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1. IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA 

CCI 2014PL16M2OP006 

 

Nazwa programu 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 

Wersja 7.0 

Rok sprawozdawczy 2021 

Data zatwierdzenia 

sprawozdania przez 

Komitet Monitorujący 

 

*dane w sprawozdaniu zostały przeliczone według kursu EBC z dn. 30.12.2021 r. tj. 4,5960 PLN ( w tym dla IF), w przypadku 
certyfikowanych środków wartość została przedstawiona w oparciu o wniosek o płatność okresową po kursie EUR z dnia 
przekazania wniosku do KE oraz ujmuje 85% wydatków kwalifikowalnych w oparciu o montaż wskazany w RPO. 
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Wykaz skrótów: 

ARiMR- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
B+R – Badania i rozwój 
CST– Centralny System Informatyczny 
Dz./Poddz. – Działanie/Poddziałanie RPO WM 
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
EFS – Europejski Fundusz Społeczny 
ETO- Europejski Trybunał Obrachunkowy 
FEM 2021-2027 – Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 
FF – Fundusz Funduszy 
FDPA – Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 
IF – Instrumenty Finansowe 
IK UP- Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa 
IP – Instytucja Pośrednicząca 
IZ RPO (IZ) – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 
JST – Jednostki Samorządu Terytorialnego 
KE – Komisja Europejska 
KM RPO – Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 
LFR – Lubelska Fundacja Rozwoju 
MARR S.A– Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 
MEN –Ministerstwo Edukacji Narodowej 
MFF – Menadżer Funduszu Funduszy 
MFiPR – Ministerstwo Fundusz i Polityki Regionalnej 
MTA – Małopolska Tarcza Antykryzysowa 
MUW – Małopolski Urząd Wojewódzki 
NGO – Organizacje pozarządowe 
ob. – Obszary  
OzN – Osoba z niepełnosprawnością  
p./proj.– projekt 
PF – Pośrednik Finansowy 
PI – priorytet inwestycyjny 
pow. – powiat 
PO – Program Operacyjny 
POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna 
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
PZP – Prawo Zamówień Publicznych 
RPO WM (PO) – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 
SL2014 – Centralny System Informatyczny 
SPR – Subregionalny Program Rozwoju 
UE – Unia Europejska 
UMWM – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 
UOD – Umowy o dofinasowanie  
UI – umowa inwestycyjna z PF 
WM – Województwo Małopolskie 
WND – Wniosek o dofinasowanie 
WNP – Wniosek o płatność 
WOROW – Wspólna organizacja rynku owoców i warzyw 
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
ZOZ – Zakłady Opieki Zdrowotnej 
ZWM – Zarząd Województwa Małopolskiego 
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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. 

Tabela 14. Działania podjęte w celu spełnienia mających zastosowanie ogólnych warunków 
wstępnych 

Tabela 15. Działania mające na celu spełnienie mających zastosowanie tematycznych warunków 
wstępnych 
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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 

Dwie zmiany RPO: 

 v.6, aktualizacja tab. finan. dla osi 9., w zw. z COVID-owym mechanizmem 
zwiększonego dofinan., 

 v.7, zwiększenia o środki z instrumentu REACT-EU (33,54 mln EUR), 
przesunięcie środk. z oszczędn., zmiana wart. doc. wskaźn., opisów proj. 
pozakonk. w PI 10i. 

Realizacja RPO w 2021 r: 

 ogłoszono:  

 7 konkurs. na 18,60 mln EUR 

 7 naborów pozakonk. na 33,86 mln EUR 

 2 naborów nadzw. na 9,03 mln EUR 

 zatwierdz. 204 WND, wart. og. 108,05 mln EUR* 

 podpisano 301 UOD, wart. og. 278,16 mln EUR, wyd. kwalif. 232,32 mln 
EUR, wkład UE 183,97 mln EUR 

 zatwierdz. 5 408 WNP, wart. og. 709,25 mln EUR, wyd. kwalif. 589,66 mln 
EUR, wkład UE 455,40 mln EUR 

 certyf. wyd. kwalif. 642,75 mln EUR, wkład UE 549,72 mln EUR 

 

Realizacja RPO od uruchomienia: 

 ogłoszono: 

 178 konkur.** (w tym EFRR 105, EFS 73) na 2 386,34 mln EUR, 69,8% 
alokacji (EFRR: 1 748,98 mln EUR, EFS: 637,36 mln EUR, 

 ogł. 206 naborów pozakon**. (w tym EFRR 181, EFS 25) na 916,42 
mln EUR, 26,7% alokacji (EFRR: 658,27 mln EUR, EFS: 258,15 mln 
EUR) 

 ogł. 10 naborów nadzw. (w tym EFRR 2, EFS 8) na 119,86 mln EUR, 
3,5% alokacji (EFRR: 62,75 mln EUR, EFS: 57,11 mln EUR) 

 zatwierdz. 4 656 WND* (w tym EFRR 2 798, EFS 1 858), wart. og. 4 174,44 
mln EUR (EFRR 3 222,24 mln EUR, EFS 952,20 mln EUR) 

 podpisano 4 136 UOD, wart. og. 4 042,04 mln EUR, wyd. kwalif. 3 503 mln 
EUR, wkład UE 2 688,90 mln EUR – 92,3% alokacji 

 zatwierdz. 26 598 WNP, wart. og. 2 821,08 mln EUR, wyd. kwalif. 2 436,21 
mln EUR, wkład UE 1 877,67 mln EUR – 64,5% alokacji 

 certyf. wyd. kwalif. 2 515,19 mln EUR, wkład UE 2 146,74 mln EUR, 73,7% 
alokacji 
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W tym EFRR:  

 podpisano 2 473 UOD, wart. ogółem 3 153,38 mln EUR, wyd. kwalif.  
2 614,35 mln EUR, wkład UE 1 936,64 mln EUR, 92% alokacji 

 zatwierdz. 13 363  WNP, wart. ogółem 2 182,88 mln EUR, wyd. kwalif. 
1 808,47 mln EUR, wkład UE 1 345,65 mln EUR, 63,9% alokacji 

 certyf. wyd. kwalif. 1 862,51 mln EUR, wkład UE 1 583,13 mln EUR, 75,2% 
alokacji  

W tym EFS: 

 podpisano 1 663 UOD, wart. ogółem 888,65 mln EUR, wyd. kwalif. 888,65 
mln EUR, wkład UE 752,26 mln EUR, 93,3% alokacji 

 zatwierdz. 13 235 WNP, wart. ogółem 638,20 mln EUR, wyd. kwalif. 627,73 
mln EUR, wkład UE 532,02 mln EUR, 66% alokacji 

 certyf. wyd. kwalif. 652,68 mln EUR, wkład UE 563,61 mln EUR, 69,9% 
alokacji 

Rozkład zakontraktowanych proj.: 

sektory gospodarki – zgodnie z tab. 7 

 

Beneficjenci: 

 JST 2 064, wkład UE 1 657,26 mln EUR 

 Przed-stwa 1 635 p, wkład UE 672,69 mln EUR 

 NGO 284 p, wkład UE 140,33 mln EUR 

 ZOZ 67 p, wkład UE 140,89 mln EUR 

 Kościoły 27 p, wkład UE 15,88 mln EUR 

 Spółdzielnie 24 p, wkład UE 4,49 mln EUR 

 Jedn. naukowe, uczelnie 14 p, wkład UE 35,06 mln EUR 

 Adm. rząd. 12 p, wkład UE 18,34 mln EUR 

 Inne 9 p, wkład UE 3,96 mln EUR 

 

Ob. wsparcia: 

 duże ob. miejskie 1 083 p., wkład UE 1 221,75 mln EUR 

 małe ob. miejskie: 1 466 p., wkład UE 662,90 mln EUR 

 ob. wiejskie: 1 587 p., wkład UE 804,25 mln EUR 

 

Najw. proj. na ob. miejskich dot. energetyki, MŚP, rynku pracy, włączenia 
społecznego innowacyjności, B+R, edukacji, 

Najw. proj. na ob. wiejskich dot. energetyki, ochrony środowiska, edukacji, włączenia 
społecznego.  

realizacja proj. wg. miejsca realizacji 

Najw. proj. realizowano w m. Kraków (751), pow. nowosądeckim (402), krakowskim 
(398), a najm. w pow. tatrzańskim (154), miechowskim (137). 135 proj. realizowano 
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na ob. Małopolski. 

subregiony narastająco: 

SPR 

 ogł. 36 konkurs. na 581,02 mln EUR  

 podpisano 874 UOD, wkład UE 432,29 mln EUR (35 w 2021 r., wkład UE 
12,35 mln EUR) 

 zatwierdz. 6 765 WNP, wkład UE 314,74 mln EUR (1 225 w 2021 r., wkład UE 
58,93 mln EUR) 

ZIT 

 ogł. 8 konkurs. na 41,23 mln EUR 

 zidentyfik. 145 p. pozakonkurs. (3 w 2021 r.) 

 podpisano 213 UOD, wkład UE 221,37 mln EUR (7 w 2021 r., wkład UE 10,35 
mln EUR) 

 zatwierdz. 1 645 WNP, wkład UE 155,42 mln EUR (344 w 2021 r., wkład UE 
32,53 mln EUR) 

Tempo wdrażania RPO było dobre, przebiegało prawidłowo i kształtowało się 
różnorodnie w zależności od osi (dane w rozdz. 3.1 i tab. 1-15). 

 

2.3 Instrumenty finansowe 

 

Pożyczki dla firm w ramach 3.4.1 IF dla MŚP – wczesna faza rozwoju i 3.4.2 IF 
dla MŚP – pow. 24 m-cy 

MFF zawarł z PF aneksy, umożliwiające udzielenie dod. karencji i wakacji 
kredytowych oraz obniżenie oprocent.. w zw. z COVID-19. Dopuszczono też 
możliwość udzielania pożyczek na cele płynnościowe na preferencyjnych warunkach 
i spłatę wyłącznie kapitału pożyczki. 

 

4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych 
mieszkaniowych – IF 

W 2021 r. zawarto 2 UOD z MARR na łączną kwotę limitu pożyczki 3,92 mln EUR. 
MFF podpisał aneksy umożliwiające PF udzielenie dodat. karencji i wakacji 
kredytowych do 31.12.2021 r. 

 

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

Rezygnacja na podst. aneksu do UOD z 14.02.2020 r. 

 

11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski 

MFF podpisał aneks umożliwiający PF udzielenie dodatkowej karencji i wakacji 
kredytowych do 31.12.2021 r. 
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Od początku realizacji IF został zasilony kwotą 110,64 mln EUR, w tym w 2021 r. 
MFF przekazano 13,26 mln EUR. 

 

A. pożyczki:  

 3.4.1 –540 UI na 16,50 mln EUR. Wart. wypł. poż. 16,17 mln EUR, wkład UE 
13,89 mln EUR, 

 3.4.2 –1 131 UI na 45,04 mln EUR. Wart. wypł. poż. 45,04 mln EUR, wkład UE 
36,13 mln EUR, 

 4.3.4 –115 UI na kwotę 13,42 mln EUR. Wart. wypł. poż. 13,03 mln EUR, wkład 
UE 10,96 mln EUR, 

 11.3 –59 UI na 24,04 mln EUR. Wart. wypł. poż. 23,28 mln EUR, wkład UE 19,58 
mln EUR. 

 

B. opłaty za zarządzanie: 

Opłata MFF – 2,40 mln EUR 
Wynagrodzenie PF–3,92 mln EUR 
Łącznie: 6,32 mln EUR. 
Na wyd. kwalif. przeznaczono 103,84 mln EUR. 

 

Środki zwrócone po 1 – szym obrocie przeznaczono na pożyczki dla Podz. 
3.4.2. PF zawarł 68 UI na 3,48 mln EUR. War. wypł. poż. 3,48 mln EUR, wkład UE 
3,24 mln EUR. 

W ramach 2-ego obrotu opłaty za zarządzanie wyniosły: 

Opłata MFF: 0 zł; 
Opłata PF: 0,69 mln EUR; 
Łącznie: 0,69 mln EUR. 
 

Zintegrowany Projekt Wsparcia IF w Małopolsce:  

W 2021 r. w celu walki z COVID-19 kontynuowano m.in. działania: 

 udzielanie pożyczek płynnościowych wprowadzonych w roku 2020 ramach 
Umów Operacyjnych z dotychczasowymi PF (zawarto do nich aneksy 
umożliwiające ich udzielanie) oraz umowy z nowymi PF. 

 
Pożyczki mają dostarczyć niezbędnego kapitału obrotowego firmom, które utraciły 
płynność finansową. Umożliwiły one finansowanie m.in. 

 wynagrodzeń pracowników, personelu firm podwykonawczych, 

 zobowiązań pub.-prawn., 

 zobowiązań handlowych, kosztów utrzymania infrastruktury, 

 bieżących zobowiązań, 

 zatowarowanie, półproduktów, 

 wydatki na zapewnienie ciągłości działania odbiorcy i nieopłacone na dzień 
1.02.20 r. 

Oprocentowanie pożyczek płynnościowych jest stałe (0%), Były udzielane do 
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31.12.21 r. Dodatkowo PF otrzymali możliwość udzielania pożyczkobiorcom dod. 
wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych z możliwością 
odpowiedniego wydłużenia okresu finans. i dodat. 6 m-ce karencji w spłacie kapitału 
z wydłużeniem okresu spłaty. 
* wartość i liczba złożonych WOD po ocenie formalnej, 
**korekta danych  w porównaniu do 2020 r. dla konkursów i naborów pozakonkursowych od uruchomienia 
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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 2021 r. 
1 konkurs, alokacja 6,74 mln EUR, 3,4% 
alokacji osi  
zatwierdzono 78 WND, wart. ogół. 13,83 
mln EUR, wkład UE 8,63 mln EUR 
podpisano 47 UOD, wart. ogół. 22,34 mln 
EUR, wkład UE 12,44 mln EUR 
zatwierdzono 461 WNP, wart. ogół. 45,27 
mln EUR, wkład UE 24,09 mln EUR 
certyfikowano wyd. kwalif. 33,12 mln EUR, 
wkład UE 28,15 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
23 konkursy, alokacja 336,27 mln EUR, 
170% alokacji osi,  
2 pozakonkursowe, alokacja 5,38 mln 
EUR, 2,7% alokacji osi 
złożono 1395 WND, wart. ogół. 816,16 
mln EUR 
zatwierdzono 717 WND, wart. ogółem 
330,25 mln EUR, wkład UE 176,44 mln 
EUR 
podpisano 582 UOD, wart. ogół. 295,46 
mln EUR, wyd. kwalif. 245,38 mln EUR, 
wkład UE 157,13 mln EUR, 81% alokacji 
osi 
zatwierdzono 1738 WNP, wart. ogół. 
110,26 mln EUR, wyd. kwalif. 93,01 mln 
EUR, wkład UE 60,27 mln EUR 
certyfikowano wyd. kwalif. 90,02 mln EUR, 
wkład UE 76,52 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjentów 
jst: 2 proj. wkład UE 5,38 mln EUR 
przeds.: 572 proj. wkład UE 131,52 mln 
EUR 
uczelnie: 4 proj. wkład UE 16,53 mln EUR 
NGO: 3 proj. wkład UE 62,00 tys. EUR 
administracja rząd: 1 proj. wkład UE 3,64 
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mln EUR 
 
Ob. wsparcia:  
duże ob. miejskie: 322 proj. wkład UE 
93,86 mln EUR 
małe ob. miejskie: 154 proj. wkład UE 
34,30 mln EUR 
ob. wiejskie: 106 proj. wkład UE 28,97 mln 
EUR 
 
Miejsca realizacji  
Najw. proj. m. Kraków (287), pow. 
krakowski (62), p. wielicki (30) a 4 proj. są 
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 bardzo trudnymi 
wymaganiami realizacyjnymi). 
 
Środki zaradcze: bieżący monitoring proj. 
polegający na stałym kontakcie opiekuna. 
z Benef. m.in poprzez organiz. spotkań, na 
których rozwiązywane są pojawiające się 
trudności. 

 

2.Cyfrowa 
Małopolska 

W 2021 r. 
Nie odbył się już żaden nabór, 

zatwierdzono 9 WND, wartość ogółem 

3,40 mln EUR, wkład UE 2,40 mln EUR 

podpisano 8 UOD, wartość ogółem 3,13 

mln EUR, wkład UE 2,19 mln EUR 

zatwierdzono 199 WNP, wartość ogółem 

32,36 mln EUR, wkład UE 25,73 mln EUR 

certyfikowano wyd. kwalif. 22,30 mln EUR, 

wkład UE 19,0 mln EUR 

 
Od uruchomienia 
5 konkursów, alokacja 62,5 mln EUR, 45% 
alokacji osi 
10 pozakonkursowych, alokacja 81,63 mln 
EUR, 49,9% alokacji osi 
złożono 136 WND, wartość ogółem 171,9 
mln EUR 
zatwierdzono 107 WND, wartość ogółem 

160,11 mln EUR, wkład UE 130,02 mln 
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EUR 

podpisano 104 UOD, wartość ogółem 

166,09 mln EUR, wyd. kwalif. 155,40 mln 

EUR, wkład UE 129,52 mln EUR, 93,2% 

alokacji osi 

zatwierdzono 997 WNP, wartość ogółem 

101,23 mln EUR, wyd. kwalif. 95,94 mln 

EUR, wkład UE 79,85 mln EUR 

certyfikowano wyd. kwalif. 87,98 mln EUR, 

wkład UE 74,78 mln EUR 

 
Rodzaj Beneficjenta 
jst: 87 projektów wkład UE 102,67 mln 
EUR 
administracja rządowa: 7 projektów wkład 
UE 12,61 mln EUR 
jedn. naukowe: 5 projektów wkład. UE 
13,07 mln. EUR 
NGO: 4 projektów wkład UE 1,06 mln EUR 
Kościół: 1 projektów wkład UE 0,11 mln 
EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 36 projektów wkład 
UE 93,22 mln EUR 
małe obszary miejskie: 36 projektów wkład 
UE 21,32 mln EUR 
obszary wiejskie: 32 projektów wkład UE 
14,98 mln EUR 
 
Miejsca realizacji  
Najwięcej projektów - m. Kraków  (32), 
pow. nowotarski i krakowski (15)  
a najmniej pow. tarnowski (5) oraz brzeski, 
wielicki i miechowski (6). 
 
Postęp realizacji wskaźników w Tab. 3A i 5 
 
Problemy: 

Opóźnienia w terminowej realizacji 
projektów spowodowane COVID-19. 
 
Środki zaradcze: 

Monitoring projektów, zgody na wydłużanie 
terminów realizacji, przesunięcia środków 
między poddziałaniami. 
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3. Przedsiębiorcza 

Małopolska 

W 2021 r. 
podpisano 4 UOD, wart. ogółem 6,83 mln 
EUR, wkład UE 4,74 mln EUR 
zatwierdzono 284 WNP, wart. ogółem 
48,83 mln EUR, wkład UE 28,60 mln EUR 
certyfikowano wyd. kwalif. 63,05 mln EUR, 
wkład UE 53,60 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
22 konkursy na 226,62 mln EUR, 77,9% 
alokacji osi 
6 naborów pozakonkurs. na 86,44 mln 
EUR, 29,7% alokacji osi 
2 nabory nadzwyczajne na 62,75 mln 
EUR, 21,6% alokacji osi 
złożono 777 WND, wart. ogółem 528,33 
mln EUR 
zatwierdzono 511 WND, wart. ogółem 
377,72 mln EUR, wkład UE 232,98 mln 
EUR 
podpisano 433 UOD, wart. ogółem 374,22 
mln EUR, wyd. kwalif. 326,05 mln EUR, 
wkład UE 240,81 mln EUR, 97,4% alokacji 
osi 
zatwierdzono 1 351 WNP, wart. ogółem 
273,22 mln EUR, wyd. kwalif. 240,59 mln 
EUR, wkład UE 180,71 mln EUR , 73,1% 
alokacji osi 
certyfikowano wyd. kwalif. 250,66 mln 
EUR, wkład UE 213,06 mln EUR 
 
Rodzaj beneficjenta 
przeds.: 384 proj., wkład UE 143,36 mln 
EUR 
jst: 24 proj., wkład UE 83,27 mln EUR 
NGO: 20 proj., wkład UE 14,04 mln EUR 
spółdzielnie: 5 proj., wkład UE 146,78 tys. 
EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 194 proj., wkład UE 
175,53 mln EUR 
małe obszary miejskie: 105 proj., wkład UE 
27,65 mln EUR 
obszary wiejskie: 134 proj., wkład UE 
37,63 mln EUR  
 
Miejsca realizacji 
Najwięcej proj. - m. Kraków (162) i pow. 
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krakowski (37). Najmniej proj. - pow. 
dąbrowski, miechowski i tatrzański (po 1). 
17 proj. realiz. na obszarze całej 
Małopolski. 
 
Postęp realizacji wskaźników w Tab. 3A i 5 
 
Problemy 
Utrudniona realiz. proj. w związku  
z COVID-19 w Dz. 3.3. Po wprowadzeniu 
ograniczeń udział Benef. w większości 
targów był niemożliwy. 
 
Środki zaradcze 
Elastyczne podchodzenie do zmian w proj. 
np. wydłuż. okresu realiz., dopuszczenie 
zastąpienia udziału w targach formą on-
line lub innymi wydarzeniami 
zapewniającymi osiąg. celów. 

 

4.Regionalna 

Polityka 

Energetyczna 

W 2021 r. 
3 nabory pozakonkursowe na 3,20 mln 
EUR 
zatwierdzono 9 WND, wartość ogółem 
10,14 mln EUR , wkład UE 6,5 mln EUR 
podpisano 33 UOD, wartość ogółem 85,20 
mln EUR, wkład UE 55,72 mln EUR 
zatwierdzono 692 WOP, wartość ogółem 
158,44 mln EUR, wkład UE 102,04 mln 
EUR 
certyfikowano wyd. kwalif. 122,04 mln 
EUR, wkład UE 103,73 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
13 konkursów na 211,44 mln EUR, 35,9% 
alokacji osi 
115 naborów pozakonkursowych na 
236,98 mln EUR, 40,3% alokacji osi 
złożono 872 WND, wartość ogółem 854,07 
mln EUR 
zatwierdzono 589 WND, wartość ogółem 
700,46 mln EUR, wkład UE 445,54 mln 
EUR 
podpisano 556 UOD, wartość ogółem 
718,44 mln EUR, wyd. kwalif. 603,13 mln 
EUR, wkład UE 457,13 mln EUR, 91,4% 
alokacji osi 
zatwierdzono 3 615 WNP, wartość ogółem 
515,23 mln EUR, wyd. kwalif. 424,37 mln 
EUR, wkład UE 326,73 mln EUR, 65,3% 
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alokacji osi 
certyfikowano wyd. kwalif. 436,97 mln 
EUR, wkład UE 371,42 mln EUR 
 
Rodzaj beneficjenta 
jst: 389 proj., wkład UE 313,07 mln EUR 
przeds.: 147 proj., wkład UE 115,39 mln 
EUR 
ZOZ: 8 proj., wkład UE 7,56 mln EUR 
NGO: 7 proj., wkład UE 20,41 mln EUR 
spółdzielnie: 4 proj., 523,8 tys. EUR 
Kościół: 1 proj., wkład UE 180,16 tys. EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 79 proj., wkład UE 
229,38 mln EUR 
małe obszary miejskie: 167 proj., wkład UE 
106,49 mln EUR 
obszary wiejskie: 310 proj., wkład UE 
121,26 mln EUR 
 
Miejsca realizacji: 
Najwięcej projektów - pow. krakowski (75), 
tarnowski (64), nowosądecki (51). 
Najmniej - pow. miechowski (9). 3 projekty 
realizowano na obszarze Małopolski. 
 
Postęp realizacji wskaźników w Tab. 3A  

i 5. 
 
Problemy: 

Opóźnienia w terminowej realizacji 
projektów spowodowane COVID-19. 
 
Środki zaradcze: 

Monitoring proj., zgody na wydłużanie 
terminów realizacji, przesunięcia środków 
między poddziałaniami. 
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5. Ochrona 

środowiska 

W 2021 r. 
podpisano 15 UOD, wartość ogółem 2,76 
mln EUR, wkład UE 2,05 mln EUR 
zatwierdzono 235 WNP, wartość ogółem 
34,22 mln EUR, wkład UE 17,90 mln EUR 
certyfikowano wyd. kwalif. 31,57 mln EUR, 
wkład UE 26,84 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
10 konkursów na 143,72 mln EUR, 112% 
alokacji osi 
17 naborów pozakonkursowych na 9,05 
mln EUR, 7,1% alokacji osi 
złożono 269 WND, wartość ogółem 224,18 
mln EUR 
zatwierdzono 225 WND, wartość ogółem 
188,47 
 mln EUR, wkład UE 112,80 mln EUR 
podpisano 210 UOD, wartość ogółem 
177,43 mln EUR, wyd. kwalif. 132,86 mln 
EUR, wkład UE 100,20 mln EUR, 91,9% 
alokacji osi 
zatwierdzono 1 257 WNP, wartość ogółem 
152,63 mln EUR, wyd. kwalif. 110,32 mln 
EUR, wkład UE 82,73 mln EUR, 75,9% 
alokacji osi 
certyfikowano wyd. kwalif. 110,37 mln 
EUR, wkład UE 93,81 mln EUR 
 
Rodzaj beneficjenta 
jst: 180 proj., wkład UE 80,51 mln EUR 
przedsiębiorstwa: 28 proj., wkład UE 19,35 
mln EUR 
administracja rządowa: 1 proj., wkład UE 
247,88 tys. EUR 
NGO: 1 proj., wkład UE 92,11 tys. EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 5 proj., wkład UE 
3,18 mln EUR 
małe obszary miejskie: 42 proj., wkład UE 
14,65 mln EUR 
obszary wiejskie: 163 proj., wkład UE 
82,37 mln EUR 
 
Miejsce realizacji 
Najwięcej projektów - pow. krakowski (24), 
nowosądecki, nowotarski, tarnowski (22). 
Najmniej - m. Nowy Sącz i Tarnów (1). 
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Postęp realizacji wskaźników w Tab. 3A  
i 5. 
 
Problemy 
Opóźnienia w terminowej realizacji 
projektów spowodowane COVID-19, 
trudności w realizacji procedur 
przetargowych, zw. z wyłonieniem 
wykonawców, wzrostem cen. 
 
Środki zaradcze: 
Monitoring proj., zgody na wydłużanie 
terminów realizacji, przesunięcia środków 
między poddziałaniami. 

 

6. Dziedzictwo 

regionalne 

W 2021 r 
zatwierdzono 2 WND, wartość ogółem 
7,75 mln EUR, wkład UE 4,37 mln EUR 
podpisano 5 UOD, wartość ogółem 10,95 
mln EUR, wkład UE 6,44 mln EUR 
zatwierdzono 236 WNP, wartość ogółem 
39,50 mln EUR, wkład UE 17,56 mln EUR 
certyfikowano wyd. kwalif. 34,24 mln EUR, 
wkład UE 29,10 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
16 konkursów na 165,47 mln EUR, 92,2% 
alokacji osi 
13 naborów pozakonkursowych na 28,21 
mln EUR, 15,7% alokacji osi,  
złożono 372 WND, wartość ogółem 414,07 
mln EUR, 
zatwierdzono 271 WND, wartość ogółem 
302,36 mln EUR, wkład UE 165,65 mln 
EUR 
podpisano 239 UOD, wartość ogółem 
286,10 mln EUR, wyd. kwalif. 219,99 mln 
EUR, wkład UE 143,01 mln EUR, 93,7% 
alokacji osi 
zatwierdzono 1 820 WNP, wartość ogółem 
231,78 mln EUR, wyd. kwalif. 174,11 mln 
EUR, wkład UE 111,34 mln EUR 72,9% 
alokacji 
certyfikowano wyd. kwalif. 191,38 mln 
EUR, wkład UE 162,67 mln EUR, 
 
Rodzaj Beneficjenta 
jst:158 projektów, wkład UE 93,92 mln 
EUR 
przedsiębiorstwa: 40 projektów, wkład UE 
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19,54 mln EUR 
NGO: 25 projektów, wkład UE 14,53 mln 
EUR 
Kościół: 9 projektów, wkład UE 9,11 mln 
EUR 
jednostki nauk.: 4 projekty, wkład UE 4,07 
mln EUR 
administracja rządowa: 3 projekty, wkład 
UE 1,84 mln EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 50 projektów wkład 
UE 29,60 mln EUR  
małe obszary miejskie: 83 projektów wkład 
UE 51,99 mln EUR  
obszary wiejskie: 106 projektów wkład UE 
61,42 mln EUR 
 
Miejsca realizacji 
Najwięcej projektów - pow. nowosądecki 
(56), m. Kraków (37) 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 2021 r. nie zidentyfikowano istotnych 
problemów właściwych wyłącznie dla osi 6. 

 

7. Infrastruktura 

transportowa 

W 2021 r. 
1 konkurs na 2,04 mln EUR,   
zatwierdzono 2 WND, wartość ogółem 
33,82 mln EUR, wkład UE 20,09 mln EUR 
podpisano 3 UOD, wartość ogółem 34,28 
mln EUR, wkład UE 18,36 mln EUR 
zatwierdzono 142 WNP, wartość ogółem 
75,26 mln EUR, wkład UE 51,12 mln EUR 
certyfikowano wyd. kwalif. 85,24 mln EUR, 
wkład UE 72,46 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
9 konkursów na 399,84 mln EUR, 87,9% 
alokacji osi 
13 naborów pozakonkursowych na 93,17 
mln EUR 20,5% alokacji osi, 
złożono 117 WND, wartość ogółem 611,80 
mln EUR 
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zatwierdzono 109 WND, wartość ogółem 
586,91  mln EUR, wkład UE 412,09 mln 
EUR 
podpisano 95 UOD, wartość ogółem 
524,99 mln EUR, wyd. kwalif. 452,57 mln 
EUR, wkład UE 362,28 mln EUR, 93,7% 
alokacji osi 
zatwierdzono 918 WNP, wartość ogółem 
359,44 mln EUR, wyd. kwalif. 320,93 mln 
EUR wkład UE 254,80 mln EUR, 65,9% 
alokacji osi 
certyfikowano wyd. kwalif. 343,31 mln 
EUR, wkład UE 291,82 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjenta 
jst: 91 projektów, wkład UE 320,76 mln 
EUR 
przedsiębiorstwa: 4 projekty, wkład UE 
41,52 mln EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 8 projektów, wkład 
UE 74,90 mln EUR 
małe obszary miejskie: 30 projektów, 
wkład UE 100,31 mln EUR 
obszary wiejskie: 57 projektów, wkład UE 
187,07 
 
Miejsca realizacji 

 Najwięcej projektów - pow. krakowski (18), 
nowotarski (10) 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 2021 r. nie zidentyfikowano istotnych 
problemów właściwych wyłącznie dla osi 7. 
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8. Rynek pracy 

W 2021 r. 
4 konkursy na 8,91 mln EUR 
1 nabór pozakonkurs. na 26,75 mln EUR 
zatwierdzono 58 WND, wart. ogół. 32,32 
mln EUR, wkład UE 27,43 mln EUR 
podpisano 57 UOD, wart. ogół. 36,37 mln 
EUR, wkład UE 30,73 mln EUR 
zatwierdzono 803 WNP, wart. ogół. 38,24 
mln EUR, wkład UE 31,75 mln EUR 
certyfik. wyd. kwalif. 38,33 mln EUR, 
wkład UE 32,58 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
29 konkursów na 231,54 mln EUR, 78,1% 
alok. osi 
10 naborów pozakonkurs. na 96,12 mln 
EUR, 32,4% alokacji osi 
1 nabór nadzw. na 1,25 mln EUR, 0,4% 
alok. osi 
złożono 1 600 WND, wart. ogół. 1 019,50 
mln EUR 
zatwierdzono 647 WND, wart. ogółem 
339,40 mln EUR, wkład UE 286,26 mln 
EUR 
podpisano 540 UOD, wart. ogół./wyd. kw. 
283,81 mln EUR, wkład UE 239,44 mln 
EUR, 95% alok. osi 
zatwierdzono 4 058 WNP, wart. ogółem 
215,97 mln EUR, wyd. kw. 210,11 mln 
EUR, wkład UE 177,61 mln EUR, 70,5% 
alok. osi 
certyfik. wyd. kwalif. 215,38 mln EUR, 
wkład UE 183,07 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjenta 
p-stwa: 243 proj. wkład UE 109,96 mln 
EUR 
jst: 195 proj. wkład UE 95,23 mln EUR 
NGO: 78 proj. wkład UE 29,33 mln EUR 
ZOZ: 15 proj. wkład UE 2,50 mln EUR 
spółdzielnie: 7 proj. wkład UE 1,74 mln 
EUR 
inne: 2 proj. wkład UE 686,60 tys. EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże ob. miejskie: 124 proj. wkład UE 
76,73 mln EUR 
małe ob. miejskie: 261 proj. wkład UE 
98,56 mln EUR 
ob. wiejskie:  155 proj. wkład UE 64,15 mln 
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EUR 
 
Miejsca realizacji 
Najwięcej. proj. pow. olkuski (102), 
limanowski (92). Najmniej Nowy Sącz (25) 
i pow. bocheński (27). 
63 proj. były realizowane na obszarze 
Małopolski. 
 
Postęp realiz. wskaźn. w Tab. 2AiC, 4AiB  
i 5. 
 
Problemy 
Niewykorzystanie pełnej alokacji 
przeznaczonej na nabory w Dz. 8.2. 
(wnioski złożyło 13 z 21 uprawnionych 
Powiatowych Urzędów Pracy  
z Małopolski). 
 
Środki zaradcze 
Przesunięcie alokacji na inne nabory  
w ramach RPO WM. 

 

9. Region spójny 

społecznie 

W 2021 r. 
1 nabór pozakonkursowy na 0,23 mln 
EUR 
2 nabory nadzwyczajne na 9,03 mln EUR 
zatwierdzono 1 WND, wart. ogółem 0,27 
mln EUR, wkład UE 0,23 mln EUR 
podpisano 36 UOD, wart. ogółem 7,93 mln 
EUR, wkład UE 6,73 mln EUR 
zatwierdzono 1 005 WNP, wart. ogółem 
66,31 mln EUR, wkład UE 55,72 mln EUR 
certyfikowano, wyd. kwalif. 63,46 mln 
EUR, wkład UE 57,32 mln EUR  
 
Od uruchomienia 
24 konkursy na 247,54 mln EUR, 86,3% 
alokacji osi 
3 nabory pozakonkursowe na 0,96 mln 
EUR, 0,3% alokacji osi 
6 naborów nadzwyczajnych na 53,68 mln 
EUR, 18,7% alokacji osi  
złożono 808 WND, wart. ogółem 370,06 
mln EUR,  
zatwierdzono 536 WND, wart. ogół. 272,24 
mln EUR, wkład UE 233,57 mln EUR 
podpisano 486 UOD, wart. ogółem/wyd. 
kwalif. 259,82 mln EUR, wkład UE  219,67 
mln EUR 90,1% alokacji osi 
zatwierdzono 4 561 WNP, wart. ogółem 
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193,57 mln EUR, wyd. kwalif. 189,44 mln 
EUR, wkład UE 160,28 mln EUR, 68,4% 
alokacji osi 
certyfikowano, wyd. kwalif. 192,09 mln 
EUR, wkład UE 172,11 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjenta 
jst: 267 proj., wkład UE 129,35 mln EUR 
NGO: 100 proj., wkład UE 50,56 mln EUR  
p-stwa: 95 proj., wkład UE 30,46 mln EUR 
ZOZ: 10 proj., wkład UE 4,54 mln EUR 
Kościół: 7 proj., wkład UE 2,27 mln EUR  
spółdzielnie: 6 proj., wkład UE 1,91 mln 
EUR 
inne: 1 proj. 0,58 mln EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 87 proj. wkład UE 
82,02 mln EUR 
małe obszary miejskie: 201 proj. wkład UE 
71,47 mln EUR 
obszary wiejskie: 198 proj. wkład UE 66,18 
mln EUR 
 
Miejsca realizacji 
Najw. proj. - pow. gorlicki (101)  
i nowosądecki (90). Najmniej pow. 
tatrzański (10) i wielicki (15). 24 proj. 
realizow. są na obszarze Małopolski. 
 
Postęp realiz. wskaźn. w Tab. 2C, 4AiB i 5. 
 
Problemy/Środki zaradcze  
SL w 2021r: 2 nabory techniczne, 
faktyczne uruchomienie w 2022r. Nabory 
te dot. p. nadzwyczajnych.  
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10. Wiedza  

i kompetencje 

W 2021 r. 
1 konkurs na 0,91 mln EUR 
zatwierdzono 42 WND, wart. ogół. 0,43 
mln EUR, wkład UE 0,36 mln EUR 
podpisano 42 UOD, wart. ogół. 0,43 mln 
EUR, wkład UE 0,36 mln EUR 
zatwierdzono 966 WNP, wart. ogół. 38,94 
mln EUR, wkład UE 33,12 mln EUR 
certyfik. wyd. kwalif. 37,11 mln EUR, 
wkład UE 31,54 mld EUR 
 
Od uruchomienia 
20 konkursów na 158,29 mln EUR, 65,1% 
alokacji osi 
6 nabór. pozakonk. na 65,18 mln EUR, 
26,8% alok. osi 
1 nadzwyczajny na 2,18 mln EUR, 0,9% 
alokacji osi  
złożono 947 WND, wart. ogół. 307,99 mln 
EUR 
zatwierdzono 663 WND, wart. ogół. 227,95 
mln EUR, wkład UE 193,62 mln EUR 
podpisano 625 UOD, wart. ogółem/wyd. 
kwalif. 227,53 mln EUR, wkład UE 193,27 
mln EUR, 93,5% alokacji osi 
zatwierdzono 4 530 WNP, wart. ogół. 
139,89 mln EUR, wyd. kwalif. 139,50 mln 
EUR, wkład UE 118,76 mln EUR, 56,0% 
alokacji osi 
certyfik. wyd. kwalif. 143,31 mln EUR, 
wkład UE 121,82 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjenta 
jst: 468 proj. wkład UE 159,78 mln EUR 
p-stwa: 106 proj. wkład UE 21,73 mln EUR 
NGO: 41 proj. wkład UE 8,13 mln EUR 
Kościół: 4 proj. wkład UE 0,94 mln EUR 
inne: 6 proj. wkład UE 2,69 mln EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże ob. miejskie: 118 proj., wkład UE 
70,59 mln EUR 
małe ob. miejskie: 303 proj., wkład UE 
52,13 mln EUR 
ob. wiejskie: 204 proj., wkład UE 70,55 mln 
EUR 
 
Miejsca realizacji 
Najw. proj. - pow. nowotarski (59), 
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krakowski (56). Najmniej pow. dąbrowski 
(11), proszowicki (15). 10 proj. realiz. na 
obszarze Małopolski. 
 
Postęp realiz. wskaźn. w Tab. 2C, 4B i 5. 
 
Problemy/ Środki zaradcze 
Rozbieżności w SL/bazach uczestników 
dot. uczniów nabywających kompetencje 
błędnie +136 
os–wpływ na w. produktu i rezultatu (10i  
i ramy) oraz pracowni szkolnych +12–
wpływ na w. produktu i rezultatu (10i). 
Skorygowano w 2022 r. 

 

11. Rewitalizacja 

przestrzeni 

regionalnej 

W 2021 r. 
podpisano 46 UOD, wartość ogółem 48,99 
mln EUR, wkład UE 28,09 mln EUR 
zatwierdzono 296 WNP, wartość ogółem 
89,92 mln EUR, wkład UE 39,00 mln EUR 
certyfikowano, wyd. kwalif. 64,61 mln 
EUR, wkład UE 54,92 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
5 konkursów na 137,27 mln EUR, 59,5% 
alokacji osi 
1 nabór pozakonkursowy na 34,02 mln 
EUR, 14,7% alokacji osi 
złożono 309 WND, wartość ogółem 459,71 
mln EUR 
zatwierdzono 220 WND, wartość ogółem 
357,18 mln EUR, wkład UE 203,19 mln 
EUR 
podpisano 208 UOD, wartość ogółem 
361,99 mln EUR, wyd. kwalif. 264,18 mln 
EUR, wkład UE 182,96 mln EUR, 93,3% 
alokacji osi 
zatwierdzono 1 212 WNP, wartość ogółem 
245,83 mln EUR, wyd. kwalif. 183,5 mln 
EUR, wkład UE 125,97 mln EUR, 64,2% 
alokacji osi 
certyfikowano wyd. kwalif. 176,65 mln 
EUR, wkład UE 150,15 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjenta 
jst: 188 projektów, wkład UE 145,32 mln 
EUR  
przedsiębiorstwa: 8 projektów, wkład UE 
30,93 mln EUR 
NGO: 4 projekty, wkład UE 1,89 mln EUR 
Kościół: 5 projektów, wkład UE 3,26 mln 
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EUR 
jednostka naukowa: 1 projekt, wkład UE 
1,39 mln EUR 
spółdzielnie: 2 projekty, wkład UE 170,69 
tys. EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 30 proj., wkład UE 
59,59 mln EUR 
małe obszary miejskie: 56 proj., wkład UE 
53,69 mln EUR 
obszary wiejskie: 122 proj., wkład UE 
69,68 mln 
 
Miejsca realizacji 
Projekty realizowane są w każdym 
powiecie Małopolski. 
Najwięcej proj. w pow. olkuskim  
i tarnowskim (16), nowosądeckim (15) i m. 
Kraków (13). Najmniej w pow. dąbrowskim 
i m. Nowy Sącz (po 3). 1 projekt jest 
realizowany na obszarze Małopolski. 
 
Problemy 
Z powodu pandemii COVID-19 w 2020 r. 
zidentyfikowano problemy związane  
z realizacją projektów 
 
Środki zaradcze 
Stały kontakt z opiekunami projektów 
realizowanych w osi 11. 

 

12. Infrastruktura 

społeczna 

W 2021 r. 
zatwierdzono 73 WNP, wartość ogółem 
25,07 mln EUR, wkład UE 14,40 mln EUR 
certyfikowano wyd. kwalifikowalne 30,78 
mln EUR wkład UE 26,16 mln EUR 
 
Od uruchomienia 
2 konkursy na 65,8 mln EUR, 32,4% 
alokacji osi 
4 pozakonkursowe na 83,40 mln EUR, 
41% alokacji osi 
złożono 65 WND, wartość ogółem 253,82 
mln EUR 
zatwierdzono 49 WND, wartość ogółem 
218,78 mln EUR, wkład UE 158,06 mln 
EUR 
podpisano 46 UOD, wartość ogółem 
248,67 mln EUR, wyd. kwalifikowalne 
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214,78 mln EUR, wkład UE 163,60 mln 
EUR, 94,6% alokacji osi 
zatwierdzono 455 WNP, wartość ogółem 
193,26 mln EUR, wyd. kwalifikowalne 
165,71 mln EUR, wkład UE 123,26 mln 
EUR, 71,2% alokacji osi 
certyfikowano wyd. kwalifikowalne 175,17 
mln EUR, wkład UE 148,90 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjentów 
SP ZOZ: 34 projekty, wkład UE 126,30 mln 
EUR 
przedsiębiorstwa: 8 projektów, wkład UE 
8,93 mln EUR  
jst: 3 projekty, wkład UE  28,15 mln. EUR 
NGO: 1 projekt, wkład UE 220,12 tys. EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 18 projektów, 
wkład UE 133,27 mln EUR 
małe obszary miejskie: 28 projektów, 
wkład UE 30,33 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. 
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13. Pomoc 

Techniczna 

W 2021 r. 
2 nabory pozakonkursowe na 3,68 mln 
EUR 
zatwierdzono 3 WND, wartość ogółem 
6,07 mln EUR, wkład UE 4,19 mln EUR 
podpisano 5 UOD, wartość ogółem 18,94 
mln EUR, wkład UE 16,10 mln EUR 
zatwierdzono 16 WNP, wartość ogółem 
16,88 mln EUR, wkład UE 14,35 mln EUR 
certyfikowano, wyd. kwalifikowalne 16,89 
mln EUR, wkład UE 14,36 mln EUR 
 
Od uruchomienia: 
6 naborów pozakonkursowych, alokacja 
95,89 mln EUR, 78,3% alokacji osi 
złożono 12 WND, wartość ogółem 112,61 
mln EUR 
zatwierdzono 12 WND, wartość ogółem 
112,61 mln EUR, wkład UE 94,74 mln 
EUR 
podpisano 12 UOD, wartość ogółem 
117,50 mln EUR, wyd. kwalifikowalne 
117,50 mln EUR, wkład UE 99,87 mln 
EUR, 96% alokacji osi 
zatwierdzono 86 WNP, wartość ogółem 
88,77 mln EUR, wyd. kwalifikowalne 88,68 
mln EUR, wkład UE 75,38 mln EUR, 
72,5% alokacji osi 
certyfikowano wyd. kwalifikowalne 101,90 
mln EUR, wkład UE 86,62 mln EUR 
 
Rodzaj Beneficjenta 
jst: 12 projektów wkład UE 98,87 mln EUR 
 
Obszary wsparcia 
duże obszary miejskie: 12 projektów wkład 
UE 99,87 mln EUR 
 
Miejsca realizacji 
11 projektów realizowanych na obszarze 
całej Małopolski, 1 projekt realizowany  
w m. Kraków 
 
Postęp realizacji wskaźników został 
zaprezentowany w Tab. 2C i 4B. 
 
Problemy 
W 2021 r. nie zidentyfikowano istotnych 
problemów właściwych wyłącznie dla osi 
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13. 

 

14 REACT-UE dla 

zdrowia  

i gospodarki  

w Małopolsce 

W 2021 r.  
Wprowadzono zmianę (v.7) RPO WM, 
zwiększającą środki Programu  
o instrument REACT-EU (33,54 mln EUR). 
Środki te będą wykorzystane na wsparcie 
MŚP i złagodzenia negatywnych skutków 
zdrowotnych COVID-19 (nowa 14. oś 
priorytetowa). REACT-EU to jeden  
z elementów tzw. Europejskiego Planu 
Odbudowy, czyli dodatkowego wsparcia 
na walkę z kryzysem w Europie oraz 
naprawę gospodarki dotkniętej skutkami 
COVID-19. Realizacja projektów 
zaplanowana została na lata 2022-2023.  

Opis znaczących problemów o charakterze horyzontalnym oraz działań 

podjętych w celu ich rozwiązania: 

1. Skutki wystąpienia pandemii COVID - 19, miały istotny negatywny wpływ na 
sytuację społeczna - gospodarczą Polski i regionu. W znaczny sposób 
pogorszyła się sytuacja przedsiębiorców. Pojawiła się konieczność 
dodatkowego wsparcia służby zdrowia oraz szkół, pod kątem wzmocnienia 
działań związanych z podnoszeniem jakości zdalnego nauczania. Konieczne 
stało się zabezpieczenie zdrowia mieszkańców i personelu placówek opieki 
całodobowej. Istotne stało się również ożywienie gospodarcze małopolskich 
miasteczek i obszarów wiejskich. 

 
Środki zaradcze: 
Realizacja Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej: 

 kontynuacja prac Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji działań w zakresie 
przeciwdziałania skutkom koronawirusa COVID-19, 

 kontynuacja działań w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, w skład 
której początkowo wchodziły 3 pakiety (etap I): medyczny, przedsiębiorczości, 
płynności finansowej. Następnie uruchomiono etap II: pakiet społeczny, 
edukacyjny i rozwoju oraz pakiet przedsiębiorczość z przeznaczeniem na bony 
dla osób samozatrudnionych, 

 w ramach pakietu medycznego i edukacyjnego, realizowany był nadal zakres 
rzeczowy projektów. W projekcie ukierunkowanym na wsparcie obszaru 
zdrowia zakupywany był m.in. sprzęt medyczny. W projekcie edukacyjnym 
wyłoniono pierwsze szkoły modelowe tj. placówki, które zostały wyposażone  
w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt, a które docelowo będą pełniły 
rolę liderów we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych w procesie nauczania  
i rozwoju kompetencji uczniów. 

 prowadzone były prace nad uruchomieniem wsparcia w zakresie trzeciej edycji 
MTA - Pakiet medyczny, obejmującej kontynuację wsparcia dla szpitali oraz 
przygotowanie projektu grantowego dla POZ wspierającego walkę ze skutkami 
pandemii dla placówek udzielających świadczeń zdrowotnych dla 
mieszkańców województwa w ramach kontraktów z NFZ. 
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2. Wpływ pandemii koronawirusa na wybór i kontraktację oraz opóźnienia  
i problemy na etapie realizacji projektów. 

 
Środki zaradcze: 
Wydłużane były terminy na udzielanie wyjaśnień i stosowane jest elastyczne 
podejście do proponowanych przez beneficjentów zmian, np. dotyczy to wydłużania 
okresów realizacji projektów. 
 

3. Problemy we wdrażaniu projektów ZIT, związane z ogłoszonym stanem 
epidemii. 

 
Środki zaradcze: 
Prowadzony jest systematyczny monitoring projektów mający na celu eliminowanie 
opóźnień w realizacji projektów. Prowadzone są 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 planuje prowadzenie działań monitoringowych, 
związanych z postępem przygotowania/realizacji projektów (m.in. spotkania  
w ramach Przeglądu Projektów Pozakonkursowych). 

 
4. Zidentyfikowano istotny wzrost cen towarów/usług na rynku oraz wzrost 

kosztów wynagrodzeń, w szczególności w odniesieniu do projektów 
pozakonkursowych realizowanych w Województwie Małopolskim.  
W konsekwencji wpływa to na wynik postępowań przetargowych, z uwagi na 
to, iż ceny ofert znacznie przekraczają planowane kwoty zadań. Wówczas 
zachodzi konieczność pozyskania przez Beneficjenta dodatkowych środków 
na realizację projektu. 
 

Środki zaradcze: 
Monitoring projektów. W indywidualnych przypadkach w miarę możliwości - podjęcie 
starań w zakresie zwiększenia dofinasowania na projekt/zapewnienie dodatkowych 
środków. 
 

5. Kontraktacja EFRR - problemy związane z rejestracją Regionalnej Pomocy 
Inwestycyjnej po 31.12.2020 r. w systemie SHRIMP. 

 
Środki zaradcze: 
Wprowadzenie nowego numeru referencyjnego dla przedłużonego programu 
pomocowego RPI (tj. SA.59210(2020/X)) w systemie SHRIMP, pozwoliło na 
uzupełnienie zaległych przypadków udzielonej pomocy. 

 

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. 
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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. 
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4. PODSUMOWANIE PRZEPROWADZONYCH EWALUACJI (art. 50 ust.  

2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013) 

 
W lutym i marcu 2021 r. dokonano V aktualizacji Planu Ewaluacji RPO WM, która 

została przyjęta Uchwałą Nr 3/21 z dnia 31/03/2021 r. przez Komitet Monitorujący 

RPO WM. W ramach przeglądu zaktualizowano terminy planowanych do wykonania 

badań wraz z ich wartością oraz dodano realizację 1 badania.  

 

1. Realizacja badań ewaluacyjnych w 2021 r. 

 

1.1. Wpływ interwencji podejmowanych w szczególności w ramach 12 OP 

„Infrastruktura Społeczna” RPO WM na lata 2014-2020 na zwiększenie 

dostępności usług zdrowotnych w regionie 

Głównym celem badania była ocena wpływu wsparcia udzielonego w obszarze 
ochrony zdrowia na procesy rozwoju regionu, w tym na zwiększenie dostępu do 
wyższej jakości usług zdrowotnych, a co za tym idzie – ograniczenie skali 
występowania problemów społecznych w Małopolsce. Celem zbadania powiazań 
różnych działań z zakresu ochrony zdrowia podejmowanych w ramach RPO WM 
2014-2020, badaniem objęte zostało przede wszystkich Dz. 12.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia, ale również dwa poddziałania uzupełniające względem 
wskazanego, tj. Poddz. 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia oraz 9.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne w regionie. Wypracowane w toku badania rekomendacje 
dotyczyły nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, wskazując potencjalne 
obszary problemowe, możliwości rozwoju oraz dobre praktyki wykorzystywane  
w ramach programu i warte wdrażania w kolejnych latach. Stwierdzono, że 
interwencje podejmowane w ramach analizowanych działań i poddziałań miały silny, 
pozytywny wpływ na wzrost dostępności i jakości usług zdrowotnych świadczonych  
w woj. małopolskim, dlatego zalecono dalsze kontynuowanie działań w zakresie 
rozwoju infrastruktury i wyposażenia w nowoczesny sprzęt. Zalecono 
skoncentrowanie na zapewnieniu mieszkańcom dostępu do wysokiej jakości opieki 
psychologicznej i psychiatrycznej oraz dalszy rozwój usług skierowanych do osób 
starszych i niesamodzielnych. Należy również dążyć do rozwoju opieki 
skoordynowanej nad pacjentami, tak, by zapewnić im kompleksową opiekę 
zdrowotną. 
 
1.2. Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad horyzontalnych w ramach RPO 

WM na lata 2014-2020 

Badaniem, którego głównym celem była całościowa ocena działań podejmowanych  
w ramach RPO WM w zakresie wdrażania zasad horyzontalnych wraz z oceną 
efektów ich realizacji, objęto zasadę: zrównoważonego rozwoju, równości szans  
i niedyskryminacji, równouprawnienia płci, deinstytucjonalizacji oraz partnerstwa.  
W ramach badania analizie poddano działania podjęte w ramach systemu realizacji 
RPO WM w kontekście stosowania zasad horyzontalnych oraz ich realizacji we 
wdrażanych projektach. W wyniku badania zarekomendowano m.in: 
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 W obszarze usług opiekuńczych dla osób starszy i niesamodzielnych dalszy 
rozwój zdeinstytucjonalizowanych form w szczególności opieki długoterminowej, 
opieki w miejscu zamieszkania, wspieranie rozwiązań łączących nowe 
technologie z usługami opiekuńczymi (teleopieka). Kontynuację działań  
w zakresie pieczy zastępczej ze wsparciem szerszego katalogu usług wsparcia 
rodziny. 

 Opracowanie Wytycznych w zakresie stosowania polityk horyzontalnych, w tym 
również dla zasady zrównoważonego rozwoju. 

 W ramach KM należy zapewnić większe zróżnicowanie członków spoza 
administracji tak aby skład w większym stopniu odzwierciedlał obszary wsparcia 
FEM 2021-2027 (np. zdrowie, efektywność energetyczna) oraz sytuację 
społeczną i środowiskową a także aby w większym stopniu promować równość 
płci podczas rekrutacji kandydatów. 

 Utrzymanie wymogu stosowania zasady zrównoważonego rozwoju dla wszystkich 
osi przyszłego programu. 

 Utworzenie funkcji Koordynatora ds. zasad horyzontalnych wraz ze 
wzmocnieniem jego roli. 

 
1.3. Ewaluacja efektów działań podejmowanych na rzecz zapewnienie 

ochrony i lepszego stanu środowiska w ramach 5. Osi Priorytetowej RPO 

WM na lata 2014-2020 

Głównym celem badania była ocena efektów wdrażania interwencji środowiskowych  
i ich wpływu na wzmocnienie bezpieczeństwa ekologicznego regionu, wzrost 
społeczno-gospodarczy z efektywnym wykorzystaniem zasobów środowiska oraz 
adaptację do zmian klimatu. Wyniki badania wskazały, że interwencja 5 osi została 
dobrze zaplanowana. Zakres wsparcia odpowiadał na kluczowe potrzeby 
województwa, a dofinansowane przedsięwzięcia będą miały wpływ na realizację 
wyznaczonych celów, przy czym skala wpływu na zachodzące w regionie zmiany 
będzie zróżnicowana.  

W ramach zatwierdzonych rekomendacji (głównie horyzontalne) wskazano, że   
w kolejnej perspektywie należy dążyć do uelastycznienia podejścia do weryfikacji 
zgodności projektów z KPOŚK i WPGO, RDW – weryfikacja ta powinna mieć 
charakter kierunkowy, a nie szczegółowy. Wskazane jest zwiększenie wartości 
środków kierowanych w ramach FEM 2021-2027 na realizację projektów 
dotyczących zrównoważonego zagospodarowania wód opadowych (i roztopowych), 
w szczególności zapewniających skuteczne zatrzymanie tych wód w miejscu opadu, 
połączone z ich infiltracją, ewapotranspiracją z wykorzystaniem błękitno-zielonej 
infrastruktury (BZI). Wskazana jest także kontynuacja wsparcia dla infrastruktury 
służącej zaopatrzeniu w wodę oraz zapewnieniu odpowiedniej jakości dostarczanej 
wody a także  zaplanowanie dalszego wsparcia dla rozwoju systemu PSZOK oraz 
działań na rzecz edukacji mieszkańców. W związku z ogromną skalą nadal 
niezespojonych potrzeb w zakresie usuwania azbestu, wskazana jest także 
kontynuacja wsparcia dla tego typu inwestycji. 
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1.4. Ewaluacja wpływu projektów wspartych w ramach 2 osi RPO WM 2014-

2020 na rozwój i wykorzystanie e-usług w województwie małopolskim  

Celem badania była ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach 2 osi RPO WM 
2014-2020 „Cyfrowa Małopolska” na zwiększenie dostępu obywateli  
i przedsiębiorców do informacji sektora publicznego, e-usług, e-kultury i e-zdrowia  
w województwie małopolskim wraz ze wskazaniem rekomendowanych działań 
mających na celu dalszy rozwój e-usług w perspektywie 2021-2027. 

W oparciu o wyniki badań sformułowano m.in. następujące rekomendacje: 

 Należy kontynuować: wsparcie rozwoju e-usług w podmiotach publicznych  
(w szczególności JST); działania w zakresie digitalizacji i udostępniania zasobów 
cyfrowych (obszar e - kultura); rozwój platformy regionalnej e-zdrowia, 

 Należy wspierać różne formy podnoszenia kompetencji dydaktycznych w zakresie 
e-edukacji, 

 Należy premiować projekty realizowane systemowo lub w partnerstwie jako 
efektywne kosztowo, 

 Należy skoncentrować się na wsparciu e-usług na najwyższych – czwartym  
i piątym – poziomach dojrzałości. 

 
1.5. Ewaluacja w zakresie pomiaru wartości wybranych wskaźników rezultatu 

długoterminowego dla 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-

2020 

Badanie miało na celu przeprowadzenie drugiego pomiaru wskaźnika rezultatu 
długoterminowego pn. Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku 
pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu, w ramach 8, 9 i 10 osi RPO WM. 
Badanie dotyczyło trzech okresów: badano sytuację respondentów w momencie 
przystąpienia do projektu, 6 miesięcy po jego zakończeniu oraz aktualną na moment 
badania sytuację zawodową, oraz obejmowało osoby, które w chwili przystąpienia do 
projektu miały status osoby pracującej. 

W wyniku badania zarekomendowano uwzględnienie w sposobie wyliczenia wartości 
wskaźnika, dodatkowych zmiennych świadczących o poprawie sytuacji uczestników 
projektów, takich jak: zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych, wzrost 
zarobków, zmiana zakresu wykonywanych obowiązków na ambitniejsze, 
wymagających umiejętności lub kompetencji w ramach tego samego stanowiska.  

 
1.6. Badanie ewaluacyjne dot. pomiaru wartości wskaźnika rezultatu 

długoterminowego RPO WM 2014-2020: Liczba osób korzystających  

z tras rowerowych w regionie 

Celem badania było oszacowanie liczby osób korzystających z tras rowerowych  
w Małopolsce w 2021 r. i jej porównanie z wartością bazową oraz określenie 
przyczyn tej zmiany poprzez przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu 
rowerowego, przede wszystkim na trasach rowerowych. Na podstawie 
zrealizowanych badań oraz danych pozyskanych od podmiotów prowadzących 
pomiar ruchu na swoich odcinkach tych tras, obliczono łączną liczbę osób 
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korzystających z tras i szlaków rowerowych w woj. małopolskim, wynoszącą 1 414 
113 osób, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w stosunku do wartości bazowej. 
Jednym z elementów badania było również przygotowanie inwentaryzacji 
tras/szlaków rowerowych, których wartość na terenie woj. małopolskiego wyniosła 
9469 km, co wskazuje na bardzo duży potencjał Małopolski w kontekście turystyki 
rowerowej.  

Wykonawca badania w ramach zaproponowanych rekomendacji wskazał m.in. na 
potrzebę: 

 Powołania krajowego operatora odpowiedzianego za opracowanie i pomoc we 
wdrażaniu spójnej koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych o znaczeniu 
ponadregionalnym i krajowym, 

 Wsparcia rozbudowy sieci tras rowerowych VeloMałopolska w kolejnej 
perspektywie finansowej, 

 Wsparcia działań przyczyniających się do uspójnienia sieci tras rowerowych,  
w tym do tworzenia odcinków łączących: z węzłami transportowymi, z siecią tras 
VeloMałopolska oraz odcinków wyprowadzających ruch turystyczny z miejsc 
szczególnie odwiedzanych przez turystów, 

 Wsparcia w zakresie dążenia do poprawy dostępności istniejących tras 
rowerowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju ruchu turystycznego oraz 
prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych tych tras, 

 Prowadzenia dalszych działań dot. wprowadzenia jasnego podziału 
odpowiedzialności pomiędzy podmioty w zakresie istniejącej infrastruktury tras 
rowerowych. 

 
1.7. 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 projektów, które otrzymały wsparcie w postaci bonów 
na innowacje w ramach piątego naboru WND dla poddziałania 1.2.3 RPO WM. 
W wyniku badania zarekomendowano kontynuowanie wsparcia w kolejnej 
perspektywie finansowej, w tym utrzymanie warunków konkursu w zakresie 
proponowanej maksymalnej wartości bonu oraz uwzględnianie w dokumentacji 
konkursowej potrzeb potencjalnych odbiorców i potrzeb rynku, definiując  
w odpowiedni sposób kryteria i punktację.   
 
1.8. Ewaluacja systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego – etap II 

Realizację badania rozpoczęto w 12/2021 r. a jego zakończenie planowane jest na 
05/2022 r., w związku z tym jego wyniki zostaną zaprezentowane w kolejnym 
sprawozdaniu rocznym.  
Wyniki wszystkich omawianych badań zostały upublicznione na stornie internetowej 
www.rpo.malopolska.pl. 
 

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


38 

 

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 RPO, IZ podejmuje na bieżąco szereg działań 
zarządczo-monitoringowych, mających na celu identyfikację istotnych zagrożeń oraz 
optymalizację 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 wypracowywane są rozw. dot. m.in. zidentyfikowanych 
problemów wdrożeniowych i zarz. finans. oraz zmierzające do ujednolicenia 
procedur. 

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

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

c) Szkolenia dla Beneficjentów. 

d) Kontynuacja działań Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor 
Ochrony Zdrowia, powołanego w celu podejmowania skutecznych działań 
służących przeciwdział. rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 oraz 
niwelowaniu jej skutków. 

 
Ponadto, w 2021 r. w ramach RPO WM przeprowadzono: 
1) 1 kontrolę systemową IZ (w toku) 
2) 2 029 kontroli na projektach, 11 wizyt monitoringowych, 18 doraźnych 

kontroli i 1 wizytę monitoringową doraźną: 
• oś 1– 166, w tym 127 PZP i 1 kontrola doraźna (IP/IZ) 
• oś 2 – 209, w tym 190 PZP (IZ) 
• oś 3 – 124, w tym 104 PZP (IZ/IP) 
• oś 4 – 391, w tym 228 PZP i 1 kontrola doraźna (IP/IZ) 
• oś 5 – 158, w tym 85 PZP (IZ) 
• oś 6 – 214, w tym 178 PZP (IZ) 
• oś 7 – 77, w tym 56 PZP (IZ) 
• oś 8 – 171, 1 kontrola doraźna i 1 wizyta monitoringowa doraźna (IP) 
• oś 9 – 98, w tym 80 PZP, 11 wizyt monitoringowych i 6 kontroli doraźnych (IP) 
• oś 10 – 90, w tym 23 i 9 kontroli doraźnych PZP (IP) 
• oś 11 – 242, w tym 187 PZP (IZ) 
• oś 12 – 86, w tym 74 PZP(IZ) 
• oś 13 – 3 (IZ) 
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3) 49 kontroli trwałości projektów. 

4) Kontrole instrumentów finansowych 

W marcu 2021 r. zakończono rozpoczętą w grudniu 2020 r. kontrolę wdrażania IF 
na poziomie MFF. Kontrola obejmowała wszystkie Dz./Poddz. w ramach IF  
w zakresie sposobu postępowania z nieprawidłowościami. W styczniu 2021 r. 
zakończono rozpoczętą w sierpniu 2020 r. kontrolę wdrażania IF na poziomie PF – 
FDPA realizującego umowę w ramach Poddz. 3.4.2. We wrześniu 2021 r. 
rozpoczęła się kontrola kolejnego PF – LFR realizującego umowy w ramach 
Poddz. 3.4.1 i 3.4.2. Na dzień 31.12.2021 r. czynności kontrolne nie zostały 
zakończone. W okresie marzec – lipiec 2021 r. w ramach Dz. 11.3 oraz w okresie 
marzec – sierpień 2021 r. w ramach Poddz. 4.3.4 przeprowadzono kontrole 
zamówień na wybór PF (tryb „z wolnej ręki”). W okresie czerwiec - sierpień 2021 r. 
zrealizowano kontrolę postępowania na wybór PF w ramach Poddz. 3.4.1 
przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 
tj. z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. W grudniu 2021 r. rozpoczęło kontrolę wdrażania IF na poziomie 
MFF. Kontrola obejmuje wszystkie nadzorowane Dz./Poddz. i dotyczy 
wykorzystania wkładu uzup., zwrotu śr. odzyskanych w wyniku windykacji, 
sposobu dokument. wykorzystania odsetek od wkładu programu oraz zasobów 
zwróconych i realiz. dotychczas wydanych zaleceń pokontr. Na dzień 
31.12.2021 r. czynności kontr. nie zostały zakończone. Razem w zakresie kontroli 
IF: 5 kontroli zakończ. i 2 kontrole w trakcie. 

5) Kontrole krzyżowe 

 W Małopolsce ujednolicono podejście do przeprowadzania kontroli 
krzyżowych. IZ przeprowadza kontr. krzyżowe programu nie wcześniej niż 10-
tego każdego miesiąca. Jej wyniki są przekazywane do IP w celu weryfikacji 
dokumentacji źródł. potw. bądź nie występowanie podwójnego finans.  
Po weryfikacji IP przekazuje informację zwrotną do IZ. W przypadkach,  
w których wystąpi podwójne finans., IP podejmuje kroki w celu odzyskania 
środków. Fakt przeprowadzenia kontroli oraz jej wynik zostaje odnotowany  
w SL2014 przez IZ. 

 W Małopolsce ujednolicono podejście do przeprowadzania krzyżowych 
kontroli horyzontalnych. Kontrole krzyżowe RPO WM z PROW/PO 
RYBY/WOROW, przeprowadzają IP na końc. wniosku o płatność/kontroli na 
zakończ. projektu. Przy prowadzeniu kontroli korzysta się z raportu podst. 
ARiMR w ramach CST. Raport zawiera NIP-y Benef., którzy mają zarejestr.  
i zatw. WNP, w ramach których zostały wypłacone środki. W przypadku 
identyf. NIP-u Benef. występującego w raporcie, 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 finans., wyniki te ujmowane są  
w SL2014. Po stwierdzeniu podwójnego finans. występuje się  
o kopię/elektroniczną wersję faktur do Beneficjenta, z którym została 
podpisana UOD. 
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 zidentyfikowano 8 przypadków podwójnego finans., dodatk. 3 przypadki 
(wykryte w 2020 r.) mają informację o aktualizacji statusu w 2021 r. – dane za 
2021 r. wprowadzone do SL do dnia 31.12.2021 r. 

6) Kontrole podjęte przez inne instytucje 

 liczba misji audytowych ETO – 1 

 liczba audytów IA – 1 (IA przeprowadziła 1 audyt podzielony na etapy – audyt: 
operacji, systemu I i II etap, LSI. Dodatkowo, w jednej z IP prowadzona była  
1 kontrola problemowo-sprawdzająca, prowadzona przez Biuro Audytu  
i Kontroli UMWM) 

 liczba kontroli NIK – 2 

W 2021r. w ramach RPO kontrola została przeprowadzona także przez MUW  
i MFiPR. 

 
Informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach – dane za okres IV kw. 2020 r. 
do III kw. 2021 r. 
Wykryto 152 nieprawidłowości na łączną kwotę 2,18 mln EUR (wkład UE 1,86 mln 
EUR) dotyczących: 

 naruszenia PZP – 9 

 naruszenia zasady konkurencyjności – 18 

 wydatków niekwalifikowalnych – 53 

 nienależytego zarządzania finansami – 5 

 podwójnego finansowania – 10 

 korekty podatku VAT – 20 

 nieosiągnięcia celów proj. – 4 

 naruszenia zasad niedyskryminacji – 2 

 nieprawidłowych kosztów uproszczonych – 2 

 naruszenia zasad ochrony środowiska – 1 

 naruszenia zasad udzielania pomocy publicznej – 1 

 braku wiarygodnych danych i osiągnięcia wskaźników – 1 

 innych – 26. 
 
Liczba przekazanych do MF zgłoszeń nieprawidłowości (inicjujących i inicjująco - 
zamykających) - 31 na łączną wart. 5,18 mln EUR (wkład UE 4,52 mln EUR).  
W 2021r. 1 zgłoszenie zakwalifikowano jako nadużycie finansowe o wart. 15,01 tys. 
EUR (wkład UE 13,48 tys. EUR). 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami odzyskano kwotę 811,67 tys. EUR 
wydatków kwalifikowalnych (wkład UE 689,92 tys. EUR). Środki, zgodnie z zapisami 
KT, wskazującymi algorytm wyliczania środków dostępnych do zakontraktowania 
(tzw. "L"), zostały przeznaczone na realizację innych proj. finans. ze środków RPO. 
Pozostała do odzyskania kwota wyd. kwalifikowalnych: 1,37 mln EUR, w tym wkład 
UE 1,17 mln EUR. 
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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. 
 
W związku z powyższym w 2021 r. podpisano 2 kolejne aneksy do umowy. Oba 
dotyczyły zmiany terminu realizacji projektu, który finalnie został wydłużony do dnia 
31.03.2022 r. Główne przyczyny zmiany terminu to: trwająca epidemia wirusa 
COVID-19 w Polsce, przedłużające się procedury dot. postępowań o udzielanie 
zamówień publicznych oraz oczekiwanie na zmiany w prawie w zakresie wymagań 
dla jednostek ochrony zdrowia ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie 
działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach 
medycznych, niezbędne dla uruchomienia zakupionych w projekcie urządzeń do 
radioterapii. 

Do końca 2021 r. w ramach projektu zatwierdzono 23 wnioski o płatność na wartość 
ogółem 56 939 058 EUR , w tym wkład UE 56 375 720 EUR. 
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Ponadto, do końca 2021 r. przeprowadzono i zakończono 139 kontroli (liczba 
skontrolowanych postępowań wraz z aneksami do tych postępowań) oraz  
3 kontrole, dla których czynności kontrolne nie zdążyły się zakończyć w 2021 r.  
W 2021 r. IZ RPO WM przeprowadziła 12 kontroli z zakresu zamówień.  
 
Na jednym postępowaniu stwierdzono naruszenie polegające na wyborze jako 
najkorzystniejszej oferty podlegającej odrzuceniu, które skutkowało pomniejszeniem 
wydatków kwalifikowanych. W pozostałych 11 kontrolowanych postępowaniach nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Dodatkowe informacje dot. dużego projektu znajdują się w Tabeli 12. do 
Sprawozdania. 

10.2 Wspólne plany działań 

 
W 2021 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, 



43 

 

 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: 
 promocją projektów: niestereotypowy i zróżnicowany przekaz w materiałach info-

promo,  
 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: 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 2021r. realizowano badanie Ewaluacja skuteczności wdrażania zasad 
horyzontalnych w ramach RPO – opis w części poświęconej ewaluacji 

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 proj. 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) 

 w Wolbromiu w proj. rewitalizacyjnym powstało Centrum Wsparcia i Terapii 
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin (budynek po Zespole Szkół 
w Kluczach). Cel: wielospecjalistyczna opieka dla OzN. Program funkcjonalno-
przestrzenny - 3 kondygnacje: piwnice (zapl. gastronomiczne,  
s. terapeutyczne, zapl. higieniczno-sanitarne, socj. i tech.); parter (gabinety, 
administracja, p. terapeutyczne, sale wielofunkcyjne, zapl. higieniczno-
sanitarne i tech.); piętro-mieszkania wspomagane (wyłączona z k. kwalif), 
dodatkowo: 2 dźwigi osobowe, przebudowa wejść – dostosowanie do potrzeb 
OzN (pochylnie, schody), zagospodarowanie terenu. 

 

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


