ 
środków do dezynfekcji. 
 
Środki zaradcze:  
Wdrożono proj. antyCOVIDowe, które pozwoliły na 
zmniejszenie ww. deficytów. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Wiedza  
i kompetencje 

W 2020 r. 
1 konkurs na 0,78 mln EUR 
1 nabór nadzw. na 2,19 mln EUR 
zatwierdzono 65 WND, wart. ogół. 7,94 mln EUR, 
wkład UE 6,73 mln EUR 
podpisano 178 UOD, wart. ogół. 61,32 mln EUR, 
wkład UE 52,07 mln EUR 
zatwierdzono 1 040 WNP, wart. ogół. 26,69 mln 
EUR, wkład UE 22,54 mln EUR 
certyfik. wyd. kwalif. 37,36 mln EUR, wkład UE 
31,75 mld EUR 
 
Od uruchomienia 
19 konkurów na 158,75 mln EUR, 63,6% alokacji. 
osi 
6 nabór. pozakonk. na 65,75 mln EUR, 26,4% 
alok. osi 
1 nadzwyczajny. na 2,19 mln EUR, 0,9% alokacji 
osi  
złożono 902 WND, wart. ogół. 310,22 mln EUR 
zatwierdzono 633 WND, wart. ogół. 232,76 mln 
EUR, wkład UE 197,70 mln EUR 
podpisano 594 UOD, wart. ogół. 230,02 mln EUR, 
wyd. kwalif. 230,02 mln EUR, wkład UE 195,38 
mln EUR, 92,2% alokacji osi 
zatwierdzono 3 563 WNP, wart. ogół. 101,71 mln 
EUR, wyd. kwalif. 101,45 mln EUR, wkład UE 
86,36 mln EUR, 40,7% alokacji osi 
certyfik. wyd. kwalif. 106,21 mln EUR,  wkład UE 
90,28 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjenta 
jst: 428 proj. wkład UE 159,17 mln EUR 
p-stwa: 113 proj. wkład UE 23,88 mln EUR 
NGO: 43 proj. wkład UE 8,66 mln EUR 
Kościół: 4 proj. wkład UE 0,96 mln EUR 
inne: 6 proj. wkład UE 2,71 mln EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże ob. miejskie: 113 proj., wkład UE 71,53 mln 
EUR 
małe ob. miejskie: 277 proj., wkład UE 54,01 mln 
EUR 
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ob. wiejskie: 204 proj., wkład UE 69,84 mln EUR 
 
Miejsca realizacji 
Najw. proj. - pow. nowotarski (54),  
krakowski (52). Najmniej pow. dąbrowski (10), 
miechowski (14). 10 proj. realiz. na obszarze 
Małopolski. 
 
Postęp realiz. wskaźn. w Tab. 2C, 4B i 5. 
 
Problemy 
COVID-19 - deficyty w dostępie do sprzętu do nauki 
zdalnej i niesatysfakcjonująca jakość zdalnego 
nauczania. 
 
Środki zaradcze 
Rozszerzono zakres interwencji o zakup sprzętu 
oraz o działania, które pozwolą na podniesienie 
jakości zdalnego nauczania. 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

11. Rewitalizacja 
przestrzeni 
regionalnej 

W 2020 r. 
zatwierdzono 36 WND, wartość ogółem 40,72 mln 
EUR, wkład UE 25,65 mln EUR 
podpisano 24 UOD, wartość ogółem 24,32 mln 
EUR, wkład UE 14,04 mln EUR 
zatwierdzono 382 WNP, wartość ogółem 87,99 
mln EUR, wkład UE 45,16 mln EUR 
certyfikowano, wyd. kwalif. 63,81 mln EUR, wkład 
UE 54,24 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
5 konkursów na 138,46 mln EUR, 60% alokacji 
osi 
1 nabór pozakonkursowy na 34,31 mln EUR, 
14,9% alokacji osi 
złożono 309 WND, wartość ogółem 375,77 mln 
EUR 
zatwierdzono 200 WND, wartość ogółem 338,35 
mln EUR, wkład UE 193,46 mln EUR 
podpisano 164 UOD, wartość ogółem 305,10 mln 
EUR, wyd. kwalif.  230,90 mln EUR, wkład UE 
158,08 mln EUR, 80,6% alokacji osi 
zatwierdzono 910 WNP, wartość ogółem 151,32 
mln EUR, wyd. kwalif. 127,59 mln EUR, wkład UE 
87,75 mln EUR, 44,7% alokacji osi 
certyfikowano wyd. kwalif. 112,04 mln EUR, 
wkład UE 95,23 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjenta 
jst: 145 projektów, wkład UE 120,36 mln EUR  
przedsiębiorstwa: 7 projektów, wkład UE 30,89 
EUR 
NGO: 4 projekty, wkład UE 1,90 mln EUR 
Kościół: 5 projektów, wkład UE 3,35 mln EUR 
jednostka naukowa: 1 projekt, wkład UE 1,40 mln 
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EUR 
spółdzielnie: 2 projekty, wkład UE  172,18 tys. EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 30 proj., wkład UE 61,17 
mln EUR 
małe obszary miejskie: 54 proj., wkład UE 49,19 
mln EUR 
obszary wiejskie: 80 proj., wkład UE 47,72 mln 
 
Miejsca realizacji 
Najwięcej proj. było w pow. olkuskim (15), 
nowosądeckim (14) i m. Krakowie (13). Najmniej  
w pow. myślenickim, chrzanowskim i m. Nowy Sącz 
(po 3). W pow. dąbrowskim nie był realizowany 
żaden projekt 1 projekt był realizowany na 
obszarze Małopolski. 
 
Problemy 
Z powodu pandemii COVID-19 w 2020 r. 
zidentyfikowano problemy związane z realizacją 
proj.  
 
Środki zaradcze 
Stały kontakt z opiekunami proj. realizowanych  
w osi 11. 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
12. Infrastruktura 

społeczna 

W 2020 r. 
zatwierdzono 1 WNP, wartość ogółem 3,50 mln 
EUR, wkład UE 2,80 mln EUR 
podpisano 1 UOD, wartość ogółem 3,50 mln EUR, 
wkład UE 2,62 mln EUR 
zatwierdzono 99 WNP, wartość ogółem 51,74 mln 
EUR, wkład UE 26,81 mln EUR 
certyfikowano wyd. kwalifikowalne. 49,05 mln 
EUR wkład UE 41,70 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
2 konkursy na 66,42 mln EUR, 32,6% alokacji osi 
4 pozakonkursowe na 84,12 mln EUR, 41,3% 
alokacji osi 
złożono 65 WND, wartość ogółem 256,02 mln 
EUR 
zatwierdzono 49 WND, wartość ogółem 220,68 
mln EUR, wkład UE 159,43 mln EUR 
podpisano 46 UOD, wartość ogółem 247 mln EUR, 
wyd. kwalifikowalne 216,14 mln EUR, wkład UE 
164,57 mln EUR, 95,1% alokacji osi 
zatwierdzono 382 WNP, wartość ogółem 169,82 
mln EUR, wyd. kwalifikowalne 147,77 mln EUR, 
wkład UE 109,81 mln EUR, 63,5% alokacji osi 
certyfikowano wyd. kwalifikowalne. 144,39 mln 
EUR, wkład UE 122,73 mln EUR 
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Rodzaj Beneficjentów 
SP ZOZ: 34 projekty, wkład UE 127,49 mln EUR 
przedsiębiorstwa: 8 projektów, wkład UE 9,01 mln 
EUR  
jst: 3 projekty, wkład UE  27,85 mln. mln EUR 
NGO: 1 projekt, wkład UE 222,03 tys. EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 18 projektów, wkład UE 
133,98 mln EUR 
małe obszary miejskie: 28 projektów, wkład UE 
30,59 mln EUR 
 
Miejsca realizacji 
W większości powiatów województwa realizowany 
jest co najmniej 1 projekt. W pow. tarnowskim  
i wielickim brak projektów. W m. Kraków 
projektów było najwięcej (13). 
 
Problemy 
Z powodu pandemii COVID-19, w 2020 r. 
zidentyfikowano problemy związane z realizacją 
projektów, w tym m.in. z dotrzymaniem terminów 
zakończenia projektów. 
 
Środki zaradcze 
Stały kontakt z opiekunami projektów 
realizowanych w osi 12.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Pomoc 
Techniczna 

W 2020 r. 
2 nabory pozakonkursowe na 18,28 mln EUR 
zatwierdzono 1 WND, wartość ogółem 11,50 mln 
EUR, wkład UE 9,78 mln EUR 
podpisano 1 UOD, wartość ogółem 11,50 mln 
EUR, wkład UE 9,78 mln EUR 
zatwierdzono 15 WNP, wartość ogółem 16,27 mln 
EUR, wkład UE 13,83 mln EUR 
certyfikowano, wyd. kwalifikowalne 17,18 mln 
EUR, wkład UE 14,60 mln EUR 
 
 
Od uruchomienia: 
3 nabory pozakonkursowe (w ramach których 
wyłoniono 7 projektów tych samych 
beneficjentów), alokacja 92,48 mln EUR, 75,6% 
alokacji osi 
złożono 7 WND, wartość ogółem 98,09 mln EUR 
zatwierdzono 7 WND, wartość ogółem 98,09 mln 
EUR, wkład UE 83,38 mln EUR 
podpisano 7 UOD, wartość ogółem 95,35 mln 
EUR, wyd. kwalifikowalne. 95,35 mln EUR, wkład 
UE 81,05 mln EUR, 77,9% alokacji osi 
zatwierdzono 70 WNP, wartość ogółem 72,52 mln 
EUR, wyd. kwalifikowalne. 72,42 mln EUR, wkład 
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UE 61,56 mln EUR, 59,2% alokacji osi 
certyfikowano, wyd. kwalifikowalne. 85,01 mln 
EUR,  wkład UE 72,62 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjenta 
jst: 7 projektów wkład UE 81,05 mln EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 7 projektów wkład UE 
81,05 mln EUR 
 
Miejsca realizacji 
7 projektów realizowanych na obszarze całej 
Małopolski 
 
Postęp realizacji wskaźników został 
zaprezentowany w Tab. 2C i 4B. 
 
Problemy 
W 2020 r. nie zidentyfikowano istotnych 
problemów właściwych wyłącznie dla osi 13. 

Opis znaczących problemów o charakterze horyzontalnym oraz działań podjętych w celu 
ich rozwiązania: 

1. W związku z wystąpieniem epidemii SARS-CoV-2, w Polsce w znaczny sposób pogorszyła 
się sytuacja przedsiębiorców oraz pojawiła się konieczność dodatkowego wsparcia 
służby zdrowia i szkół pod kątem wzmocnienia działań związanych z podnoszeniem 
jakości zdalnego nauczania oraz zabezpieczenia zdrowia mieszkańców i personelu 
placówek opieki całodobowej. Istotne było ożywienie gospodarcze małopolskich 
miasteczek i obszarów wiejskich. 

Środki zaradcze: 
Powołanie Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia. 
Celem Komitetu była koordynacja prac związanych z wykorzystaniem środków na 
wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 
oraz wypracowanie rozwiązań, które pozwolą jak najszybciej rozpocząć przekazywanie 
środków dla przedsiębiorców na łagodzenie skutków epidemii. Podjęto działania mające na 
celu racjonalizację harmonogramu konkursów na 2020 r. oraz wygospodarowanie w ramach 
RPO WM środków na podjęcie działań ukierunkowanych na walkę ze skutkami pandemii. 
Przygotowano pakiet wsparcia pn: Małopolska Tarcza Antykryzysowa, w skład której 
wchodzą pakiety: medyczny, przedsiębiorczości, płynności finansowej, społeczny, 
edukacyjny i rozwoju. 

 
2. Wpływ pandemii COVID-19 na wybór i kontraktację oraz opóźnienia i problemy na 

etapie realizacji projektów. 
Środki zaradcze: 

Wydłużanie terminów na udzielanie wyjaśnień i stosowane jest elastyczne podejście do 
proponowanych przez beneficjentów zmian, np. dotyczy to wydłużania okresów realizacji 
projektów. 
 
3. Mniejsze tempo realizacji wskaźników finansowych tj. kwoty wydatków 

kwalifikowalnych w zatwierdzonych wnioskach o płatność w projektach EFRR. 
Środki zaradcze: 

Stały kontakt opiekunów projektów z Beneficjentami, elastyczne podchodzenie do zmian 
w zakresie projektów, w szczególności w zakresie wydłużeń okresów realizacji 
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projektów. 
 

4. W związku z zaistniałą pandemią COVID-19, w realizowanych w ramach RPO projektach, 
zidentyfikowano liczne problemy, z których niewiele znalazło rozwiązanie  
w zaktualizowanej treści Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
(dot rozliczenia projektów objętych uproszczonymi metodami - realizacja wielu 
projektów, szczególnie współfinansowanych z EFS, kwalifikowania wynagrodzeń 
personelu w okresie czasowego zawieszenia realizacji projektu oraz opodatkowania 
dotacji podatkiem VAT). 

Środki zaradcze: 
IZ wystąpiła z pismem do IK UP z prośbą o ustosunkowanie się do identyfikowanych przez 
beneficjentów problemów oraz do Ministra Finansów, jak i Ministra Funduszy o dogłębne 
przeanalizowanie skutków prezentowanego stanowiska, w szczególności w okresie kryzysu 
gospodarczego, którego negatywny wpływ najbardziej odczują polscy przedsiębiorcy. 
 
5. Problemy w realizacji/utrzymaniu wskaźników zatrudnieniowych w projektach 

(wskaźniki rezultatu) w związku z wystąpieniem pandemii COVID -19. 
Środki zaradcze: 

W związku z występującą pandemią COVID - 19, beneficjenci coraz częściej zgłaszają 
problemy z realizacją lub utrzymaniem wskaźników rezultatu dotyczących wzrostu 
zatrudnienia przede wszystkim w ramach wskaźnik „CI8 Wzrost zatrudnienia we 
wspieranych przedsiębiorstwach”. IZ RPO rekomendowała, aby w przypadku trudności  
z utrzymaniem/osiągnięciem wskaźników produktu i rezultatu (również w okresie 
trwałości) Beneficjent zwracał się każdorazowo ze szczegółowym wyjaśnieniem zaistniałej 
sytuacji do właściwej IP. Powinien przede wszystkim wykazać w jaki sposób nowe 
okoliczności wpłynęły na realizację wskaźników oraz zachowanie celów projektu. Każdy  
z przypadków powinien być rozpatrywany indywidualnie przez IP, tak aby mieć pewność, iż 
nie dochodzi do nadużyć a na niezrealizowanie wskaźników faktycznie miał wpływ COVID-
19 a nie wcześniejsze zaniedbania. IP każdorazowo miały podejmować indywidualne decyzje  
w przedmiotowych sprawach - w tym wyrażać zgody na przedłużenie terminu realizacji 
wskaźników w takich przypadkach IZ rekomendowała. Dodatkowo IZ RPO wystąpiła  
z zapytaniem do KE, czy planowane jest na jej poziomie opracowanie jakiegoś systemowego 
rozwiązania w odniesieniu do Beneficjentów, którzy z w/w powodów nie osiągnęli 
wskaźnika w sposób zgodny z obowiązującą definicją w okresie 12 miesięcy od zakończenia 
realizacji projektu. Jest to ważna kwestia, ponieważ w coraz większej liczbie projektów 
pojawiają się problemy z osiągnięciem/utrzymaniem wskaźnika na koniec realizacji projektu 
lub w okresie trwałości. 
 
6. Problemy we wdrażaniu projektów ZIT związane z ogłoszonym stanem pandemii COVID-

19 . 
Środki zaradcze: 

Prowadzony jest systematyczny monitoring projektów mający na celu eliminowanie 
opóźnień i rozmowy z Wnioskodawcami o występujących problemach i możliwych 
usprawnieniach. W procesie aktualizacji Strategii ZIT dokonywane są przesunięcia środków 
z projektów, w których zostały rozwiązane umowy o dofinansowanie lub wystąpiły 
pomniejszenia dofinansowania na inne projekty, już zakontraktowane lub  
z zaawansowanym stanem przygotowania (IP ZIT). Równocześnie IZ RPO WM prowadzi 
działania monitoringowe związanych z postępem przygotowania/realizacji projektów (m.in. 
poprzez spotkania w ramach Przeglądu Projektów Pozakonkursowych). 
 
7 . Problemy we wdrażaniu Instrumentów Finansowych 
a) w Małopolsce pojawił się problem z wyborem pośredników finansowych w ramach 

Poddziałania 8.3.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w tym w formie 
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instrumentów finansowych, co skutkowało znaczącym opóźnieniem w planowanym 
harmonogramie wdrażania. 

Środki zaradcze: 
Postępowania przetargowe powtarzano trzykrotnie, dodatkowo rozszerzano możliwe grupy 
docelowe. Finalnie IZ RPO podjęła decyzję o rezygnacji z wdrażania tego instrumentu. 
Podpisano więc stosowny aneks w dniu 14.02.2020 r., w którym wprowadzono likwidację 
realizacji wsparcia w formie instrumentów finansowych w ramach tego poddziałania, tym 
samym zmniejszono kwotę umowy z BGK. 
 
b) w poddziałaniu 3.4.1: nastąpiło przesunięcie na I kwartał 2021 r. certyfikacji III transzy 

dofinansowania (zaplanowana w Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych 
na IV kwartał 2020 r.). Jest to konsekwencja problemów z osiągnięciem niezbędnego dla 
złożenia wniosku o wypłatę transzy poziomu wydatkowania środków - brak płynności  
w 3.4.1 był wynikiem nieprawidłowości ECDF MEGA SONIC 

Środki zaradcze: 
Ostatecznie Menedżer Funduszu Funduszy uruchomił własne środki w postaci "wsparcia 
pomostowego", które umożliwiły osiągnięcie progu wydatkowania uprawniającego do 
złożenia wniosku o wypłatę w grudniu 2020. Wniosek został wypłacony 30 grudnia, 
certyfikacja została przesunięta na I kwartał 2021 r. 
 
c) w poddziałaniach 3.4.1 i 3.4.2 wystąpiła nieprawidłowość w umowach operacyjnych 

zawartych z konsorcjum ECDF i Mega Sonic. Menedżer Funduszu Funduszy prowadzi 
działania windykacyjne zarówno na poziomie pośrednika finansowego, jak  
i poszczególnych ostatecznych odbiorców, jednak według stanu na koniec roku 2020 
środki nadal pozostają nieodzyskane pozostawiając tym samym lukę finansową  
w kwocie 20,6 mln zł (4,5 mln EUR). 

 
Środki zaradcze: 
      IZ monitoruje działania windykacyjne Menadżera Funduszu Funduszy, żadne wydatki 
      obarczone nieprawidłowościami nie zostały ujęte w rozliczeniu wydatków z KE.  

d) w ramach poddziałania 4.3.4 w przypadków wskaźników: Ilość zaoszczędzonej energii 
elektrycznej MWh/rok, Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony 
równoważnika CO2) oraz Liczba utworzonych miejsc pracy u ostatecznych odbiorców IF 
[EPC] osiągnięta wartość wynosi „0”. 

Środki zaradcze: 
Podejmowane działania zaradcze skupiają się na promocji IF oraz informowaniu o celach, 
które mogą zostać zrealizowane za pomocą środków pochodzących z Pożyczki na 
efektywność energetyczną. Informacje te są stale dostępne na stronie internetowej BGK - 
pozyczkiunijne.bgk.pl, a także PF. Ponadto BGK informuje o możliwościach związanych z tą 
pożyczką poprzez webinaria (np. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast – 
obecność ponad 130 os. – 9 listopada 2020 r.). Przedstawiciel BGK, w IV kwartale 2020 r. 
spotykał się również osobiście z przedstawicielami potencjalnych Ostatecznych Odbiorców, 
zwłaszcza z zakresie budownictwa komunalnego, celem przedstawienia oferty i warunków 
finansowania pożyczki wdrażanej w ramach poddziałania 4.3.4. Oprócz tego BGK we 
współpracy z PF analizuje potencjał wniosków pożyczkowych, również w zakresie realizacji 
powyższych wskaźników oraz pozyskuje informacje na temat zainteresowania inwestycjami 
mogącymi mieć wpływ na wartości powyższych wskaźników. 
 
8. Konieczność dostosowania prowadzonych w SL czynności do pracy zdalnej. 

Środki zaradcze: 
Monitorowanie podjętych działań i ewentualna reakcja na nowe problemy. 
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3.2 Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu (art. 50 ust.  
2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 
Dane o stanie realizacji wskaźników wspólnych i specyficznych dla RPO WM 2014-2020 
znajdują się w Tabelach 1-4, stanowiących załącznik do Sprawozdania i są zgodne z danymi 
zawartymi w systemie SL2014. 
 
3.3 Cele pośrednie i końcowe określone w ramach wykonania (art. 50 ust.  

2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) — przedkładane w rocznych sprawozdaniach 
z wdrażania począwszy od 2017 r. 

 
Dane zostały przedstawione w Tabeli 5 do Sprawozdania wraz z komentarzami dot. realizacji 
poszczególnych wskaźników. 

3.4 Dane finansowe (art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

Dane finansowe na temat wdrażania RPO WM w okresie sprawozdawczym zostały 
przedstawione w Tabelach 6-11 do Sprawozdania i są zgodne z danymi z systemu SL2014. 
Tabela 6 i 7 jest zgodna z przekazanymi Tabelami do KE do 31.01.2021 r. w związku  
z wypełnieniem art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia ogólnego. 
 
4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust.  

2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 
W lutym dokonano IV przeglądu Planu Ewaluacji RPO, który został przyjęty Uchwałą KM RPO 

dnia 3.04.2020 r. 

 

Zaktualizowano terminy badań oraz ich wartość, zrezygnowano z realizacji 2 badań (ex-ante 

RPO dla perspektywy 2021-2027, z uwagi na włączenie analiz ex-ante do badań poszczególnych 

osi RPO oraz II etapu badania ZIT, z uwagi na możliwość wykorzystania wyników I etapu do 

zdefiniowania rekomendacji na 2021-2027, a także dostępności badania ZIT realizowanego 

przez MFiPR). 

 

1. Realizacja badań ewaluacyjnych w 2020 r. 

 

1.1. Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w ramach 6 OP RPO WM na lata 2014-

2020 „Dziedzictwo regionalne” na podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności 

regionu 

Celem badania była ocena wpływu projektów wybranych do dofinansowania  
w ramach 6 OP na ochronę, rozwój i promocję zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
oraz rozwój zasobów kultury w kontekście podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności 
Małopolski.  
W ramach badania Wykonawca dla wszystkich poddziałań 6 OP, przedstawił łącznie 24 
rekomendacje programowe, zatwierdzone do wdrożenia w całości. Jako wniosek ogólny 
zarekomendowano kontynuację wsparcia w zakresie dziedzictwa kulturalnego, przyrodniczego, 
jak również wsparcia infrastruktury kultury oraz rozwoju infrastruktury turystycznej  
i rekreacyjnej. Wykonawca, jako właściwy kierunek wsparcia turystyki, wskazał jej 
rozpowszechnianie w przyszłości poza główne centra turystyczne (tj. Kraków, Zakopane, 
Wieliczka i Oświęcim), dzięki czemu osiągany będzie efekt w postaci dyfuzji procesów 
rozwojowych. 
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1.2. Ewaluacja efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci 

Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT)w ramach RPO WM na lata 2014-2020 

Badanie miało na celu kompleksową ocenę systemu realizacji instrumentu ZIT w Małopolsce  
w kontekście efektywności i skuteczności w realizacji przyjętych założeń wraz ze wskazaniem 
jego mocnych i słabych stron. Wynikiem badania są m.in. rekomendacje co do funkcjonowania 
instrumentu ZIT w Małopolsce w przyszłej perspektywie 2021-2027. Zaproponowanych zostało 
14 rekomendacji, z tego 5 rekomendacji horyzontalnych skierowanych do IK UP, wszystkie 
otrzymały status do wdrożenia w całości.  
 
Jako kluczowe rekomendacje można wskazać m.in.: wzmacnianie mechanizmów zintegrowania 
projektów w pełnej skali obszaru funkcjonalnego, w odniesieniu zarówno do inwestycji 
liniowych, jaki i inwestycji punktowych (o oddziaływaniu lokalnym); rozszerzenia obszaru 
delimitacji ZIT oraz promowanie modelu partnerstwa członków ZIT. 
 
1.3. Ewaluacja wpływu interwencji 10 OP RPO WM na lata 2014-2020 na rozwój kapitału 

intelektualnego mieszkańców Małopolski (w ramach EFS) 

Badanie stanowiło podsumowanie kompleksowej oceny wsparcia udzielonego w ramach 10 OP 
na rzecz edukacji w regionie oraz dostępu Małopolan do wysokiej jakości usług edukacyjnych.  
W ramach przedmiotowej ewaluacji analizie poddane zostały główne obszary wsparcia 10 OP, 
tj.: edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, kształcenie zawodowe uczniów oraz kształcenie 
osób dorosłych. Dodatkowo, analizie poddano formułę aplikowania o środki 
(konkursowe/pozakonkursowe) oraz dostępność wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami 
(jako temat przekrojowy, pojawiający się we wszystkich obszarach wsparcia). 
 
Zatwierdzonych do realizacji w całości zostało 15 rekomendacji, z czego 3 rekomendacje 
horyzontalne skierowano m.in. do MEN. W przyszłej perspektywie zarekomendowano 
kontynuowanie m.in. wsparcia: w zakresie wychowania przedszkolnego, działań z obszaru 
edukacji zdalnej, w zakresie doradztwa zawodowego i szkoleń dla osób pracujących oraz 
rozbudowanie wsparcia w kontekście kształcenia zawodowego osób z niepełnosprawnościami. 
 
1.4. Ewaluacja realizacji projektów o strategicznym znaczeniu dla społeczno-

gospodarczego rozwoju regionu w ramach RPO WM na lata 2014-2020 

Celem badania była kompleksowa ocena zastosowanych w RPO mechanizmów programowych  
i proceduralnych pozakonkursowego trybu wyboru projektów o strategicznym znaczeniu dla 
Województwa oraz ocena ich efektów i wpływu na realizację określonych zadań publicznych. 
 
W ramach badania zatwierdzono 15 rekomendacji programowych, które wskazywały m.in.: na 
zasadność realizacji projektów strategicznych w takich obszarach tematycznych jak – 
telemedycyna, edukacja ekologiczna, ochrona i zagospodarowanie zbiorników wodnych oraz 
ochrona bioróżnorodności, a także wzmocnienie kompetencji społecznych nauczycieli  
i niwelowanie nierówności edukacyjnych; wdrożenie modelu połączenia projektu strategicznego 
z projektem grantowym; pozostawienie w obszarze edukacji działań koordynacyjnych  
w projektach pozakonkursowych ale realizowanych poza strukturami Dep. UMWM. 
 
1.5. Ewaluacja wpływu interwencji 9 OP RPO WM na lata 2014-2020 na wzrost spójności 

wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym (w ramach EFS) 

Badanie miało na celu ocenę wpływu wsparcia udzielonego w ramach 9 OP w zakresie 
aktywnego włączenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zarówno  
w wymiarze zatrudnieniowym, jaki i społecznym, w tym wzrost efektywności zatrudnieniowej, 
ocenę dostępności i wpływu usług społecznych i zdrowotnych zrealizowanych z 9 OP na 
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sytuację odbiorców wsparcia, ocenę wpływu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju 
ekonomii społecznej wspartej z 9 OP, działającej w obszarze poprawy sytuacji osób zagrożonych 
ubóstwem. 
 
W ramach 9 zatwierdzonych rekomendacji, w tym 3 horyzontalnych, Wykonawca zaproponował 
m.in.: aby kierunek wparcia w nowej perspektywie uwzględniał zmiany demograficzne  
 regionie i zawierał instrumenty wsparcia kierowane do osób starszych, zakładające 
deinstytucjonalizację usług; kontynuację wsparcia ukierunkowanego na zapewnienie dzieciom  
i młodzieży dostępu do opieki specjalistycznej w tym psychiatrycznej; zadedykowanie 
istniejącym przedsiębiorstwom społecznym nowego mechanizmu wsparcia, zakładającego 
udzielenie wsparcia finansowego (w formie dotacji lub pożyczki) o odroczonym  
w czasie efekcie zatrudnieniowym; aby proces akredytacji podmiotów OWES został 
przeniesiony z poziomu centralnego na regionalny. 
 
1.6. Ewaluacja przebiegu i efektów wdrożenia projektów wspartych w postaci bonów na 

innowacje w ramach 1 OP RPO WM na lata 2014-2020 

Celem badania było dokonanie oceny prawidłowości realizacji oraz stopnia wdrożenia innowacji 
w ramach proj., które otrzymały wsparcie w postaci bonów na innowacje w ramach IV naboru 
WND dla Poddz. 1.2.3. 
 
W wyniku badania zarekomendowano przygotowanie podręcznika dobrych praktyk realizacji 

bonów na innowacje, który stanowił będzie katalog prowadzenia projektu ułatwiający działania 

po stronie beneficjenta, w szczególności dla tych nieprowadzących wcześniej badań B+R, którzy 

znajdą tam informacje nt. współpracy z jednostkami badawczymi, realizacji projektu po stronie 

przedsiębiorstwa oraz sposobów wdrażania i finansowania innowacji. 

1.7. Wpływ działań rewitalizacyjnych podejmowanych w szczególności w ramach 11 OP 

RPO WM na lata 2014-2020 na ograniczenie problemów społecznych w miastach  

i na obszarach wiejskich 

Badanie miało na celu kompleksową ocenę zastosowanych w RPO narzędzi i działań 
rewitalizacyjnych na ograniczenie problemów społecznych na obszarach kryzysowych, 
zdegradowanych i peryferyjnych. Badaniem objęte zostały przedsięwzięcia dotyczące 
rewitalizacji zarówno w zakresie EFRR jak i EFS oraz wszystkie Plany Rewitalizacji. 
 
Wnioski z badania zostały sformułowane w 4 zakresach tematycznych: ciągłość, 
komplementarność, efektywność i partnerstwo – łącznie 21 zatwierdzonych rekomendacji,  
w tym 7 horyzontalnych. W wyniku badania Wykonawca zarekomendował m.in.: utrzymanie 
zwiększonego poziomu dofinasowania w proj. rewitalizacyjnych ze środków UE poprzez 
zapewnienie publicznego wkładu krajowego z budżetu państwa; przeformułowanie wsparcia  
w ramach rewitalizacji dla gmin wiejskich; umożliwienie kontynuowania procesów rewitalizacji 
w kolejnej perspektywie finansowej; wsparcie samorządów lokalnych w projektowaniu procesu 
rewitalizacji; wspieranie programów lub wiązek projektów zamiast pojedynczych proj.; 
dywersyfikację źródeł finansowania: wspieranie wykorzystania różnorodnych form 
współfinansowania rewitalizacji w gminach oraz usprawnienie systemu monitorowania 
rewitalizacji. 
 
1.8. Ewaluacja efektów wdrażania zwrotnych instrumentów finansowych realizowanych 

w ramach RPO WM 2014-2020 wraz z analizą ex-ante dla perspektywy finansowej 

2021-2027 – komponent 1 i 2 

Komponent 1. Celem tego badania była analiza doświadczeń dotyczących stosowania IF-ów  
w RPO oraz funkcjonowania modelu dystrybucji IF-ów. Jako istotną barierę we wdrażaniu IF-ów 
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wskazano na ograniczoną liczbę pośredników zainteresowanych wdrażaniem projektów, a także 
niewystarczającą kapitalizację. 
 
Wynikiem badania był raport cząstkowy, w którym Wykonawca przedstawił 12 rekomendacji   
w tym 4 horyzontalne, rekomendując m.in.: zasadniczą poprawę działania POIF, lub zastąpienie 
go nowym systemem; utrzymanie oferty pożyczek dla młodych firm oraz pożyczki na 
zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. 
 
Komponent 2. W ramach tego komponentu oceniono założenia programowe na lata 2021-2027 
dla Małopolski pod kątem możliwości i racjonalności zastosowania IF-ów, zidentyfikowano 
bariery i wskazano potrzeby w zastosowaniu IF-ów w ramach celów szczegółowych wskazanych 
w założeniach programowych 2021-2027, w tym z perspektywy potencjalnych beneficjentów 
oraz ostatecznych odbiorców wsparcia oraz oszacowano wartość luki finansowej.   
 
Zaproponowano 11 rekomendacji (1 horyzontalna), rekomendując m.in.: uruchomienie 
pożyczek dla firm działających do 24 m-cy i powyżej 24 m-cy; kontynuację pożyczki 
rewitalizacyjnej; zapewnienie ogólnodostępnego wsparcia zwrotnego dla PES; przygotowanie 
dla sektora MŚP instrumentu zwrotnego z komponentem dotacyjnym w formie pożyczki na OZE 
z premią oraz zwiększenie intensywności i skuteczności promocji IF-ów wśród MŚP. 
 
1.9. Wpływ interwencji podejmowanych w szczególności w ramach 12 OP 

„Infrastruktura Społeczna” RPO WM na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności 
usług zdrowotnych w regionie 
 

Badanie rozpoczęto w grudniu 2020 r. a  zakończenie planowane jest na kwiecień 2021 r.  

Wyniki zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu.  

1.10. Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach RPO WM na lata 

2014-2020 

Badanie rozpoczęto w grudniu 2020 r. a zakończenie planowane jest na kwiecień 2021 r.,  
Wyniki zostaną przedstawione w kolejnym sprawozdaniu. 
 
Wyniki omawianych badań zostały upublicznione na stornie internetowej 

www.rpo.malopolska.pl. 

 
5. INFORMACJE NA TEMAT WDRAŻANIA INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA 

MŁODYCH W STOSOWNYCH PRZYPADKACH (art. 19 ust. 2.i 4 rozporządzenia 
(UE) nr 1304/2013 

 
Nie dotyczy RPO WM 
 

6. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 
(art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 
Dla zapewnienia prawidłowej realizacji Programu, IZ RPO podejmuje na bieżąco  szereg działań 
zarządczo-monitoringowych, mających na celu identyfikację istotnych zagrożeń oraz 
optymalizacje procesu jego wdrażania. Należą do nich: 

a) Cykliczne przeglądy i spotkania zarządczo-wdrożeniowe, których celem jest bieżące 
monitorowanie stanu wdrażania PO 
 Przegląd zarządzania programem – służący omówieniu problemów we wdrażaniu oraz 

podjęciu decyzji o środkach usprawniających realizację PO; w trakcie spotkań 

http://www.rpo.malopolska.pl/
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wypracowywane są rozwiązania dot. m.in. zidentyfikowanych problemów wdrożeniowych 
i zarządzania finansowego oraz zmierzające do ujednolicenia procedur. 

 Przegląd projektów pozakonkursowych – mający na celu bieżące monitorowanie postępu 
przygotowania do realizacji, aplikowania o środki oraz wdrażania tych projektów. 

 Spotkania grupy roboczej ds. problemów wdrożeniowych – służące bieżącemu 
identyfikowaniu i rozwiązywaniu pojawiających się problemów wdrożeniowych, istotnie 
wpływających na realizację PO. 

b) Prowadzenie procesu aktualizacji Strategii ZIT, pozwalające na wykorzystanie środków  
z alokacji ZIT. 

c) Szkolenia dla Beneficjentów. 
d) Powołanie Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia,  

w celu podjęcia szybkich i skutecznych działań służących przeciwdziałaniu 
rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 oraz niwelowaniu jej skutków. 

 
Ponadto w 2020 r. w ramach RPO WM przeprowadzono: 
1) 3 kontrole systemowe IZ (w tym 1 zakończoną): nie wykryto nieprawidłowości 

systemowych lub podlegających zgłoszeniu do KE 
2) 2 036 kontroli na projektach i 1 doraźną wizytę monitoringową: 

• oś 1– 152, w tym 129 PZP i 1 doraźna wizyta monitor. (IP/IZ) 
• oś 2 – 134, w tym 128 PZP (IZ) 
• oś 3 – 248, w tym 199 PZP (IZ/IP) 
• oś 4 – 298, w tym 215 PZP (IZ/IP) 
• oś 5 – 142, w tym 92 PZP (IZ) 
• oś 6 – 281, w tym 227 PZP (IZ) 
• oś 7 – 94, w tym 80 PZP (IZ) 
• oś 8 – 108 (IP) 
• oś 9 – 81, w tym 78 PZP (IP) 
• oś 10 – 103, w tym 72 PZP (IP) 
• oś 11 – 253, w tym 219 PZP (IZ) 
• oś 12 – 142, w tym 133 PZP(IZ) 

3) 13 kontroli trwałości projektów oraz 1 wizytę monitoringową w okresie trwałości. 
Ze względu na COVID-19, część kontroli odbyła się w trybie zdalnym, część została 
przełożona na moment, kiedy będzie możliwość zrealizowania ich w miejscu realizacji 
projektu/w siedzibie Beneficjenta. 

4) Kontrole instrumentów finansowych 
W lutym 2020 r. zakończono rozpoczętą w 2019 r. kontrolę wdrażania IF na poziomie MFF. 
Kontrola ta obejmowała wszystkie Dz./Poddz. w ramach IF w zakresie przeprowadzanych 
kontroli na poziomie PF oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych i promocyjnych. 
W okresie styczeń – październik 2020 r. przeprowadzono kontrolę wdrażania IF na poziomie 
PF – MARR S.A., w zakresie wszystkich Dz./Poddz., w których Pośrednik ten realizuje umowy 
operacyjne tj.: Poddz. 3.4.1 – Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Poddz. 
3.4.2 - Instrumenty finansowe dla MŚP – pow. 24 m-cy, Poddz. 4.3.4 – Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków wielorodzinnych mieszkaniowych i Dz. 11.3 - Fundusz Rewitalizacji 
i Odnowy Małopolski. W sierpniu 2020 r. rozpoczęła się kontrola Pośrednika – FDPA 
realizującego umowę w ramach Poddz. 3.4.2. Na dzień 31.12.2020 r. czynności kontrolne nie 
zostały zakończone. W grudniu 2020 r. rozpoczęto kontrolę wdrażania IF na poziomie MFF. 
Kontrola obejmuje wszystkie nadzorowane przez IP Dz./Poddz. i dot. sposobu postępowania  
z nieprawidłowościami. Na dzień 31.12.2020 r. nie zakończono czynności kontrolnych. 
W sierpniu 2019 r. w ramach Poddz. 3.4.1 rozpoczęto kontrolę zamówień na wybór PF (tryb 
„z wolnej ręki”). Czynności kontrolne zakończono 9.01.2020 r. W okresie maj – lipiec 2020 r. 
przeprowadzono kontrolę zamówień na wybór PF (tryb z "wolnej ręki") w ramach Poddz. 
3.4.2. Razem w zakresie kontroli IF: 4 kontrole zakończone, 2 kontrole w trakcie. 
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5) Kontrole krzyżowe 
 W woj. małopolskim ujednolicono podejście do przeprowadzania kontroli krzyżowych. IZ 

przeprowadza kontrole krzyżowe programu 10-tego każdego miesiąca. Jej wyniki są 
przekazywane do IP w celu weryfikacji dokumentacji źródłowej potwierdzającej bądź 
nie występowanie podwójnego finansowania. Po weryfikacji, IP przekazuje informację 
zwrotną do IZ. W przypadkach, w których wystąpi podwójne finansowanie, IP podejmuje 
kroki w celu odzyskania środków. Fakt przeprowadzenia kontroli oraz jej wynik zostaje 
odnotowany w SL2014 przez IZ. 

 W woj. małopolskim ujednolicono podejście do przeprowadzania krzyżowych kontroli 
horyzontalnych. Kontrole krzyżowe RPO WM z PROW/PO RYBY/WOROW, 
przeprowadzają IP na końcowym wniosku o płatność/kontroli na zakończenie projektu. 
Przy prowadzeniu kontroli korzysta się z raportu podstawowego ARiMR w ramach CST. 
Raport zawiera NIP-y Beneficjentów, którzy mają zarejestrowane i zatwierdzone 
wnioski o płatność, w ramach których zostały wypłacone środki. W przypadku 
identyfikacji NIP-u Beneficjenta występującego w projektach, IP przekazują NIP do IZ  
z prośbą o wygenerowanie raportu pogłębionego. Wygenerowany raport (wynik 
kontroli) przekazywany jest niezwłocznie IP. Przeprowadzenie analizy odnotowywane 
jest w listach sprawdzających IP. Jeżeli w wyniku analizy raportu zostanie potwierdzone 
podwójne finansowanie, wyniki te ujmowane są w SL2014. Po stwierdzeniu podwójnego 
finansowania występuje się o kopię/elektroniczną wersję faktur do Beneficjenta,  
z którym została podpisana z umowa o dofinansowanie. 

 zidentyfikowano 20 przypadków podwójnego finansowania – dane za 2020 r. 
wprowadzone do SL do dnia 31.12.2020 r. 

6) Kontrole podjęte przez inne instytucje 
 liczba misji audytowych ETO – 3 
 liczba audytów IA – 1 (IA przeprowadziła 1 audyt podzielony na audyt systemu  

i operacji) 
 
Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach – dane za okres IV kw. 2019 r. do III kw. 
2020 r. 
Wykryto 161 nieprawidłowości na łączną kwotę 2,41 mln EUR (UE: 2,05 mln EUR) dotyczących: 

 naruszenia PZP – 13 
 naruszenia zasady konkurencyjności – 18 
 wydatków niekwalifikowalnych – 68 
 fałszywych dokumentów potwierdzających nieprawidłowość – 1 
 podwójnego finansowania – 13 
 korekty podatku VAT – 31 
 nieosiągnięcia celów projektu – 1 
 naruszenia zasad niedyskryminacji - nieprawidłowość dot. nie zatrudnienia 

przez Wykonawcę min. 30% osób z niepełnosprawnością – 1 
 braku wiarygodnych danych i osiągnięcia wskaźników – 1 
 innych – 14. 

 
Liczba przekazanych do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących i inicjująco - zamykających) 
- 27 na łączną wartość 3,74 mln EUR (wkład UE 3,18 mln EUR).  
W 2020 r. brak zgłoszeń zakwalifikowanych jako podejrzenie nadużycia finansowego czy też 
nadużycie finansowe. 
 
W 2020 r., związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, odzyskano kwotę 686,49 tys. EUR 
wydatków kwalifikowalnych (wkład UE 583,51 tys. EUR). Środki, zgodnie  
z zapisami KT, wskazującymi algorytm wyliczania środków dostępnych do zakontraktowania 
(tzw. "L"), zostały przeznaczone na realizację innych projektów finansowanych ze środków RPO. 
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Pozostała do odzyskania kwota wydatków kwalifikowalnych: 1,72 mln EUR, w tym 1,46 mln 
EUR wkład UE. 
 

7. STRESZCZENIE PODAWANE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ (art. 50 ust. 9 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013). 

 
Streszczenie sprawozdania rocznego w języku angielskim stanowi osobny dokument  
i przekazywane jest do wiadomości publicznej wraz ze sprawozdaniem rocznym. 

8. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH (art. 46 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 
 
Informacja dotycząca wdrażania instrumentów finansowych znajduje się w Załączniku I do 
Sprawozdania oraz w rozdziale 2.3 

9. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 ust. 
2 i 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w przypadku gdy mające zastosowanie 
warunki wstępne nie zostały spełnione w momencie przyjmowania PO 

Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania. 

10. POSTĘPY W PRZYGOTOWANIU I WDRAŻANIE DUŻYCH PROJEKTÓW  
I WSPÓLNYCH PLANÓW DZIAŁANIA (art. 101 lit. h) i art. 111 ust.  
3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 
10.1. Duże projekty  
 
W ramach 12 osi RPO WM realizowany jest 1 duży projekt „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu”. 

W wyniku wystąpienia na terenie Polski pandemii COVID-19 Szpital Uniwersytecki w Krakowie 
na podstawie Polecenia nr 8/2020 Wojewody Małopolskiego z 14 marca 2020 r. od 15 marca 2020 
r. pełnił funkcję szpitala jednoimiennego dla pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV2  
z terenu województwa małopolskiego, a następnie Decyzją nr 61/2020 (Polecenie Nr 137/2020) 
Wojewody Małopolskiego z dnia 4 września 2020 r. został zaliczony do szpitali z 3 poziomu 
zabezpieczenia dla najciężej chorych pacjentów. 

Od marca 2020 r priorytetem stały się przygotowywania postępowań o zamówienie publiczne 
na zakup aparatury niezbędnej w procesie leczenia pacjentów z COVID-19. Tym samym nie 
zostały ogłoszone w planowanych terminach wszystkie postępowania wynikające z procesu 
realizacji projektu. Dodatkowo nastąpił wzrost cen rynkowych aparatury medycznej, w wyniku 
czego unieważniono ogłoszone postępowanie na zakup robota do produkcji cytostatyków 
przeznaczonego do apteki. 
 
W związku z powyższym w listopadzie 2020 r. zawarto aneks do umowy obejmujący zmianę 
terminu realizacji projektu z 30.12.2020 r. na 31.03.2021 r. Równocześnie zaktualizowano 
budżet projektu zwiększając wartości całkowitą projektu do 63 666 922,73 EUR (290 098 
333,40 PLN). Bez zmian pozostały koszty kwalifikowalne oraz dofinasowanie. 
 
W zakresie rzeczowym pojawił się nowy element dopuszczalny w ramach 5% kosztów 
kwalifikowalnych projektu - zakup dodatkowych zastawów narzędzi chirurgicznych o wartości 
1 237 085,06 EUR (5 636 778,06 PLN) na co IZ RPO WM wyraziła zgodę. Aneks nr 2 wprowadził 
także zmianę wartości wskaźnika produktu pn. „Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 
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medycznej” z 65 629 598,22 EUR (299 041 264,27 PLN) do 62 790 725,53 EUR (286 105 940,89 
PLN). 

Do końca 2020 r. w ramach projektu zatwierdzono 18 wniosków o płatność na kwotę całkowitą 
50 946 648,76 EUR (232 138 405,08 PLN), koszty kwalifikowalne 50 399 765,15 EUR (229 646 
526,89 PLN) i wkład UE 42 849 497,43 EUR (195 243 735,02 PLN). 

Ponadto, do końca 2020 r. zakończono kontrole dla 66 postępowań oraz 54 aneksów do 
zawartych umów z Wykonawcami. W ramach 5 skontrolowanych postępowań PZP stwierdzono 
nieprawidłowości skutkujące pomniejszeniem/korektą wydatków kwalifikowanych. 
 
Dodatkowe informacje dot. dużego projektu znajdują się w Tabeli 12. do Sprawozdania. 

10.2 Wspólne plany działań 

W 2020 r. nie był stosowany instrument w ramach RPO WM. 

11. OCENA WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO (art.50 ust. 4 i art. 111 ust.  
4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

11.1 Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu (art. 50 ust.  
4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

            Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania. 
 
11.2 Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci 

oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić 
włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji (art. 50 ust. 
4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 

IZ RPO dokłada starań, aby na żadnym etapie wdrażania Programu (naboru/oceny/realizacji 
proj.) nie były stosowane jakiekolwiek, sprzeczne z prawem krajowym i międzynarodowym 
formy i praktyki dyskryminacji beneficjentów bądź uczestników, naruszające zasady 
horyzontalne: równości szans  i niedyskryminacji. 
 
W realizowanych w ramach RPO WM projektach zadeklarowano stosowanie zasady dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami  (OzN). 
 
a) bariery/problemy powstałe w obszarze realizacji zasad horyzontalnych oraz podjęte 

działania zaradcze 
  Bariery doświadczane przez OzN: brak możliwości wykonywania niektórych 

czynności (np. dźwiganie, praca na stojąco); bariery związane z dł. czasu nauki i 
stażu (mniej godzin, więcej przerw); konieczność dostosowania miejsca 
nauki/staży/pracy do potrzeb OzN; bariery architektoniczne i komunikacyjne 
utrudniające dojazd; obawa przed utratą świadczeń, 

 środki zaradcze: dostosowywano miejsca stażowe/oferty pracy do indywidualnych 
potrzeb OzN; organizacja staży zgodnie z zaleceniami Rady z 2014 r. w sprawie ram 
jakości staży oraz z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży – skrócony dzienny 
wymiar czasu pracy; przedstawienie pozytywnych aspektów udziału w proj.  
i podjęcia pracy, 

b) informacje dot. realizacji ww. zasad w WOD, kartach oceny projektów, WNP, wynikach 
kontroli związane były z: 
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 promocją projektów: niestereotypowy i zróżnicowany przekaz w materiałach info-promo, 
strony internetowe zgodne ze standardem WCAG 2.0, 

 rekrutacją do projektów: np. dostosowanie godzin rozmów do potrzeb os. zgłaszających się 
do projektu, możliwość kontaktu telefonicznego personelu proj. z OzN, rekrutacja na parterze 
budynku, 

 formami wsparcia w projektach: spotkania/prezentacje dot. obalania stereotypów, 
promowania równości, dostosowanie materiałów dydaktycznych, asystent OzN, transport 
specjalistyczny, oferowanie opieki nad os. zależną, dostosowanie diety do potrzeb OzN, 

 infrastrukturą/ likwidacją barier architektonicznych, 
c) działania podjęte w obszarach realizacji PO, aby upowszechniać ww. zasady 

 upowszechnianie ww. zasad w trakcie spotkań, 
 zawarcie odpowiednich zapisów w dokumentacjach konkursowych, 

d) wyniki przeprowadzonych badań ewaluacyjnych/analiz 
 w 2020r. podpisano umowę na badanie Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad 

horyzontalnych w ramach RPO 
e) dobre praktyki 

 z/wg na pandemię COVID-19 niektóre działania realizowane w formie zdalnej 
dostosowanej do potrzeb m.in. OzN, 

 informowanie o udogodnieniach dla OzN, pomoc w dotarciu/powrocie na spotkania,  
w części projektów możliwy dojazd personelu do miejsca zamieszkania, 

 wsparcie dot. opieki nad os. zależną (np. opłacenie żłobka/przedszkola/opiekuna) by 
umożliwić udział w proj. 

 wsparcie psychologiczne, aby zmotywować os. do aktywnego poszukiwania pracy  
i podniesienia własnej wartości, 

 szkolenia dla personelu proj. - j. migowy, techniki Braille´a, praca z dzieckiem  
z autyzmem i zespołem Aspergra, NVC (porozumiewanie bez przemocy) 

 odnowiono i przywrócono do użytkowania budynek Dworca PKP, w którym 
przygotowano ogólnodostępne pomieszczenia na parterze - bez barier,  
z odpowiednią szerokością drzwi, podjazdami, dostosowanymi sanitariatami oraz 
brakiem schodów zew. Utworzono parking P&R, gdzie przewidziano miejsca postojowe 
dla OzN. Równocześnie strona UG, gdzie znajduje się informacja o proj. była dostosowana 
do potrzeb osób niedosłyszących, niedowidzących i niewidomych (Screen Reader, 
regulacja głośności, wielkości czcionki, kontrastu). 

 
11.3 Zrównoważony rozwój (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. f) 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 
            Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania. 
 
11.4 Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany 

klimatu (art. 50 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 
             Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania. 
 

11.5. Rola partnerów we wdrażaniu programu (art. 50 ust. 4 i art. 111 ust. 3 akapit 
pierwszy lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

 
             Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania. 
 

12. OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit    
 pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013 

 



37 

 

12.1. Postępy w realizacji planu ewaluacji oraz wykorzystanie wyników ewaluacji 
 
           Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania. 
 
12.2. Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności  

prowadzonych w ramach strategii komunikacji 
 
           Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania. 
 
13. DZIAŁANIA PODJĘTE W CELU SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘPNYCH (art. 50 

ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) (można je uwzględnić  
w sprawozdaniu, które zostanie złożone w 2016 r. (zob. pkt 9 powyżej)) 
Wymagane w sprawozdaniu, które należy złożyć w 2017 r.) Opcjonalnie: 
sprawozdanie z postępów 

 
          Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania. 

14. DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD 
TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO (art. 111 ust. 4 akapit drugi lit. 
a), b), c), d), g) i h) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 
14.1. Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym 

rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub 
naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, 
zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego. 

 
            Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania. 
 
14.2. Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności 

instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania 
funduszami i korzystania z nich 

 
            Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania. 
 
14.3. Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych  

 i transnarodowych 
 
             Nie dotyczy RPO WM. 

14.4. W stosownych przypadkach — wkład w strategie makroregionalne i strategie 
morskie 

 

            Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania. 

14.5 W stosownych przypadkach — postępy w realizacji przedsięwzięć  
w dziedzinie innowacji społecznych 

            Nie dotyczy RPO WM. 

14.6. Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów 
geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej 
zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza  
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w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób  
z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie 
pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe 

 
           Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania.  
 

15. INFORMACJA FINANSOWA NA POZIOMIE OSI PRIORYTETOWYCH I POZIOMIE  
 PROGRAMU (art. 21 ust. 2 i art. 22 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 
           Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania.  
 

16. INTELIGENTNY, TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU  
  SPOŁECZNEMU (sprawozdanie z postępów osiągniętych w ramach danego  
  wariantu) 

 
           Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania.  
 
17. KWESTIE MAJĄCE WPŁYW NA WYKONANIE PROGRAMU I PODJĘTE DZIAŁANIA 

— RAMY WYKONANIA (art. 50 ust.2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 
 
           Nie dotyczy bieżącego Sprawozdania. 

18. INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH art. 19 ust. 4 i 6  
 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013 (w stosownych przypadkach) 

 
           Nie dotyczy RPO WM. 


