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FORUM MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ 

 

Zakrzów, 26 października 2016 
 



AGENDA 

1. Informacje ogólne  

2. Kwalifikacja merytoryczna kart projektów subregionalnych 

– Poddziałanie 4.5.2 

3. Kwalifikacja merytoryczna kart projektów subregionalnych 

– Poddziałanie 7.2.4 

4. Kwalifikacja merytoryczna kart projektów subregionalnych 

– Poddziałanie 4.4.2 

5. Kwalifikacja merytoryczna kart projektów subregionalnych 

– Poddziałanie 4.4.3 



Pozostałe do uruchomienia poddziałania subregionalne 

 

 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR 
 

 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR 
 

 W związku z koniecznością przyspieszania wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 IZ RPO zamierza 
zrezygnować z przeprowadzenia etapu przedkonkursowego (naboru kart 
projektów subregionalnych, kwalifikacji formalnej oraz kwalifikacji 
merytorycznej) w ramach poddziałań 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o 
znaczeniu subregionalnym – SPR oraz 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR. 
Oznacza to ogłoszenie właściwych konkursów (z alokacją podzieloną pomiędzy 
subregiony) z pominięciem w/w etapu przedkonkursowego. 



12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR 

WAŻNE INFORMACJE 

 Planowane terminy dot. poddziałania 12.1.3 

 5 października 2016 

Komitet Sterujący podjął Uchwałę o uzgodnieniu Planu Działania Województwa            

Małopolskiego w obszarze zdrowia na rok 2017, wraz z kryteriami wyboru projektów dla 

poddziałania 12.1.3 

 21 października 2016 

Uchwalenie kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 12.1.3 przez Komitet 

Monitorujący RPO WM 

 I kw. 2017 r. 

     Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie 



12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR 

WAŻNE INFORMACJE 

Opinia o celowości inwestycji 

 W dniu 30 sierpnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków  publicznych.  

Link do Ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001355  

 Rozporządzeniem wykonawczym do w/w Ustawy jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 

2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.  

Link do Rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001539  

 Ustawa ta reguluje szczegóły trybu wydawania przez Wojewodę opinii o celowości inwestycji.  

 Opinia ta będzie załącznikiem do wniosku o dofinansowanie na etapie właściwego konkursu (o ile 

dotyczy projektu zgodnie z zapisami Ustawy). Tylko pozytywna opinia o celowości inwestycji będzie 

dawała możliwość ubiegania się o środki unijne. 

 Zgodnie z zapisami Ustawy, o opinię tę występuje się w przypadku realizacji projektów z zakresu 

lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej. 

 Zgodnie z zapisami w/w Ustawy wojewoda wydaje opinię o celowości inwestycji w ciągu 45 dni.  

A zatem jest możliwość uzyskania opinii po zatwierdzeniu przez ZMW wykazu projektów subregionalnych,  

a przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie. 
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12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR 

WAŻNE INFORMACJE 

 Podział alokacji pomiędzy subregiony w ramach poddziałania 12.1.3 

 Podział alokacji został uzgodniony przez Konwent Powiatów Województwa 

Małopolskiego i przekazany Marszałkowi Województwa Małopolskiego pismem  

z dnia 18 września 2015 r., znak ORB.021.85.2015.  

• Podział alokacji (w euro): 

Krakowski Obszar Metropolitalny: 5 269 016,00  

Subregion Tarnowski: 4 762 529,00  

Subregion Sądecki: 5 389 580,00  

Subregion Podhalański: 6 285 025,00 

Małopolska Zachodnia: 8 293 851,00 

 

* Powyższe kwoty dają sumę 30 000 001,00 EUR, przy alokacji 30 000 000,00 EUR 



5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR 

WAŻNE INFORMACJE 

 Planowane terminy dot. poddziałania 5.2.2 

 21 października 2016 

Uchwalenie kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 5.2.2 przez Komitet Monitorujący RPO WM 

 I kw. 2017 r. 

     Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie 

 LINIA DEMARKACYJNA  

 W ramach poddziałania wsparcie będą mogły otrzymać projekty spełniające poniższe 

warunki: 

 w odniesieniu do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych o dofinansowanie mogą ubiegać 
się projekty o wartości do 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych i obsługujące do 20 000 mieszkańców, 
natomiast pozostałe projekty będą realizowane w ramach PO IiŚ; ww. warunki należy spełnić łącznie tj.  
w przypadku gdy co najmniej jeden z ww. parametrów zostanie przekroczony, inwestycja kwalifikuje się do 
wsparcia w ramach PO IiŚ; 

 w przypadku pozostałych projektów w ramach poddziałania wspierane będą kompleksowe inwestycje, 
których wartość kosztów kwalifikowalnych będzie mniejsza od 8 mln zł. 

Powyższe ograniczenia nie dotyczą projektów z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu. 



 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR 

 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR             

 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR 

 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR 

II połowa 

listopada  

2016 r. 

Najbliższe terminy ogłoszeń o naborach wniosków  

o dofinansowanie w ramach poddziałań subregionalnych 



 
 

KWALIFIKACJA MERYTORYCZNA  

KART PROJEKTÓW 

PODDZIAŁANIE 4.5.2 

 Niskoemisyjny transport miejski - SPR 



KWALIFIKACJA FORMALNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR 

• Nabór kart projektów trwał od 30 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. 

• W ramach naboru w Małopolsce Zachodniej wpłynęło 12 kart projektów 

• Kwalifikację formalną przeprowadziła IZ RPO WM 



 Ocenę pozytywną lub pozytywną warunkową 

uzyskało – 12 kart projektów 

 

 Ocenę negatywną uzyskało - 0 kart projektów 
 

 Wszystkie karty zostały skierowane do kwalifikacji merytorycznej 

dokonywanej przez Forum Subregionalne 

KWALIFIKACJA FORMALNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR 

WYNIKI 



KWALIFIKACJA FORMALNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

4.5.2 Niskoemisyjny  transport miejski - SPR 

OCENA FORMALNA POZYTYWNA WARUNKOWA 
 

 Ocenę warunkową pozytywną otrzymały projekty: 

 niezawierające informacji, czy realizowany projekt wynika  

z przygotowanych przez samorządy oraz pozytywnie zaopiniowanych przez 

WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW planów dotyczących gospodarki 

niskoemisyjnej lub w sytuacji gdy samorząd terytorialny nie zakończył prac 

nad przygotowaniem planu gospodarki niskoemisyjnej – projekt jest  

w końcowej fazie opracowania oraz w przypadku, gdy projekt nie wynika  

z planu gospodarki niskoemisyjnej, który jest obecnie w trakcie aktualizacji. 

Projektodawcom zwrócono uwagę, iż na etapie pełnej dokumentacji wniosku 

o dofinansowanie należy uzupełnić lub sprecyzować brakujące informacje. 
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KWALIFIKACJA MERYTORYCZNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR 

 Do kwalifikacji merytorycznej dokonywanej na posiedzeniu Forum 

Małopolski Zachodniej w dniu 26 X 2016 przekazano 12 kart projektów. 

 Projekty te opiewają na łączną sumę wnioskowanych dofinansowań  

115 874 987,00 zł. 

  Alokacja dla Małopolski Zachodniej ogółem: 61 001 262,00 zł  

(122 002 524,00 zł – 200%) 

 Wolna kwota środków w stosunku do 200% alokacji na Małopolskę 

Zachodnią: 6 127 537,00 zł 

 

 Forum Małopolski Zachodniej dokonuje kwalifikacji merytorycznej 

uzgadniając wykaz projektów subregionalnych o łącznej kwocie 

wnioskowanych dofinansowań: 122 002 524,00 zł (200% alokacji na dany 

subregion w danym konkursie). 



 
 

KWALIFIKACJA MERYTORYCZNA  

KART PROJEKTÓW 

PODDZIAŁANIE 7.2.4 

 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR 



KWALIFIKACJA FORMALNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR 

• Nabór kart projektów trwał od 30 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.  

• W ramach naboru w Małopolsce Zachodniej wpłynęło 11 kart projektów 

• Kwalifikację formalną przeprowadziła IZ RPO WM 



 Ocenę pozytywną lub pozytywną 

warunkową uzyskało – 11 kart projektów 

 

 Ocenę negatywną uzyskało - 0 kart projektów  
 

 Wszystkie karty zostały skierowane do kwalifikacji merytorycznej 

dokonywanej przez Forum Subregionalne.  

KWALIFIKACJA FORMALNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR 

WYNIKI 



KWALIFIKACJA FORMALNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR 

OCENA FORMALNA POZYTYWNA WARUNKOWA 
 

 Ocena warunkowa pozytywna wynikała w szczególności z: 

 wskazania, iż część zakresu rzeczowego projektu może być niekwalifikowalna  na 
etapie pełnej dokumentacji wniosku o dofinansowanie (np. wydatki na prace 
remontowe, wydatki na budowę/przebudowę/modernizację/rozbudowę lub remont 
dróg); 

 niepełnych danych wymaganych do pełnej oceny projektu. Projektodawcom 
zasygnalizowano problemy, na jakie muszą zwrócić uwagę i które powinny zostać 
uzupełnione bądź skorygowane na etapie właściwych wniosków o dofinansowanie.  
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KWALIFIKACJA MERYTORYCZNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR 

 Do kwalifikacji merytorycznej dokonywanej na posiedzeniu Forum 

Małopolski Zachodniej w dniu 26 X 2016 przekazano 11 kart projektów. 

 Projekty te opiewają na łączną sumę wnioskowanych dofinansowań  

30 972 054,00 zł. 

  Alokacja na Małopolskę Zachodnią ogółem: 20 333 754,00 zł  

(40 667 508,00 zł – 200 %) 

 Wolna kwota środków w stosunku do 200 % alokacji na Małopolskę 

Zachodnią: 9 695 454,00 zł 

 Forum Małopolski Zachodniej dokonuje kwalifikacji merytorycznej 

uzgadniając wykaz projektów subregionalnych o łącznej kwocie 

wnioskowanych dofinansowań 40 667 508,00 zł (200 % alokacji na dany 

subregion w danym konkursie). 

 



 
 

KWALIFIKACJA MERYTORYCZNA  

KART PROJEKTÓW 

PODDZIAŁANIE 

 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR 



KWALIFIKACJA FORMALNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR 

• Nabór kart projektów trwał od 24 czerwca 2016 r. do 25 lipca 2016 r.  

• W ramach naboru w Małopolsce Zachodniej wpłynęło 21 kart projektów 

• Kwalifikację formalną przeprowadziła IZ RPO WM 



 Ocenę pozytywną lub pozytywną 

warunkową uzyskały – 21 kart projektów 

 

 Ocenę negatywną uzyskało - 0 kart projektów  
 

 Wszystkie karty zostały skierowane do kwalifikacji merytorycznej 

dokonywanej przez Forum Subregionalne.  

KWALIFIKACJA FORMALNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR 

WYNIKI 



KWALIFIKACJA FORMALNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR 

OCENA FORMALNA POZYTYWNA WARUNKOWA 
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 Ocena warunkowa pozytywna wynikała z konieczności zasygnalizowania 

Projektodawcom problemów na jakie muszą zwrócić uwagę i/lub 

skorygować na etapie właściwych wniosków o dofinansowanie, tak aby 

złożony wniosek w pełni spełniał wymogi zawarte w SzOOP. Do 

najczęstszych problemów należały:  

 wskazywanie przez Projektodawców 100 % poziomu dofinansowania projektu (co do zasady nie będzie 
racjonalnej możliwości pozyskania 100% dofinansowania projektu);  

 informacje w projektach mówiące o tym, iż środki finansowe na realizację projektów pochodzić będą od 
mieszkańców (wkład własny powinien zostać zapewniony z budżetu Projektodawcy, w tym wypadku 
finansowania z budżetu Wnioskodawcy będą wymagały m.in. wydatki na kampanie społeczne, koszty 
pośrednie); 

 zawyżone koszty jednostkowe projektów np. w zakresie rzeczowym przewidziano koszty audytów 
energetycznych, których finansowanie jest zaplanowane ze środków RPO WM (wykonanie ocen 
energetycznych budynków w ramach Działania 4.4). 

 Dodatkowo w ramach Poddziałania jest możliwość wsparcia rozwoju sieci ciepłowniczych. Jednak 
dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie sieci spełniające kryterium „efektywnego energetycznie 
systemu ciepłowniczego”. W oparciu o wstępne rozeznanie wśród potencjalnych beneficjentów jest to 
kryterium trudne do spełnienia. Dofinansowanie projektów mających na celu inwestycje w sieci 
ciepłownicze będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy projekty te spełnią wymogi Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 
efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014–2020. 



KWALIFIKACJA MERYTORYCZNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR 

 Do kwalifikacji merytorycznej dokonywanej na posiedzeniu Forum 

Małopolski Zachodniej w dniu 26 X 2016 przekazano 21 kart projektów. 

 Projekty te opiewają na łączną sumę wnioskowanych dofinansowań  

23 554 060,52 zł. 

  Alokacja na Małopolskę Zachodnią ogółem: 34 847 485,54 zł  

(69 694 971,08 zł – 200 %) 

 Wolna kwota środków w stosunku do 100 % alokacji na Małopolskę 

Zachodnią: 11 293 425,02 zł 

 Forum Małopolski Zachodniej dokonuje kwalifikacji merytorycznej 

uzgadniając wykaz projektów subregionalnych o łącznej kwocie 

wnioskowanych dofinansowań 69 694 971,08 zł (200 % alokacji na dany 

subregion w danym konkursie). 

 



 
 

KWALIFIKACJA MERYTORYCZNA  

KART PROJEKTÓW 

PODDZIAŁANIE 

 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji  

(paliwa stałe) - SPR 



KWALIFIKACJA FORMALNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR 

• Nabór kart projektów trwał od 24 czerwca 2016 r. do 25 lipca 2016 r.  

• W ramach naboru w Małopolsce Zachodniej wpłynęło 21 kart projektów 

• Kwalifikację formalną przeprowadziła IZ RPO WM 



 Ocenę pozytywną lub pozytywną 

warunkową uzyskało – 21 kart projektów 

 

 Ocenę negatywną uzyskało - 0 kart projektów  
 

 Wszystkie karty zostały skierowane do kwalifikacji merytorycznej 

dokonywanej przez Forum Subregionalne.  

KWALIFIKACJA FORMALNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR 

WYNIKI 



KWALIFIKACJA FORMALNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR 

OCENA FORMALNA POZYTYWNA WARUNKOWA 
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 Ocena warunkowa pozytywna wynikała z konieczności zasygnalizowania 

Projektodawcom problemów na jakie muszą zwrócić uwagę i/lub 

skorygować na etapie właściwych wniosków o dofinansowanie, tak aby 

złożony wniosek w pełni spełniał wymogi zawarte w SzOOP. Do 

najczęstszych problemów należały:  

 wskazywanie przez Projektodawców 100 % poziomu dofinansowania projektu (co do zasady nie będzie 
racjonalnej możliwości pozyskania 100% dofinansowania projektu);  

 informacje w projektach mówiące o tym, iż środki finansowe na realizację projektów pochodzić będą od 
mieszkańców (wkład własny powinien zostać zapewniony z budżetu Projektodawcy, w tym wypadku 
finansowania z budżetu Wnioskodawcy będą wymagały m.in. wydatki na kampanie społeczne, koszty 
pośrednie); 

 zawyżone koszty jednostkowe projektów np. w zakresie rzeczowym przewidziano koszty audytów 
energetycznych, których finansowanie jest zaplanowane ze środków RPO WM (wykonanie ocen 
energetycznych budynków w ramach Działania 4.4); 

 w jednym projekcie zidentyfikowano ryzyko występowania partnerów powiązanych w rozumieniu Ustawy 
lub partnerów nie kwalifikujących się do typu Beneficjenta zgodnie z SzOOP, o czym zasygnalizowano 
Projektodawcy. 

 



KWALIFIKACJA MERYTORYCZNA KART PROJEKTÓW  

W RAMACH PODDZIAŁANIA  

4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR 

 Do kwalifikacji merytorycznej dokonywanej na posiedzeniu Forum 

Małopolski Zachodniej w dniu 26 X 2016 przekazano 21 kart projektów. 

 Projekty te opiewają na łączną sumę wnioskowanych dofinansowań  

30 431 336,57 zł. 

  Alokacja na Małopolskę Zachodnią ogółem: 15 986 899,46 zł  

(31 973 798,92 zł – 200%) 

 Wolna kwota środków w stosunku do 200% alokacji na Małopolskę 

Zachodnią: 1 542 462,35 zł 

 Forum Małopolski Zachodniej dokonuje kwalifikacji merytorycznej 

uzgadniając wykaz projektów subregionalnych o łącznej kwocie 

wnioskowanych dofinansowań 31 973 798,92 zł (200% alokacji na dany 

subregion w danym konkursie). 

 



www. rpo.malopolska.pl/subregiony 


