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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1305/20  

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2020 r. 

Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie elementów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyjmowanych przez Komisję 
Europejską decyzją 

1) W podrozdziale 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej w części pn. 
Uzasadnienie podziału środków między cele tematyczne i priorytety 
inwestycyjne 

a) zapis w brzmieniu:  

Alokacja finansowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 2 878 215 972 EUR, w tym alokacja na EFRR 
2 068 587 710 EUR (71,87%) oraz na EFS 809 628 262 EUR (28,13%). 

otrzymuje brzmienie: 

Alokacja finansowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 2 878 215 972 EUR, w tym alokacja na EFRR 
2 071 582 510 EUR (71,97%) oraz na EFS 806 633 462 EUR (28,03%).  

b) zapis w brzmieniu:  

Rozkład interwencji jest zgodny z określonymi na poziomie rozporządzeń KE 
minimalnymi poziomami koncentracji tematycznej, tj. 

- CT 1–4: 50,13% środków EFRR 
- CT 4: 23,59% środków EFRR 
- CT 9: 27,13 % środków EFS 
- 5 PI (8i, 9i, 9iv, 10i, 10iv) realizowanych z EFS: 64,40% środków tego funduszu. 

otrzymuje brzmienie: 

Rozkład interwencji jest zgodny z określonymi na poziomie rozporządzeń KE 
minimalnymi poziomami koncentracji tematycznej, tj. 

- CT 1–4: 50,12% środków EFRR 
- CT 4: 22,52% środków EFRR 
- CT 9: 29,04% środków EFS 
- 5 PI (8i, 9i, 9iv, 10i, 10iv) realizowanych z EFS: 65,95% środków tego funduszu. 

c) zapis w części A. środki EFRR w brzmieniu: 

- interwencje mające na celu pobudzanie i wzmocnienie gospodarki regionalnej 
poprzez wzrost jej innowacyjności zwłaszcza w obszarach inteligentnej 
specjalizacji, podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej regionu (CT 1 i CT 3) – 409 117 627 EUR, tj. 19,78% 
środków EFRR 

otrzymuje brzmienie: 
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- interwencje mające na celu pobudzanie i wzmocnienie gospodarki regionalnej 
poprzez wzrost jej innowacyjności zwłaszcza w obszarach inteligentnej 
specjalizacji, podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zwiększenie 
atrakcyjności inwestycyjnej regionu (CT 1 i CT 3) – 437 396 514 EUR, tj. 21,11% 
środków EFRR 

d) zapis w części A. środki EFRR w brzmieniu: 

- interwencja w zakresie infrastruktury transportowej, mająca na celu likwidację 
barier rozwoju działalności gospodarczej, wzmocnienie integracji wewnętrznej 
regionu oraz zaspokojenie potrzeb mobilnego społeczeństwa (CT 7) – 
388 491 668 EUR, tj. 18,78% środków EFRR 

otrzymuje brzmienie: 

- interwencja w zakresie infrastruktury transportowej, mająca na celu likwidację 
barier rozwoju działalności gospodarczej, wzmocnienie integracji wewnętrznej 
regionu oraz zaspokojenie potrzeb mobilnego społeczeństwa (CT 7) – 
386 711 501 EUR, tj. 18,67% środków EFRR 

e) zapis w części A. środki EFRR w brzmieniu: 

- interwencja ukierunkowana na przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez 
wsparcie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej, 
wykorzystanie OZE oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym promowanie 
„czystego” transportu miejskiego (CT 4) –  487 895 765 EUR, tj.  23,59% środków 
EFRR 

otrzymuje brzmienie: 

- interwencja ukierunkowana na przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez 
wsparcie działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej, 
wykorzystanie OZE oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym promowanie 
„czystego” transportu miejskiego (CT 4) – 466 446 637 EUR, tj. 22,52% środków 
EFRR 

f) zapis w części A. środki EFRR w brzmieniu: 

- interwencja dotycząca rewitalizacji przestrzeni województwa – miejskiej i wiejskiej 
– która w połączeniu ze środkami EFS przyczyni się do wzrostu aktywności 
społecznej i zawodowej mieszkańców regionu (CT 9) – 173 908 518 EUR, tj. 
8,41% środków EFRR 

otrzymuje brzmienie: 

- interwencja dotycząca rewitalizacji przestrzeni województwa – miejskiej i wiejskiej 
– która w połączeniu ze środkami EFS przyczyni się do wzrostu aktywności 
społecznej i zawodowej mieszkańców regionu (CT 9) – 196 137 962 EUR, tj. 
9,47% środków EFRR 
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g) zapis w części A. środki EFRR w brzmieniu: 

- interwencja ukierunkowana na ochronę, wzmocnienie oraz wykorzystanie 
ważnych potencjałów regionu, tj. dziedzictwa kulturowego, zasobów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz miejscowości uzdrowiskowych (CT 6 i CT 8) 
–  163 765 830 EUR, tj. 7,92% środków EFRR 

otrzymuje brzmienie: 

- interwencja ukierunkowana na ochronę, wzmocnienie oraz wykorzystanie 
ważnych potencjałów regionu, tj. dziedzictwa kulturowego, zasobów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz miejscowości uzdrowiskowych (CT 6 i CT 8) 
– 152 632 527 EUR, tj. 7,37% środków EFRR 

h) zapis w części A. środki EFRR w brzmieniu: 

- interwencja mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa ekologicznego oraz 
ochronę środowiska poprzez koncentrację w trzech obszarach tj. ograniczenie 
zanieczyszczeń i poprawę jakości wód, zapobieganie powstawaniu oraz 
zagospodarowanie istniejących odpadów, zapobieganie klęskom żywiołowym 
(CT 5 i CT 6) – 117 453 253 EUR, tj. 5,68% środków EFRR 

otrzymuje brzmienie: 

- interwencja mająca na celu wzmocnienie bezpieczeństwa ekologicznego oraz 
ochronę środowiska poprzez koncentrację w trzech obszarach tj. ograniczenie 
zanieczyszczeń i poprawę jakości wód, zapobieganie powstawaniu oraz 
zagospodarowanie istniejących odpadów, zapobieganie klęskom żywiołowym 
(CT 5 i CT 6) – 109 067 881 EUR, tj. 5,26% środków EFRR 

i) zapis w części A. środki EFRR w brzmieniu: 

- interwencja ukierunkowana na zwiększenie poziomu wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych poprzez poprawę dostępności i jakości zasobów i 
usług udostępnianych drogą elektroniczną (CT 2) – 140 000 000 EUR, tj. 6,77% 
środków EFRR 

otrzymuje brzmienie: 

- interwencja ukierunkowana na zwiększenie poziomu wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych poprzez poprawę dostępności i jakości zasobów i 
usług udostępnianych drogą elektroniczną (CT 2) – 134 444 106 EUR, tj. 6,49% 
środków EFRR 

j) zapis w części A. środki EFRR w brzmieniu: 

- interwencja w obszarze infrastruktury ochrony zdrowia i edukacji – mająca na celu 
podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez zwiększenie 
dostępności i jakości usług w obszarze zdrowia oraz dostarczenie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych (CT 9 i CT 10) – 172 230 556 EUR, tj. 8,33 % środków EFRR. 

otrzymuje brzmienie: 
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- interwencja w obszarze infrastruktury ochrony zdrowia i edukacji – mająca na celu 
podniesienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez zwiększenie 
dostępności i jakości usług w obszarze zdrowia oraz dostarczenie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych (CT 9 i CT 10) – 173 020 889 EUR, tj. 8,35% środków EFRR. 

k) zapis w części B. środki EFS w brzmieniu: 

- interwencje dotyczące m.in. zwiększenia dostępu do zatrudnienia dla osób 
pozostających bez zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji pracowników, 
wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców czy poprawę sytuacji w zakresie 
łączenia funkcji zawodowych i rodzinnych, prowadzące do poprawy sytuacji na 
regionalnym rynku pracy (CT 8) –  266 964 148 EUR, tj. 32,97% środków EFS 

otrzymuje brzmienie: 

- interwencje dotyczące m.in. zwiększenia dostępu do zatrudnienia dla osób 
pozostających bez zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji pracowników, 
wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców czy poprawę sytuacji w zakresie 
łączenia funkcji zawodowych i rodzinnych, prowadzące do poprawy sytuacji na 
regionalnym rynku pracy (CT 8) – 256 383 781 EUR, tj. 31,78% środków EFS 

l) zapis w części B. środki EFS w brzmieniu: 

- interwencje prowadzące do poprawy sytuacji społecznej mieszkańców regionu 
obejmujące: zwiększenie  dostępu do wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług społecznych, aktywizację społeczną i zawodową oraz rozwój 
ekonomii społecznej (CT 9) – 219 653 781 EUR, tj. 27,13 % środków EFS 

otrzymuje brzmienie: 

- interwencje prowadzące do poprawy sytuacji społecznej mieszkańców regionu 
obejmujące: zwiększenie  dostępu do wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług społecznych, aktywizację społeczną i zawodową oraz rozwój 
ekonomii społecznej (CT 9) – 234 210 989 EUR, tj. 29,04% środków EFS 

m) zapis w części B. środki EFS w brzmieniu: 

- interwencje dotyczące: zwiększenia dostępu i podniesienia jakości edukacji 
elementarnej oraz kształcenia ogólnego, zwiększenia grona osób świadomie i 
regularnie podnoszących i uzupełniających swoje kwalifikacje, wzmocnienia 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie, prowadzące do 
podniesienia poziomu wiedzy i wykształcenia mieszkańców regionu (CT 10) – 
217 276 857 EUR, tj. 26,84 % środków EFS. 

otrzymuje brzmienie: 

- interwencje dotyczące: zwiększenia dostępu i podniesienia jakości edukacji 
elementarnej oraz kształcenia ogólnego, zwiększenia grona osób świadomie i 
regularnie podnoszących i uzupełniających swoje kwalifikacje, wzmocnienia 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie, prowadzące do 
podniesienia poziomu wiedzy i wykształcenia mieszkańców regionu (CT 10) – 
212 003 393 EUR, tj. 26,28% środków EFS. 
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2) W podrozdziale 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej Tabela 2. Przegląd strategii inwestycyjnej programu operacyjnego 

otrzymuje brzmienie: 

 

Oś 
priorytetowa 

Fundus
z 

Wsparcie Unii 
(EUR) 

Udział 
łącznego 
wsparcia Unii 
w całości 
środków 
programu 
operacyjnego 

Cel tematyczny / Priorytet inwestycyjny / Cel szczegółowy Wspólne i specyficzne dla 
programu wskaźniki 
rezultatu, dla których 
wyznaczono wartość 
docelową  

1 ERDF 183 193 093,00 

 

6,36% 

 
01 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 

1a - Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do 
osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków 
kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy 

1 - Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej 

1b - Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie 
powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-
rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie 
inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, 
innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług 
publicznych, pobudzania popytu, tworzenia sieci, klastrów i otwartych innowacji 
poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i 
stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji 
produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w 
szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz 
rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu 

1 - Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 

[1, 4] 

10 ESF 212 003 393,00 

 

7,37% 

 
10 - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. 

10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 
oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 
elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 

[116, 117, 118, 119, 120, 
121, 126, 127, 128, 129, 
130, 131, 132] 
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Oś 
priorytetowa 

Fundus
z 

Wsparcie Unii 
(EUR) 

Udział 
łącznego 
wsparcia Unii 
w całości 
środków 
programu 
operacyjnego 

Cel tematyczny / Priorytet inwestycyjny / Cel szczegółowy Wspólne i specyficzne dla 
programu wskaźniki 
rezultatu, dla których 
wyznaczono wartość 
docelową  

ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i 
pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia 

1 - 1. Zwiększenie liczby miejsc edukacji  przedszkolnej oraz rozszerzenie 
oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego. 

2 - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw 
niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do 
uczniów o szczególnych potrzebach. 

10iii - Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze 
formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, 
poszerzanie wiedzy, zwiększanie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz 
promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo 
zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji 

1 - Podwyższanie kompetencji osób dorosłych, w tym w szczególności 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 

10iv - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku 
pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 
wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym 
poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 
nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną 
naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami 

1 - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach 
zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia 
zawodowego. 

2 - Podwyższanie kompetencji zawodowych osób dorosłych 

11 ERDF 196 137 962,00 6,81% 09 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 

[134] 



Strona 7 z 50 

 

Oś 
priorytetowa 

Fundus
z 

Wsparcie Unii 
(EUR) 

Udział 
łącznego 
wsparcia Unii 
w całości 
środków 
programu 
operacyjnego 

Cel tematyczny / Priorytet inwestycyjny / Cel szczegółowy Wspólne i specyficzne dla 
programu wskaźniki 
rezultatu, dla których 
wyznaczono wartość 
docelową  

  9b - Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

1 - Ograniczone problemy społeczne w miastach i na obszarach wiejskich 

12 ERDF 173 020 889,00 

 

6,01% 

 
09 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 

9a - Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się 
do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w 
zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy 
dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług 
instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych 

1 - Zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych w regionie 

10 - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. 

10a - Inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 
infrastruktury szkoleniowej i edukacyjnej 

1 - Ulepszony proces edukacji 

[136, 137, 156] 

2 ERDF 134 444 106,00 

 

4,67% 

 

02 - Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 

2c - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-rządu, e-uczenia, e-włączenia 
społecznego, e-kultury oraz e-zdrowia 

1 - Zwiększony dostęp obywateli i przedsiębiorców do informacji sektora 
publicznego, e-usług oraz elektronicznej administracji 

[2] 
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Oś 
priorytetowa 

Fundus
z 

Wsparcie Unii 
(EUR) 

Udział 
łącznego 
wsparcia Unii 
w całości 
środków 
programu 
operacyjnego 

Cel tematyczny / Priorytet inwestycyjny / Cel szczegółowy Wspólne i specyficzne dla 
programu wskaźniki 
rezultatu, dla których 
wyznaczono wartość 
docelową  

3 ERDF 254 203 421,00 

 

8,83% 

 
03 - Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora 
rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w 
odniesieniu do EFMR) 

3a - Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie 
gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu 
nowych firm, w tym również przez inkubatory przedsiębiorczości 

1 - Lepsze warunki do rozwoju MŚP 

3b - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w 
szczególności w celu umiędzynarodowienia 

1 - Zwiększona aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

3c - Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie 
rozwoju produktów i usług 

1 - Zwiększona produktywność sektora MŚP 

[16, 5, 8] 

4 ERDF 482 171 130,00 

 

16,75% 

 
04 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

4a - Promowanie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

1 - Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych 

4b - Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych 
źródeł energii w przedsiębiorstwach 

1 - Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (MŚP) 

4c - Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w 
tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 

1 - Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i 
użyteczności publicznej 

[15, 158, 159, 17, 20, 21] 
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Oś 
priorytetowa 

Fundus
z 
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rezultatu, dla których 
wyznaczono wartość 
docelową  

4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 

1 - Zwiększone wykorzystanie niskoemisyjnego transportu zbiorowego i 
innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej 

2 - Obniżony poziom niskiej emisji  w województwie 

06 - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego 
gospodarowania zasobami 

6e - Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości 
środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację 
terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu 
hałasu 

1 - Obniżone poziomy zanieczyszczeń powietrza w województwie 

5 ERDF 109 067 881,00 

 

3,79% 

 
05 - Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i 
zarządzania ryzykiem 

5b - Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, 
zapewniających odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów 
zarządzania klęskami żywiołowymi 

1 - Zwiększone bezpieczeństwo mieszkańców zagrożonych wystąpieniem 
klęsk żywiołowych 

06 - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego 
gospodarowania zasobami 

6a - Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia 
zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz 

[36, 40, 45] 
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zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych 
określonych przez państwa członkowskie 

1 - Ograniczona liczba odpadów deponowanych na składowiskach 

6b - Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań 
określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia 
wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez 
państwa członkowskie 

1 - Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków 
zgodnego dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych 

6 ERDF 152 632 527,00 

 

5,30% 

 
06 - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego 
gospodarowania zasobami 

6c - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego 

1 - Zwiększona atrakcyjność dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu 

6d - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja 
gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program "Natura 
2000" i zieloną infrastrukturę 

1 - Wzmocnione instrumenty ochrony różnorodności biologicznej w regionie 

08 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności 
pracowników 

8b - Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez 
rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla 
określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów 
przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i 
kulturalnych oraz ich rozwój 

1 - Wzrost zatrudnienia na obszarach o wysokich walorach turystycznych 

[48, 49, 51, 52] 
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7 ERDF 386 711 501,00 

 

13,44% 

 
07 - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów 
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami 
multimodalnymi 

1 - Zwiększona dostępność drogowa regionu 

7d - Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych 
systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących 
zmniejszaniu hałasu 

1 - Zwiększona dostępność kolejowa regionu 

[59, 60, 63, 65, 67, 68, 75] 

8 ESF 256 383 781,00 

 

8,91% 

 
08 - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności 
pracowników 

8i - Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych 
zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, 
także poprzez lokalne inicjatywy w zakresie zatrudnienia i wspieranie mobilności 
pracowników 

1 - Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy tj.  osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, 
osób z niepełnosprawnościami, niskowykwalifikowanych oraz kobiet 

8iii - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, 
w tym innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

1 - Zwiększenie liczby nowych i trwałych mikroprzedsiębiorstw w regionie 

8iv - Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 
promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

[73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 87, 90, CR03, 
CR04, CR06, CR07] 
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1 - Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób, które pełnią funkcje opiekuńcze 
nad dziećmi 

8v - Przystosowywanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 
zmian 

1 - Zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla MŚP 

2 - Zwiększenie zdolności adaptacyjnych osób zwolnionych i zagrożonych 
zwolnieniem z pracy. 

8vi - Aktywne i zdrowe starzenie się 

1 - Zwiększenie poziomu zatrudnienia pracowników powyżej 50 r.ż. oraz 
wsparcie pracujących na stanowiskach  o znacznym obciążeniu dla zdrowia 

2 - Zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej 
w programach zdrowotnych 

9 ESF 234 210 989,00 

 

8,14% 

 
09 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 

9i - Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz 
aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie 

1 - Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich  szans na zatrudnienie 

9iv - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo oraz wysokiej jakości usług, w 
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 

1 - Większa dostępność usług społecznych 

2 - Większa dostępność usług zdrowotnych 

9v - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 
przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu 
ułatwiania dostępu do zatrudnienia 

[100, 103, 106, 111, 112, 
114, 157, 89, 98] 
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1 - Wyższy poziom zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej 

13 ESF 104 035 299,00 

 

3,61% 

 
1 - Zagwarantowana maksymalna efektywność i przejrzystość realizacji programu 
poprzez wsparcie obsługi poszczególnych etapów zarządzania i wdrażania, 

2 - Zapewniona spójność systemu informacji i promocji RPO WM 2014-2020. 

[139, 140, 141, 143] 
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3) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy 

w obszarze wsparcia PI 1a, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 

wskaźniki produktu: 

a) dla wskaźnika nr 2 pn. (24) Liczba nowych naukowców we wspieranych 
jednostkach w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 34 zastępuje się 
liczbą 24 

b) dla wskaźnika nr 3 pn. (25) Liczba naukowców pracujących w ulepszonych 
obiektach infrastruktury badawczej w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) 
liczbę 211 zastępuje się liczbą 178 

4) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy, 

Tabela 6. Ramy wykonania dla osi priorytetowej:  

a) dla wskaźnika nr 1 pn. (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w 
kolumnie pn. Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika zapis w brzmieniu ok. 70% 
zastępuje się zapisem w brzmieniu: ok. 88% 

b) dla wskaźnika nr 2 pn. (26) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z 
ośrodkami badawczymi w kolumnie pn. Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika 
zapis w brzmieniu ok. 52% zastępuje się zapisem w brzmieniu: ok. 74% 

c) dla wskaźnika nr 3 pn. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 
kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 240 033 195 
zastępuje się liczbą 215 521 287 

5) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, 

Tabela 6. Ramy wykonania dla osi priorytetowej: 

a) dla wskaźnika nr 1 pn. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji 
dotyczących awansu cyfrowego w kolumnie pn. Wyjaśnienie adekwatności 
wskaźnika wartość 53,75% zastępuje się zapisem w brzmieniu: ok. 57% 

b) dla wskaźnika nr 2 pn. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 
kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 164 705 883 
zastępuje się liczbą 158 169 537 

6) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska w obszarze wsparcia PI 3b w sekcji pn. Kierunkowe zasady wyboru 

projektów do dofinansowania zapis w brzmieniu: 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wykorzystanie wyłącznie 
konkursowego trybu wyboru projektów. 

otrzymuje brzmienie: 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wykorzystanie przede 
wszystkim konkursowego trybu wyboru projektów. W przypadku wsparcia 
realizowanego w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom COVID-
19 dopuszcza się wykorzystanie możliwości, jakie w tym zakresie daje 
ustawodawstwo krajowe – tj. trybu nadzwyczajnego zgodnie z ustawą z dnia 
3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 
programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 
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7) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska w obszarze wsparcia PI 3c w sekcji pn. Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które zostaną objęte wsparciem po zapisie dotyczącym 

wsparcia inwestycyjnego na rzecz MŚP dodaje się zapis w brzmieniu: 

W ramach PI dopuszcza się również środki tymczasowe w postaci pomocy 

dla małopolskich MŚP w związku z epidemią COVID-19. Wsparcie w tym 

zakresie wdrażane będzie w formule projektu grantowego i przeznaczone 

zostanie na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcie MŚP 

borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały lub uległy 

pogorszeniu wskutek epidemii COVID-19. 

8) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska w obszarze wsparcia PI 3c w sekcji pn. Opis typów i przykłady 

przedsięwzięć, które zostaną objęte wsparciem dodaje się przypis 37 po 

słowach: 

Instrumenty finansowe będą ukierunkowane przede wszystkim na rozwój 

przedsiębiorstw, wzmacnianie podstawowej działalności, realizację nowych 

projektów lub wchodzenie na nowe rynki. Instrumenty finansowe będą zatem 

wspierać inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, 

jak również kapitał obrotowy, pod warunkiem, że jest on powiązany z działalnością 

inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa 37 

37 W związku z wejściem w życie art. 1 pkt 1 oraz art. 2 pkt 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) 

nr 508/2014 w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia 

inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w 

innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na epidemię COVID-19 

(Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa), dopuszcza się 100 

% finansowanie kapitału obrotowego bez konieczności powiązania z 

działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa. 

i dotychczasowe przypisy nr 37-65 otrzymują odpowiednio nr 38-66. 

9) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska w obszarze wsparcia PI 3c w sekcji pn. Potencjalni beneficjenci oraz 

grupy docelowe w katalogu głównych grup beneficjentów dodaje się punkt 4 w 

brzmieniu: 

4. Województwo Małopolskie 

10) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska w obszarze wsparcia PI 3c w sekcji pn. Kierunkowe zasady wyboru 

projektów do dofinansowania, po dotychczasowej treści dodaje się zapis w 

brzmieniu: 

W przypadku wsparcia realizowanego w związku z przeciwdziałaniem 

negatywnym skutkom COVID-19 wykorzystane zostaną możliwości, jakie w 

tym zakresie daje ustawodawstwo krajowe – tj. tryb nadzwyczajny zgodnie z 
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ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 

wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 

11) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska w obszarze wsparcia PI 3c w sekcji pn. Planowane wykorzystanie 

instrumentów finansowych, po dotychczasowej treści dodaje się zapis w 

brzmieniu: 

W odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi 

na koronawirusa), dopuszcza się w ramach instrumentów finansowych 100% 

finansowanie kapitału obrotowego bez konieczności powiązania z 

działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa i wsparcie 

to nie musi wynikać z analizy wymaganej przepisami art. 37 rozporządzenia 

ogólnego. 

12) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska w obszarze wsparcia PI 3c Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla 

programu wskaźniki produktu: 

a) dla wskaźnika nr 1 pn. (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w 
kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 1220 zastępuje się liczbą 6 790 

b) dla wskaźnika nr 2 pn. (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w 
kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 847 zastępuje się liczbą 6 417 

c) po wierszu nr 7 dodaje się wiersze w brzmieniu: 

8. 

CV20 Wartość 
bezzwrotnego 
wsparcia 
(dotacje) dla 
MŚP 
finansującego 
kapitał 
obrotowy w 
związku z 
COVID-19 
(całkowite 
koszty 
publiczne) 

EUR EFRR 
słabiej 

rozwinięte 
- - 62 696 190 

SL 
2014 

corocznie 

9. 

CV22 Liczba 
MŚP objętych 
wsparciem 
bezzwrotnym 
(dotacje) 
finansującym 
kapitał 
obrotowy w 
związku z 
COVID-19 

przedsiębiorstwa EFRR 
słabiej 

rozwinięte 
- - 7959 

SL 
2014 

corocznie 
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13) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska, Tabela 6. Ramy wykonania dla osi priorytetowej: 

a) dla wskaźnika nr 1 pn. (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w 

kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 3 700 zastępuje się liczbą 8 170 oraz 

w kolumnie pn. Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika zapis w brzmieniu: ok. 

69% zastępuje się zapisem w brzmieniu: ok. 87% 

b) dla wskaźnika nr 2 pn. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 
kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 241 281 662 
zastępuje się liczbą 299 062 849 

14) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 4 Regionalna polityka 

energetyczna, Tabela 6. Ramy wykonania dla osi priorytetowej: 

a) dla wskaźnika nr 1 pn. WP1: Liczba jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE w kolumnie pn. Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika 
wartość: 2,7% zastępuje się wartością: 4,43% 

b) dla wskaźnika nr 3 pn. WP2: Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z 
OZE w kolumnie pn. Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika wartość: 5,24% 
zastępuje się wartością: 4,59% 

c) dla wskaźnika nr 5 pn. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 

w kolumnie pn. Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika wartość: 15,88% 
zastępuje się wartością: 20,63% 

d) dla wskaźnika nr 6 pn. WP4: Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła w 
kolumnie pn. Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika wartość: 15,43% 
zastępuje się wartością: 14,56% 

e) dla wskaźnika nr 8 pn. Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych 
sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii w kolumnie pn. 
Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika wartość: 6,81% zastępuje się 
wartością: 2,34% 

f) dla wskaźnika nr 9 pn. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 
kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 592 494 422 
zastępuje się liczbą 567 260 153 

15) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska 

w obszarze wsparcia PI 5b, w sekcji pn. Opis typów i przykłady przedsięwzięć, 

które zostaną objęte wsparciem, po dotychczasowej treści dodaje się w tiret 

pierwszym zapis w brzmieniu: 

W ujęciu lokalnym istotnym działaniem będzie również doprowadzenie do 

zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz ich wykorzystanie 

prowadzące do opóźnienia spływu powierzchniowego na rzecz zwiększenia 

retencji, w tym infiltracji w miejscu opadu. W ramach tego typu działań 

można wziąć pod uwagę możliwe do wdrożenia rozwiązania zarówno 

techniczne, jak i działania nietechniczne, wspierające właściwe 

gospodarowanie wodami opadowymi. W celu osiągniecia jak największej 

efektywności działań planowane jest umożliwienie beneficjentom wyboru 

ścieżki realizacji projektów. Mając na uwadze, iż w tym obszarze odbiorcami 
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końcowymi będą również mieszkańcy dopuszcza się wprowadzenie 

dodatkowo odrębnej procedury umożliwiającej rozliczania wszelkich prac 

zrealizowanych bezpośrednio przez ww. indywidualnych końcowych 

odbiorców projektu w oparciu o wystawiane na nich, jako na osoby trzecie 

rachunki, przy założeniu, że beneficjentem przyznawanej pomocy byłyby 

jednostki samorządu terytorialnego. Przyjęcie powyższego rozwiązania 

oznacza, iż rozliczenie projektu następowałoby na podstawie wydatków 

poniesionych przez osobę trzecią, a nie beneficjenta projektu. W takiej 

sytuacji własność zakupionych rzeczy (np. urządzeń, systemów) od 

początku przysługiwałaby odbiorcom końcowym projektu, a nie 

beneficjentowi projektu. W celu zachowania m.in. trwałości rezultatów 

projektu wprowadzone zostanie rozwiązanie polegające m.in. na zawieraniu 

umów pomiędzy beneficjentem projektu, a odbiorcami końcowymi. 

16) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska 

Tabela 6. Ramy wykonania dla osi priorytetowej: 

a) dla wskaźnika nr 1 pn. WP1: Liczba wspartych oczyszczalni ścieków 
komunalnych w kolumnie pn. Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika wartość: 
40,08% zastępuje się wartością: 22,10% 

b) dla wskaźnika nr 3 pn. WP2: Długość sieci kanalizacji sanitarnej w kolumnie 
pn. Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika wartość: 12,78% zastępuje się 
wartością: 36,42% 

c) dla wskaźnika nr 5 pn. WP3: Liczba wspartych Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w kolumnie pn. Wyjaśnienie adekwatności 
wskaźnika wartość 10,18% zastępuje się wartością: 11,42% 

d) dla wskaźnika nr 7 pn. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 
kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 138 180 299 
zastępuje się liczbą 128 315 155 

17) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne 

Tabela 6. Ramy wykonania dla osi priorytetowej: 

a) dla wskaźnika nr 1 pn. Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem w 
kolumnie pn. Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika wartość: 21% zastępuje 
się wartością: 25% 

b) dla wskaźnika nr 2 pn. Liczba wspartych obiektów turystycznych i 
rekreacyjnych w kolumnie pn. Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika wartość: 
47% zastępuje się wartością: 39% 

c) dla wskaźnika nr 3 pn. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 
kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 192 665 683 
zastępuje się liczbą 179 567 689 
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18) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa 

w Tabeli 6. Ramy wykonania dla osi priorytetowej dla wskaźnika nr 2 pn. 

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel 

końcowy (2023) liczbę 457 049 022 zastępuje się liczbą 454 954 708 

19) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8i, w sekcji pn. Cel szczegółowy, po dotychczasowej treści dodaje się 

zapis w brzmieniu: 

Poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

20) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8i, w sekcji pn. Rezultaty, które państwo członkowskie zamierza 

osiągnąć przy wsparciu Unii, po dotychczasowej treści dodaje się zapis w 

brzmieniu: 

Wprowadzenie nowych instrumentów dofinansowania pozwoli na 

zwiększenie szans na utrzymanie istniejących miejsc pracy w regionie. 

21) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8i, w sekcji pn. w sekcji pn. Opis przedsięwzięć planowanych w 

ramach priorytetu inwestycyjnego, po dotychczasowej treści dodaje się zapis w 

brzmieniu: 

W ramach PI 8i w celu szczegółowym Poprawa sytuacji zawodowej osób 

pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 

podejmowane będą działania mające na celu redukcję skutków spowolnienia 

gospodarczego i przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia, spowodowanych 

pandemią COVID-19, w postaci dofinansowania wynagrodzeń pracowników 

oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne i 

części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. short-term 

work schemes -STW), o których mowa w ustawie o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

22) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8i, w sekcji pn. w sekcji pn. Potencjalni beneficjenci oraz grupy 

docelowe, po dotychczasowej treści dodaje się zapis w brzmieniu: 

Grupę docelową nowych instrumentów dofinansowania udzielanych przez 

powiatowe urzędy pracy będą stanowili: 

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające 

pracowników (dotyczy wsparcia wskazanego w specustawie tj. ustawie z 

dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających 

realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 
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2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 694), służącego przeciwdziałaniu skutkom 

COVID-19).  

- pracownicy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji 

pozarządowych i podmiotów, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(dotyczy wsparcia wskazanego w specustawie tj. ustawie z dnia 3 kwietnia 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 694), służącego przeciwdziałaniu skutkom COVID-19). 

23) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8i, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 

produktu po wierszu 7 dodaje się wiersze w brzmieniu: 

8. CVST Liczba 
uczestników 
objętych STW w 
ramach 
przeciwdziałania 
skutkom pandemii 
COVID-19 

os. EFS 
słabiej 
rozwini

ęte 

- - 7 271 
SL 

2014 
corocznie 

9. CV30 Wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
przeznaczonych na 
działania związane 
z pandemią COVID-
19 

EUR EFS 
słabiej 
rozwini

ęte 

- - 
7 580 
529 

SL 
2014 

corocznie 

 

24) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8iii, w sekcji pn. Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które 

zostaną objęte wsparciem w tiret 3 dodaje się na końcu zapis w brzmieniu: 

wsparcia pomostowego finansowego. 

25) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8iii, w sekcji pn. Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe, 

zapis w brzmieniu: 

Grupą docelową wsparcia o charakterze szkoleniowym będą młodzi stażem 

przedsiębiorcy, którzy założyli działalność gospodarczą w ramach projektów 

(uczestnicy projektów)44 

otrzymuje brzmienie: 

Grupą docelową wsparcia o charakterze szkoleniowym oraz wsparcia 

pomostowego finansowego będą młodzi stażem przedsiębiorcy, którzy założyli 

działalność gospodarczą w ramach projektów (uczestnicy projektów)45. 
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26) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8iii, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 

produktu po wierszu 1 dodaje się wiersze w brzmieniu: 

2. CV33 Liczba 
podmiotów 
objętych 
wsparciem w 
zakresie 
zwalczania lub 
przeciwdziałania 
skutkom 
pandemii COVID-
19 

szt. EFS 
słabiej 

rozwinięt
e 

- - 520 SL2014 corocznie 

3. CV30 Wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
przeznaczonych 
na działania 
związane z 
pandemią COVID-
19 

EUR EFS 
słabiej 

rozwinięt
e 

- - 
363 8

65 
SL2014 corocznie 

 

27) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8v w sekcji pn. Opis przedsięwzięć planowanych w ramach 

priorytetu inwestycyjnego, w ramach celu szczegółowego Zwiększenie 

dostępności do usług rozwojowych dla MŚP, po zdaniu cyt.: „Taka konstrukcja 

przyczyni się wymiernie do zwiększenia jakości oferowanych na rynku usług 

szkoleniowych, znacznego skrócenia rzeczywistego czasu realizacji usługi 

rozwojowej, a w konsekwencji zwiększy się jej użyteczność i efektywność dla 

pracowników i ich pracodawców”, po dotychczasowej treści dodaje się zapis w 

brzmieniu: 

Mając na uwadze zaobserwowaną konieczność dostosowywania usług 

rozwojowych i ich formy do zmieniających się szczególnie w czasie 

pandemii COVID-19 potrzeb MŚP, komplementarnie do działań finansowych 

w ramach pomocy technicznej RPO 2014-2020 polegających m.in. na 

wypracowaniu z przedsiębiorcami i praktykami standardów uczenia w 

miejscu pracy, zaplanowano w ramach PI 8v realizację projektu (z 

uwzględnieniem możliwości, jakie w tym zakresie daje ustawodawstwo 

krajowe – tj. tryb nadzwyczajny zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.), mającego na 

celu w szczególności: 

a) opracowanie systemu finansowania podmiotowego ze środków 

publicznych nowego rodzaju uczenia się u przedsiębiorcy-mistrza w 

środowisku pracy  
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b) stworzenie w projekcie bazy przedsiębiorców-mistrzów w wybranych 

branżach usługowych (szczególnie branży kosmetyczno-fryzjerskiej i 

turystyczno-gastronomicznej), którzy zechcą opracować ofertę usługi oraz 

uczyć innych zgodnie ze nowym standardem jakości 

c) podniesienie kompetencji kadr sektora MŚP poprzez sfinansowanie usług 

realizowanych u przedsiębiorców-mistrzów zgodnie z opracowanym 

standardem jakości i systemem finansowania. 

Dopuszcza się możliwość realizacji projektu w trybie nadzwyczajnym 

(pilotażowego) bez wykorzystania Bazy Usług Rozwojowych której 

administratorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), 

poprzez stworzenie rejestru przedsiębiorców-mistrzów na poziomie regionu. 

28) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8v w sekcji pn. Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe w 

ramach celu szczegółowego Zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla 

MŚP, po dotychczasowej treści dodaje się zapis w brzmieniu: 

Beneficjentem projektu realizowanego w trybie nadzwyczajnym zgodnie z 

ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 

wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., będzie Wojewódzki Urząd Pracy w 

Krakowie. Grupę docelową wsparcia w projekcie stanowić będą 

przedsiębiorcy sektora MŚP oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące 

działalność gospodarczą na własny rachunek (szczególnie z branż 

usługowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19). 

29) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8v, w ramach celu szczegółowego Zwiększenie dostępności do usług 

rozwojowych dla MŚP, w sekcji pn. Kierunkowe zasady wyboru projektów do 

dofinansowania zapis w brzmieniu: 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wykorzystanie konkursowej 

ścieżki wyboru projektów.  

otrzymuje brzmienie: 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wykorzystanie konkursowej 

ścieżki wyboru projektów oraz możliwości, jakie w tym zakresie daje 

ustawodawstwo krajowe – tj. trybu nadzwyczajnego zgodnie z ustawą z dnia 

3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 

programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  
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30) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8v, w ramach celu szczegółowego Zwiększenie dostępności do usług 

rozwojowych dla MŚP, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 

wskaźniki produktu: 

a) dla wskaźnika nr 1 pn. Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi w programie w kolumnie pn. 

Wartość docelowa (2023) liczbę 6980 zastępuje się liczbą 7 180 

b) dla wskaźnika nr 2 pn. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie w kolumnie 

pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 27 310 zastępuje się liczbą 27 610 

c) po wierszu nr 2 dodaje się wiersze w brzmieniu: 

3. 

CV33 Liczba 
podmiotów 
objętych 
wsparciem w 
zakresie zwalczania 
lub 
przeciwdziałania 
skutkom pandemii 
COVID-19 

szt. EFS 
słabiej 

rozwinię
te 

- - 200 SL 2014 corocznie 

4. 

CV30 Wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
przeznaczonych na 
działania związane 
z pandemią COVID-
19  

EUR EFS 
słabiej 

rozwinię
te 

- - 1 411 611 SL 2014 corocznie 

 

31) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8v, w ramach celu szczegółowego Zwiększenie zdolności 

adaptacyjnych osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy 

podejmowane, w sekcji pn. Opis przedsięwzięć planowanych w ramach 

priorytetu inwestycyjnego, po zdaniu odnoszącym się do programów 

outplacementowych, dodaje się zapis w brzmieniu: 

Kompleksowe projekty typu outplacement mogą przewidywać m.in. 

udzielanie wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej dla tych 

uczestników, którzy w ramach projektu założyli działalność gospodarczą. 

32) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8v, w ramach celu szczegółowego Zwiększenie zdolności 

adaptacyjnych osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy 

podejmowane, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 

produktu po wierszu nr 1 dodaje się wiersze w brzmieniu: 

2. CV33 Liczba 
podmiotów 
objętych 
wsparciem w 
zakresie 

szt. EFS 
słabiej 

rozwinięt
e 

- - 208 SL2014 corocznie 
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zwalczania lub 
przeciwdziałania 
skutkom pandemii 
COVID-19 

3. CV30 Wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
przeznaczonych na 
działania związane 
z pandemią 
COVID-19 

EUR EFS 
słabiej 

rozwinięt
e 

- - 164 439 SL2014 corocznie 

 

33) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8iv, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 

produktu: 

a) dla wskaźnika nr 1 pn. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w programie w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) 

liczbę 6 380 zastępuje się liczbą 4 467 

b) dla wskaźnika nr 2 pn. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 5 770 zastępuje się 

liczbą 3 325 

34) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w obszarze 

wsparcia PI 8vi, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki 

produktu dla wskaźnika nr 1 pn. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 1685 

zastępuje się liczbą 34 

35) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy w Tabeli 6. 

Ramy wykonania dla osi priorytetowej dla wskaźnika nr 1 pn. Całkowita kwota 

certyfikowanych wydatków kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy (2023) 

liczbę 314 075 469 zastępuje się liczbą 301 627 979 

36) W Rozdziale 2. Osie Priorytetowe, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie 

w obszarze wsparcia PI 9i, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 

wskaźniki produktu dla wskaźnika nr 1 pn. Liczba osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie w kolumnie pn. 

Wartość docelowa (2023) liczbę 23 900 zastępuje się liczbą 19 359 

37) W Rozdziale 2. Osie Priorytetowe, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie 

w obszarze wsparcia Pi 9iv, Tabela 4. Wspólne wskaźniki rezultatu dla których 

ustalono wartość docelową oraz specyficzne dla programu wskaźniki 

rezultatu odpowiadające celowi szczegółowemu dla wskaźnika nr 2 pn. Liczba 

wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po 

zakończeniu projektu w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 1 850 

zastępuje się liczbą 963 
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38) W Rozdziale 2. Osie Priorytetowe, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie 

w obszarze wsparcia Pi 9iv, w sekcji pn. Opis przedsięwzięć planowanych w 

ramach priorytetu inwestycyjnego, po dotychczasowej treści dodaje się zapis w 

brzmieniu:  

W ramach celów szczegółowych 1 i 2 realizowane będą projekty regionalne 

(z uwzględnieniem możliwości, jakie w tym zakresie daje ustawodawstwo 

krajowe – tj. tryb nadzwyczajny zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 

operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.), obejmujące 

rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na ograniczanie 

epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. 

Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 

zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności: 

• zakup i/lub dzierżawę niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,  

• zakup środków ochrony osobistej, 

• przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjno - remontowych w celu 

zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych 

regionu, 

• zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą 

medyczną, 

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych, 

• zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji, 

• zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2, 

• zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych, 

• finansowanie zatrudnienia personelu medycznego, laboratoryjnego oraz 

ratownictwa medycznego, 

• finansowanie niezbędnych usług społecznych związanych z ograniczeniem 

skutków epidemii, 

• inwestycje w infrastrukturę tlenowni w szpitalach, 

• inwestycje w infrastrukturę zasilania awaryjnego szpitali w energię 

elektryczną, 

• wsparcie w formie grantów udzielanych podmiotom prowadzącym 

placówki opieki całodobowej na terenie województwa małopolskiego na 

realizację niezbędnych działań związanych z potrzebami w zakresie ochrony 

zdrowia i życia personelu placówek opieki całodobowej jaki i osób w nich 

przebywających w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii 

COVID-19. 
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39) W Rozdziale 2. Osie Priorytetowe, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie 

w obszarze wsparcia Pi 9iv, w sekcji pn. w sekcji pn. Potencjalni beneficjenci 

oraz grupy docelowe, po zdaniu cyt.: „Jednocześnie, w innych dokumentach 

programowych lub na poziomie kryteriów wyboru projektów dopuszcza się 

możliwość dookreślania/zawężania grupy beneficjentów, którzy będą mogli 

ubiegać się o dofinansowanie projektów” po dotychczasowej treści dodaje się 

zapis w brzmieniu: 

W projektach regionalnych (realizowanych w trybie nadzwyczajnym zgodnie 

z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 

wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.), ukierunkowanych na ograniczanie 

epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego beneficjentem 

projektów będzie każdorazowo Województwo Małopolskie 

oraz po dotychczasowej treści dodaje się zapis w brzmieniu: 

W projektach regionalnych (realizowanych w trybie nadzwyczajnym zgodnie 

z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających realizację programów operacyjnych w związku z 

wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.), ukierunkowanych na ograniczanie 

epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego grupę docelową 

stanowić będą przede wszystkim: 

 mieszkańcy województwa małopolskiego, 

 osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa małopolskiego, 

 personel medyczny,  

 osoby przebywające w placówkach opieki całodobowej, 

 personel placówek opieki całodobowej, 

 podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej, 

 służby ratownicze. 

40) W Rozdziale 2. Osie Priorytetowe, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie 

w obszarze wsparcia Pi 9iv, w sekcji pn. w sekcji pn. Kierunkowe zasady wyboru 

projektów do dofinansowania zapis w brzmieniu: 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wykorzystanie konkursowej 

ścieżki wyboru projektów. 

otrzymuje brzmienie: 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się co do zasady wykorzystanie 

konkursowej ścieżki wyboru projektów. Wybór projektów ukierunkowanych na 

ograniczanie epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego 

będzie następował w trybie nadzwyczajnym zgodnie z ustawą z dnia 

3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 

programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 
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41) W Rozdziale 2. Osie Priorytetowe, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie 

w obszarze wsparcia Pi 9iv, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 

wskaźniki produktu, po wierszu nr 2 dodaje się wiersze w brzmieniu: 

3. 

CV33 Liczba 
podmiotów 
objętych 
wsparciem w 
zakresie 
zwalczania lub 
przeciwdziałania 
skutkom 
pandemii COVID-
19 

szt. EFS 
słabiej 

rozwinięte 
- - 180 

SL 
2014 

corocznie 

4. 

CV31 Liczba 
osób objętych 
wsparciem w 
zakresie 
zwalczania lub 
przeciwdziałania 
skutkom 
pandemii COVID-
19 

os. EFS 
słabiej 

rozwinięte 
- - 7 710 

SL 
2014 

corocznie 

5. 

CV30 Wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
przeznaczonych 
na działania 
związane z 
pandemią 
COVID-19 (EUR) 

EUR EFS 
słabiej 

rozwinięte 
- - 46 208 775 

SL 
2014 

corocznie 

 

42) W Rozdziale 2. Osie Priorytetowe, Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie, 

w Tabeli 6. Ramy wykonania dla osi priorytetowej: 

a) dla wskaźnika nr 1 pn. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 258 416 215 

zastępuje się liczbą 234 210 989 

b) dla wskaźnika nr 2 pn. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie w kolumnie pn. Cel końcowy 

(2023) liczbę 23 900 zastępuje się liczbą 19 359 
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43) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje w 

obszarze wsparcia Pi 10i w sekcji pn. Opis przedsięwzięć planowanych w 

ramach priorytetu inwestycyjnego w zapisie dotyczącym przewidywanej  

alokacji ze środków EFS na wsparcie edukacji przedszkolnej liczbę 42 mln EUR 

zastępuje się liczbą 35 mln EUR. 

44) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje w 

obszarze wsparcia Pi 10i w sekcji pn. Kierunkowe zasady wyboru projektów do 

dofinansowania zapis w brzmieniu:  

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wykorzystanie konkursowej 

oraz pozakonkursowej ścieżki wyboru projektów.  

otrzymuje brzmienie: 

W ramach priorytetu inwestycyjnego przewiduje się wykorzystanie konkursowej 

oraz pozakonkursowej ścieżki wyboru projektów, jak również możliwości, 

jakie w tym zakresie daje ustawodawstwo krajowe – tj. trybu 

nadzwyczajnego zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku 

z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.  

oraz w tiret 2 po dotychczasowej treści dodaje się zapis w brzmieniu: 

Ponadto w projekcie prowadzone będzie szerokie, bieżące wsparcie szkół, 

nauczycieli, kadry zarządzającej szkół oraz uczniów i rodziców dotyczące 

przygotowania do nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym, z uwagi 

na konieczność zmian w formach edukacji spowodowanych epidemią Covid-

19. Dodatkowo szkoły przygotowywane będą do pełnienia roli środowiska 

edukacyjnego przyszłych kreatorów rozwoju i pracowników Przemysłu 4.0 

(Kompetencje 4.0). Utworzone zostanie Małopolskie Laboratorium Edukacji 

Cyfrowej HUMINE (w tym: opracowanie koncepcji i wdrożenie portalu 

HUMINE z modułami m.in. rekrutacyjnym, aktualności, Learning 

Management System, biblioteką materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 

regionalnym punktem konsultacyjnym online – help desk) wspierające i 

integrujące środowisko edukacyjne w regionie, a także przeprowadzona 

zostanie analiza procesu zdalnego nauczania w okresie pandemii COVID-19. 

Dodatkowo planowane jest otoczenie opieką doradczą i szkoleniową 22 

szkół modelowych (szkolenia, warsztaty, webinaria, seminaria, 

wprowadzenie nauczania w modelu STEAM), a także utworzenie pracowni 

S.T.E.A.M zlokalizowanych w oddziałach Małopolskiego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli (MCDN) oraz budowa środowiska cyfrowego, 

umożliwiającego wsparcie nauczycieli na odległość, a także doposażenie w 

sprzęt komputerowy i niezbędne oprogramowanie bibliotek pedagogicznych 

które będą służyć wsparciem nauczycielom w regionie. Inne planowane 

działania to m.in.: 

- wsparcie we wdrażaniu infrastruktury cyfrowej w szkole - pomoc 
konsultacyjna,  
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- badania i analizy, w tym monitoring realizacji projektów z obszaru 
transformacji cyfrowej szkół, m.in. European Schoolnet, Szkoła dla 
Innowatora, Lekcja ENTER,  

- zapewnienie transferu do projektu: wiedzy, dobrych praktyk oraz 
dostępu do innowacji edukacyjnych na poziomie globalnym, 

- edukampy – letnie obozy dydaktyczne dla nauczycieli, 

- regionalne konkursy „Nauczyciel Roku - Dydaktyk Cyfrowy” i na 
najlepszy cyfrowy projekt szkolny, 

- przygotowanie raportu merytorycznego z projektu z propozycjami 
rekomendacji dla MEN, władz województwa małopolskiego oraz 
organów prowadzących szkoły, 

- działania promocyjno-informacyjne związane z dydaktyką cyfrową w 
szkołach,  

- konferencje dotyczące m.in. kierunków polityki oświatowej państwa 
oraz promocji zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, 

- edukacyjne wizyty studyjne uczniów w firmach Przemysłu 4.0. 

Działania nie będą powielać działań z zakresu rozwijania zdalnej edukacji, 

realizowanych na poziomie krajowym. 

oraz zapis w brzemieniu: 

Beneficjentem projektu będzie samorząd województwa w partnerstwie ze szkołami 

wyższymi; 

otrzymuje brzmienie: 

Beneficjentem projektu będzie samorząd województwa w partnerstwie ze szkołami 

wyższymi, MCDN oraz Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”; 

oraz po tiret 3 dodaje się tiret 4 w brzmieniu: 

 realizacji wsparcia polegającego na zakupie niezbędnego, mobilnego 

sprzętu komputerowego (tablety, laptopy), dostępu do internetu oraz 

oprogramowania dla szkół na potrzeby prowadzenia nauki na odległość, 

w tym zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego dla 22 szkół 

modelowych. Projekt stanowi odpowiedź na sytuacją spowodowaną 

pandemią COVID-19 i zmieniające się potrzeby szkół i placówek 

prowadzących kształcenie ogólne. Beneficjentem projektu będzie 

samorząd województwa. 

45) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje w 

obszarze wsparcia Pi 10i, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 

wskaźniki produktu: 

a) W Celu 1. Zwiększenie liczby miejsc edukacji  przedszkolnej oraz rozszerzenie 

oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego: 

 dla wskaźnika nr 1 pn. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowanych w programie w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) 

liczbę 10 410 zastępuje się liczbą 6 847 
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 dla wskaźnika nr 2 pn. Liczba dzieci objętych w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 45 000 

zastępuje się liczbą 10 723 

b) W Celu 2. Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych 

postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w 

szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach: 

 dla wskaźnika nr 2 pn. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 

w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 9 860 zastępuje się liczbą 

11 260 

 dla wskaźnika nr 3 pn. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK 

w programie w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 2 600 zastępuje 

się liczbą 4 000 

 dla wskaźnika nr 4 pn. Liczba szkół i placówek systemu oświaty 

wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 230 zastępuje 

się liczbą 552 

 po wierszu nr 5 dodaje się wiersze w brzmieniu: 

6. 

CV30 Wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
przeznaczonych na 
działania związane z 
pandemią COVID-19  

Euro EFS 
słabiej 

rozwinięte 
- - 

4 520 
589  

SL 
2014 

corocznie 

7. 

CV31 Liczba osób 
objętych wsparciem 
w zakresie 
zwalczania lub 
przeciwdziałania 
skutkom pandemii 
COVID-19  

os. EFS 
słabiej 

rozwinięte 
- - 5 300 

SL 
2014 

corocznie 

8. 

CV33 Liczba 
podmiotów objętych 
wsparciem w 
zakresie zwalczania 
lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii 
COVID-19 

szt. EFS 
słabiej 

rozwinięte 
- - 120 

SL 
2014 

corocznie 
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46) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje w 

obszarze wsparcia Pi 10iv w sekcji pn. Opis przedsięwzięć planowanych 

w ramach priorytetu inwestycyjnego w celu szczegółowym 1. Zwiększenie 

szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w 

szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w zapisie 

dotyczącym projektu realizowanego w trybie pozakonkursowym, po tiret 2 dodaje 

się tiret 3 w brzmieniu: 

 realizacji wsparcia polegającego na zakupie niezbędnego, mobilnego 

sprzętu komputerowego (tablety, laptopy), dostępu do internetu oraz 

oprogramowania dla szkół na potrzeby prowadzenia nauki na odległość. 

Projekt stanowi odpowiedź na sytuacją spowodowaną pandemią COVID-

19 i zmieniające się potrzeby szkół i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe. 

47) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje w 

obszarze wsparcia Pi 10iv, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 

wskaźniki produktu w celu szczegółowym 1. Zwiększenie szans na zatrudnienie 

uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w szczególności poprzez 

poprawę efektywności kształcenia zawodowego: 

a) dla wskaźnika nr 3 pn. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 

doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia zawodowego w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) 

liczbę 180 zastępuje się liczbą 270 

b) po wierszu nr 5 dodaje się wiersze w brzmieniu: 

6. 

CV30 Wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
przeznaczonych na 
działania związane z 
pandemią COVID-19  

Euro EFS 
słabiej 

rozwinię
te 

- - 
892 
347  

SL20
14 

corocznie 

7. 

CV33 Liczba podmiotów 
objętych wsparciem w 
zakresie zwalczania lub 
przeciwdziałania skutkom 
pandemii COVID-19 

szt. EFS 
słabiej 

rozwinię
te 

- - 24 
SL20
14 

corocznie 

 

48) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje w 

Tabeli 6. Ramy wykonania dla osi priorytetowej dla wskaźnika nr 1 pn. 

Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel 

końcowy (2023) liczbę 255 619 832 zastępuje się liczbą 249 415 757 

49) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej w obszarze wsparcia PI 9b, w Tabeli 5. Wspólne i specyficzne dla 

programu wskaźniki produktu:  

a) dla wskaźnika nr 1 pn. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 

w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 229 zastępuje się liczbą 

247,74  
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b) dla wskaźnika o liczbie porządkowej nr 3 pn. Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w kolumnie pn. 

Wartość docelowa (2023) liczbę 290 zastępuje się liczbą 319 

50) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej w Tabeli 6. Ramy wykonania dla osi priorytetowej: 

a) dla wskaźnika nr 1 pn. WP1: Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją w 

kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 229 zastępuje się liczbą 247,74  

b) dla wskaźnika nr 3 pn. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 204 598 257 

zastępuje się liczbą 230 750 544 

51) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna 

w obszarze wsparcia PI 9a w sekcji pn. Opis przedsięwzięć planowanych 

w ramach priorytetu inwestycyjnego, po zdaniu cyt.: „Zakres interwencji 

powinien wynikać z diagnozy lub danych ujętych w dostępnych rejestrach, 

wskazujących na potrzeby” po dotychczasowej treści dodaje się zapis w 

brzmieniu: 

Dla inwestycji skierowanych na poprawę sytuacji epidemiologicznej w 

związku z COVID-19 – na zasadzie odstępstwa od zasad wynikających m.in. 

z Umowy Partnerstwa oraz Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla 

ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – nie ma konieczności uzgadniania 

inwestycji na forum Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI 

w sektorze zdrowia oraz stosowania map potrzeb zdrowotnych, jak i 

uzyskiwania opinii o celowości dla inwestycji zarówno zakupowych, jak i 

budowlanych, które dotyczą zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

COVID-19. W odniesieniu do tego rodzaju inwestycji wprowadzono wymóg 

ich planowania i przygotowania w porozumieniu z wojewodą małopolskim. 

52) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna 

w obszarze wsparcia PI 9a, Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu 

wskaźniki produktu po wierszu nr 2 dodaje się wiersze w brzmieniu: 

3. 

Liczba 
wspartych 
podmiotów 
leczniczych w 
związku z 
pandemią 
COVID-19 

szt. EFRR 
słabiej 

rozwinięte - - 1 SL 2014 corocznie 

4. 

Liczba 
zakupionego 
sprzętu 
medycznego, 
innego niż 
aparaty do 
oznaczania 

szt. EFRR 
słabiej 

rozwinięte - - 217 SL 2014 corocznie 
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koronawirusa 
i respiratory 

5. 

CV2 Wartość 
zakupionego 
sprzętu 
medycznego 
(całkowity 
koszt 
publiczny) 

EUR EFRR 
słabiej 

rozwinięte - - 273 850 SL 2014 corocznie 

6. 

CV1 Wartość 
zakupionych 
środków 
ochrony 
indywidualnej 
(całkowity 
koszt 
publiczny) 

EUR EFRR 
słabiej 

rozwinięte - - 133 524 SL 2014 corocznie 

7. 

CV6 Liczba 
zakupionych 
środków 
ochrony 
indywidualnej: 

szt. EFRR 
słabiej 

rozwinięte - - 19 700 SL 2014 corocznie 

 

53) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna 

w Tabeli 6. Ramy wykonania dla osi priorytetowej  

a) dla wskaźnika nr 1 pn. WP1: Liczba wspartych podmiotów leczniczych w 

kolumnie pn. Wyjaśnienie adekwatności wskaźnika wartość 86,75% zastępuje 

się zapisem w brzmieniu ok. 84% 

b) dla wskaźnika nr 3 pn. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków 

kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 202 624 184 

zastępuje się liczbą 203 553 988 

54) W Rozdziale 3. Plan finansowy zapis w brzmieniu: 

Zgodnie z UP alokacja środków unijnych na program wynosi 2 068 587 710 EUR 

EFRR i 809 628 262 EUR EFS. 

otrzymuje brzmienie: 

Zgodnie z UP alokacja środków unijnych na program wynosi 2 071 582 510 EUR 

EFRR i 806 633 462 EUR EFS. 
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55) W Rozdziale 3. Plan finansowy, Tabela 17. Tabela przedstawiająca całkowitą kwotę środków finansowych przewidzianych 

jako wkład każdego z funduszy do programu, w podziale na lata i kategorie regionów ze wskazaniem wysokości rezerwy 

wykonania (EUR), otrzymuje brzmienie: 

Lp. Fundusz Kategoria regionu 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 OGÓŁEM 

Główna 
alokacja1 

Rezerwa 
wykonania 

Podstawowa 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

Główna 
alokacja 

Rezerwa 
wykonania 

1 

EFRR 

Regiony słabiej 
rozwinięte  

236 673 848 15 106 841 250 560 075 15 993 196 265 039 164 16 917 393 278 249 398 17 760 600 291 481 834 18 605 223 304 680 710 19 447 705 320 782 220 20 284 303 1 947 467 249 124 115 261 

2 
Regiony 

przejściowe                                 

3 
Regiony bardziej 

rozwinięte                                 

4 OGÓŁEM 
236 673 848 15 106 841 250 560 075 15 993 196 265 039 164 16 917 393 278 249 398 17 760 600 291 481 834 18 605 223 304 680 710 19 447 705 320 782 220 20 284 303 1 947 467 249 124 115 261 

5 

EFS2 

Regiony słabiej 
rozwinięte  

92 632 203 5 912 694 98 067 158 6 259 606 103 734 154 6 621 330 108 904 532 6 951 353 114 083 599 7 281 932 119 249 530 7 611 672 121 384 589 7 939 110 758 055 765 48 577 697 

6 
Regiony 

przejściowe                                 

7 
Regiony bardziej 

rozwinięte 
                                

8 OGÓŁEM 
92 632 203 5 912 694 98 067 158 6 259 606 103 734 154 6 621 330 108 904 532 6 951 353 114 083 599 7 281 932 119 249 530 7 611 672 121 384 589 7 939 110 758 055 765 48 577 697 

9 
YEI - 

dodatkowa 
alokacja 

Nie dotyczy 

                                

10 FS Nie dotyczy                                 

11 EFRR 

Specjalna alokacja 
dla obszarów 

peryferyjnych lub 
słabo zaludnionych                                 

12 
OGÓŁEM 329 306 051 21 019 535 348 627 233 22 252 802 368 773 318 23 538 723 387 153 930 24 711 953 405 565 433 25 887 155 423 930 240 27 059 377 442 166 809 28 223 413 2 705 523 014 172 692 958 
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56) W Rozdziale 3. Plan finansowy, Tabela 18a. Plan finansowy programu (EUR), otrzymuje brzmienie: 

Oś 
priorytetowa 

Fundusz 
Kategoria 
regionu 

Podstawa 
kalkulacji 

wsparcia Unii 
(całkowite 

wydatki  
kwalifikowalne 
lub  publiczne 

wydatki 
kwalifikowalne) 

Wsparcie Unii 
(A) 

Wkład 
krajowy 
(B=C+D) 

Szacunkowy podział 
wkładu krajowego 

Finansowanie 
ogółem   
(E=A+B) 

Stopa 
dofinansow
ania (F=A/E) 

(2) 

Stopa 
dofinansow

ania w 
wysokości 

100% w 
odniesieniu 

do roku 
obrachunko
wego 2020-

2021 (3) 

Dla celów 
informacyjn

ych 
Wkład EBI 

Główna alokacja (całkowite 
finansowanie pomniejszone o 

rezerwę wykonania) 
Rezerwa wykonania 

Kwota 
rezerwy 

wykonania w 
stosunku do 

ogólnej kwoty 
wsparcia Unii 

Krajowe 
środki 

publiczne 
(C) 

Krajowe 
środki 

prywatne 
(D) (1) 

Wsparcie UE  
(H=A-J) 

Wkład 
krajowy  
(I=B-K) 

Wsparcie UE 
(J) 

Wkład 
krajowy 

(K=B*(J/A)) 
(L=(J/A)*100) 

1. Gospodarka 
wiedzy 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
183 193 093 32 328 194 3 545 951 28 782 243 215 521 287 85,00% 

 

  
169 391 992 29 892 706 13 801 101 2 435 488 7,53% 

2. Cyfrowa 
Małopolska 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
134 444 106 23 725 431 23 725 431 0 158 169 537 85,00% 

 

  
126 044 106 22 243 078 8 400 000 1 482 353 6,25% 

3. 
Przedsiębiorcz
a Małopolska 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
254 203 421 44 859 428 11 157 400 33 702 028 299 062 849 85,00% 

 

  
239 803 421 42 318 251 14 400 000 2 541 177 5,66% 

4. Regionalna 
polityka 
energetyczna 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
482 171 130 85 089 023 73 103 916 11 985 107 567 260 153 85,00% 

 

  

455 728 458 80 422 669  26 442 672 4 666 354  5,48% 

5. Ochrona 
środowiska 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
109 067 881 19 247 274 19 183 707 63 567 128 315 155 85,00% 

 

  
101 703 406 17 947 661 7 364 475 1 299 613 6,75% 

6. Dziedzictwo 
regionalne 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
152 632 527 26 935 162 21 880 142 5 055 020 179 567 689 85,00% 

 

  
142 193 167 25 092 921 10 439 360 1 842 241 6,84% 

7. 
Infrastruktura 
transportowa 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
386 711 501 68 243 207 68 243 207 0 454 954 708 85,00% 

 

  
363 281 501 64 108 501 23 430 000 4 134 706 6,06% 

8. Rynek pracy EFS 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
256 383 781 45 244 198 32 940 653 12 303 545 301 627 979 85,00% 

 

  
237 797 945 41 964 344 18 585 836 3 279 854 7,25% 

9. Region 
spójny 
społecznie 

EFS 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
234 210 989 41 331 351 34 459 904 6 871 447 275 542 340 85,00% X 

  
219 133 480 38 670 614 15 077 509 2 660 737 6,44% 

10. Wiedza i 
kompetencje 

EFS 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
212 003 393 37 412 364 29 128 816 8 283 548 249 415 757 

 
85,00% 

 

  
197 089 041 34 780 419 14 914 352 2 631 945 7,03% 

11. 
Rewitalizacja 
przestrzeni 
regionalnej 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
196 137 962 34 612 582 31 034 809 3 577 773 230 750 544 85,00% 

 

  

185 937 962 32 812 582 10 200 000 1 800 000 5,20% 
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Oś 
priorytetowa 

Fundusz 
Kategoria 
regionu 

Podstawa 
kalkulacji 

wsparcia Unii 
(całkowite 

wydatki  
kwalifikowalne 
lub  publiczne 

wydatki 
kwalifikowalne) 

Wsparcie Unii 
(A) 

Wkład 
krajowy 
(B=C+D) 

Szacunkowy podział 
wkładu krajowego 

Finansowanie 
ogółem   
(E=A+B) 

Stopa 
dofinansow
ania (F=A/E) 

(2) 

Stopa 
dofinansow

ania w 
wysokości 

100% w 
odniesieniu 

do roku 
obrachunko
wego 2020-

2021 (3) 

Dla celów 
informacyjn

ych 
Wkład EBI 

Główna alokacja (całkowite 
finansowanie pomniejszone o 

rezerwę wykonania) 
Rezerwa wykonania 

Kwota 
rezerwy 

wykonania w 
stosunku do 

ogólnej kwoty 
wsparcia Unii 

Krajowe 
środki 

publiczne 
(C) 

Krajowe 
środki 

prywatne 
(D) (1) 

Wsparcie UE  
(H=A-J) 

Wkład 
krajowy  
(I=B-K) 

Wsparcie UE 
(J) 

Wkład 
krajowy 

(K=B*(J/A)) 
(L=(J/A)*100) 

12. 
Infrastruktura 
społeczna 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
173 020 889 30 533 099 29 967 403 565 696 203 553 988 85,00% 

 

  

163 383 236 28 832 337 9 637 653 1 700 762 5,57% 

13. Pomoc 
techniczna 

EFS 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
104 035 299 18 359 171 18 359 171 0 122 394 470 85,00% 

 

  
104 035 299 18 359 171 0 0 0,00% 

OGÓŁEM EFRR 
EFRR 

Słabiej 
rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
2 071 582 510 365 573 400 281 841 966 83 731 434 2 437 155 910 85,00% 

 

  
1 947 467 249 343 670 706 124 115 261 21 902 694 5,99% 

OGÓŁEM EFS 
EFS 

Słabiej 
rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
806 633 462 142 347 084 114 888 544 27 458 540 948 980 546 85,00% 

 

  
758 055 765 133 774 548 48 577 697 8 572 536 6,02% 

OGÓŁEM   

Słabiej 
rozwinięte 

Całkowite 
wydatki 

kwalifikowalne 
2 878 215 972 507 920 484 396 730 510 111 189 974 3 386 136 456 85,00% 

 

  
2 705 523 014 477 445 254 172 692 958 30 475 230 6,00% 
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57) W Rozdziale 3. Plan finansowy, Tabela 18c. Podział alokacji programu między osie priorytetowe, fundusze, kategorie 

regionów oraz cele tematyczne dla EFRR, EFS i FS (EUR), otrzymuje brzmienie: 

Oś priorytetowa Fundusz Kategoria regionu Cel tematyczny Wsparcie Unii Wkład krajowy 
Finansowanie 

ogółem 

1. Gospodarka wiedzy EFRR Słabiej rozwinięte 
1. Wzmacnianie badań naukowych, 
rozwoju technologicznego i innowacji 

183 193 093 
 

32 328 194 
 

215 521 287 
 

2. Cyfrowa Małopolska EFRR Słabiej rozwinięte 
2. Zwiększenie dostępności, stopnia 
wykorzystania i jakości technologii 
informacyjno - komunikacyjnych 

134 444 106 
 

23 725 431 
 

158 169 537 
 

3. Przedsiębiorcza 
Małopolska 

EFRR Słabiej rozwinięte 3. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP 254 203 421 44 859 428 299 062 849 

4. Regionalna polityka 
energetyczna 

EFRR Słabiej rozwinięte 

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę 
niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

466 446 637 
 

82 314 112 
 

548 760 749 
 

6. Zachowanie i ochrona środowiska 
oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami 

15 724 493 2 774 911 18 499 404 

5. Ochrona środowiska EFRR Słabiej rozwinięte 

5. Promowanie dostosowania do zmian 
klimatu, zapobiegania ryzyku i 
zarządzania ryzykiem 

15 077 365 2 660 711 17 738 076 

6. Zachowanie i ochrona środowiska 
oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami 

93 990 516 16 586 563 110 577 079 

6. Dziedzictwo regionalne EFRR Słabiej rozwinięte 

6. Zachowanie i ochrona środowiska 
oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami  

93 163 209 16 440 577 109 603 786 

8. Promowanie trwałego i wysokiej 
jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników 

59 469 318 10 494 585 69 963 903 

7. Infrastruktura 
transportowa 

EFRR Słabiej rozwinięte 

7. Promowanie zrównoważonego 
transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu 
najważniejszej infrastruktury sieciowej 

386 711 501 68 243 207 454 954 708 
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Oś priorytetowa Fundusz Kategoria regionu Cel tematyczny Wsparcie Unii Wkład krajowy 
Finansowanie 

ogółem 

8. Rynek pracy EFS Słabiej rozwinięte 
8. Promowanie trwałego i wysokiej 
jakości zatrudnienia oraz wsparcie 
mobilności pracowników 

256 383 781 
 

45 244 198 
 

301 627 979 
 

9. Region spójny 
społecznie 

EFS Słabiej rozwinięte 
9. Promowanie włączenia społecznego, 
walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 

234 210 989 41 331 351 275 542 340 

10. Wiedza i kompetencje EFS Słabiej rozwinięte 

10. Inwestowanie w kształcenie, 
szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 
rzecz zdobywania umiejętności i 
uczenia się przez całe życie 

212 003 393 37 412 364 249 415 757 

11. Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej 

EFRR Słabiej rozwinięte 
9. Promowanie włączenia społecznego, 
walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 

196 137 962 34 612 582 230 750 544 

12. Infrastruktura 
społeczna 

EFRR 

Słabiej rozwinięte 
9. Promowanie włączenia społecznego, 
walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 

145 130 889 25 611 334 170 742 223 

Słabiej rozwinięte 

10. Inwestowanie w kształcenie, 
szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 
rzecz zdobywania umiejętności i 
uczenia się przez całe życie 

27 890 000 4 921 765 32 811 765 

13. Pomoc techniczna EFS Słabiej rozwinięte nie dotyczy (Pomoc techniczna) 104 035 299 18 359 171 122 394 470 

OGÓŁEM  -  -  - 2 878 215 972 507 920 484 3 386 136 456 
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58) W Rozdziale 3. Plan finansowy, Tabela 19. Alokacja w podziale na osie 

priorytetowe przeznaczona na interwencje związane ze zmianą klimatu, 

otrzymuje brzmienie: 

Oś priorytetowa 
Szacunkowa wysokość środków na 
cele związane ze zmianami klimatu 

(EUR) 

Udział w całości alokacji na 
program (%) 

1. Gospodarka wiedzy 0 0,00% 

2. Cyfrowa Małopolska 0 0,00% 

3. Przedsiębiorcza Małopolska 0 0,00% 

4. Regionalna polityka energetyczna 323 543 053 11,24% 

5. Ochrona środowiska 16 677 365 0,58% 

6. Dziedzictwo regionalne 25 945 317 0,90% 

7. Infrastruktura transportowa 42 231 979 1,47% 

8. Rynek pracy 0 0,00% 

9. Region spójny społecznie 0 0,00% 

10. Wiedza i kompetencje 0 0,00% 

11. Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej 0 0,00% 

12. Infrastruktura społeczna 0 0,00% 

13. Pomoc techniczna 0 0,00% 

RAZEM 408 397 714 14,19% 

 

59) W Rozdziale 12. Odrębne elementy, w sekcji 12.2 pn. Ramy wykonania 

programu operacyjnego, w Tabeli 28. Ramy wykonania w podziale na 

fundusze oraz kategorie regionu (tabela zbiorcza): 

a) wiersz w brzmieniu: 

1 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
13 000 

000 
- - 240 033 195 

otrzymuje brzmienie: 

1 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
13 000 

000 
- - 215 521 287 

b) wiersz w brzmieniu: 

2 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
26 067 

462 
- - 164 705 883 
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otrzymuje brzmienie: 

2 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
26 067 

462 
- - 158 169 537 

c) wiersz w brzmieniu: 

3 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

(1) Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 

wsparcie 

przedsiębiorstwa 160 - - 3700 

otrzymuje brzmienie: 

3 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

(1) Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 

wsparcie 

przedsiębiorstwa 160 - - 8 170 

d) wiersz w brzmieniu: 

3 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
51 513 

264 
- - 241 281 662 

otrzymuje brzmienie: 

3 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
51 513 

264 
- - 299 062 849 

e) wiersz w brzmieniu: 

4 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
85 

855 439 
- - 592 494 422 

otrzymuje brzmienie: 

4 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
85 

855 439 
- - 567 260 153 

f) wiersz w brzmieniu: 

5 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
22 881 

840 
- - 138 180 299 
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otrzymuje brzmienie: 

5 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
22 881 

840 
- - 128 315 155 

g) wiersz w brzmieniu: 

6 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
37 645 

411 
- - 192 665 683 

otrzymuje brzmienie: 

6 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
37 645 

411 
- - 179 567 689 

h) wiersz w brzmieniu: 

7 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
70 592 

250 
- - 457 049 022 

otrzymuje brzmienie: 

7 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
70 592 

250 
- - 454 954 708 

i) wiersz w brzmieniu: 

8 EFS 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
77 208 

901 
- - 314 075 469 

otrzymuje brzmienie: 

8 EFS 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
77 208 

901 
- - 301 627 979 

j) wiersz w brzmieniu: 

9 EFS 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
25 000 

000 
- - 258 416 215 
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otrzymuje brzmienie 

9 EFS 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
25 000 

000 
- - 234 210 989 

k) wiersz w brzmieniu: 

9 EFS 
słabiej 

rozwinięte 

Liczba osób 
zagrożonych 

ubóstwem lub  
wykluczeniem 

społecznym objętych 
wsparciem w  

programie 

os. 4 190 - - 23 900 

otrzymuje brzmienie: 

9 EFS 
słabiej 

rozwinięte 

Liczba osób 
zagrożonych 

ubóstwem lub  
wykluczeniem 

społecznym objętych 
wsparciem w  

programie 

os. 4 190 - - 19 359 

l) wiersz w brzmieniu: 

10 EFS 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
26 000 

000 
- - 255 619 832 

otrzymuje brzmienie: 

10 EFS 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
26 000 

000 
- - 249 415 757 

m) wiersz w brzmieniu: 

11 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

WP1: Powierzchnia 
obszarów objętych 

rewitalizacją 
ha 0 - - 229 

otrzymuje brzmienie: 

11 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

WP1: Powierzchnia 
obszarów objętych 

rewitalizacją 
ha 0 - - 247,74 
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n) wiersz w brzmieniu: 

11 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
19 078 

987 
- - 204 598 257 

otrzymuje brzmienie: 

11 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
19 078 

987 
- - 230 750 544 

o) wiersz w brzmieniu: 

12 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
24 988 

823 
- - 202 624 184 

trzymuje brzmienie: 

12 EFRR 
słabiej 

rozwinięte 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
24 988 

823 
- - 203 553 988 

60)  Załącznik nr 4 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 zawierający streszczenie tego programu, 

w części objętej decyzją Komisji Europejskiej otrzymuje brzmienie: 

Załącznik nr 4 do Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

Streszczenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 

Opis programu 

Główne cele 

Program ma na celu podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności regionu, zrównoważony 

rozwój terytorialny oraz poprawę jakości życia mieszkańców. 

Priorytety wsparcia 

Program koncentruje się na 12 głównych priorytetach: 

 pobudzanie i wzmocnienie gospodarki regionalnej poprzez wzrost jej innowacyjności, 

rozwój badań naukowych i nowych technologii; 
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 uproszczenie i przyspieszenie dostępu do usług publicznych dzięki technologiom 

komunikacyjnym i informacyjnym; 

 wzmocnienie sektora MŚP przyczyniającego się do zapewnia wzrostu gospodarczego 

i tworzenia nowych miejsc pracy; 

 budowa gospodarki niskoemisyjnej opartej na efektywności energetycznej wykorzystaniu 

OZE i zastosowaniu technologii ograniczających zanieczyszczenie powietrza oraz rozwoju 

transportu miejskiego; 

 ochrona środowiska, wzmocnienie bezpieczeństwa ekologicznego i zapobieganie 

klęskom żywiołowym; 

 ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego do zwiększania 

atrakcyjności regionu i tworzenia miejsc pracy; 

 stworzenie sprawnego systemu połączeń komunikacyjnych w regionie; 

 tworzenie nowych miejsc pracy i zwiększanie zatrudnienia w regionie; 

  wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 

aktywizacja społeczna i zawodowa; 

 poprawa poziomu edukacji dzieci i młodzieży, wzmocnienie kształcenia zawodowego i 

ustawicznego; 

 odnowa fizyczna i społeczna zdegradowanych, zaniedbanych i odizolowanych obszarach 

miejskich i wiejskich; 

 zwiększona dostępność do wybranych usług społecznych w zakresie ochrony zdrowia i 

edukacji.  

Spodziewane skutki (przykłady najważniejszych rezultatów /wskaźniki produktu) 

 719 przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w zakresie działalności B+R+I 

 49 urzędów, które wdrożyły rekomendacje dotyczące awansu cyfrowego 

 8170 przedsiębiorstw z sektora MŚP otrzymujących wsparcie 

 21 600 zmodernizowanych źródeł ciepła (wymienionych nieekologicznych źródeł 

ogrzewania)  

 480 km zbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 

 32 zabytki nieruchome objęte wsparciem 

 274 km nowych dróg oraz przebudowanych lub zmodernizowanych 

 41 230 osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w 

programie 
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 19 359 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem 

w programie 

 56 000 uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 

umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie 

 247,74 ha obszarów objętych rewitalizacją 

 24 wsparte podmioty lecznicze 

Dane kontaktowe Instytucji Zarządzjącej 

Zarząd Województwa Małopolskiego obsługiwany przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego – Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi, 

ul. Basztowa 22, 31 – 156 Kraków, Polska 

1. Ogólne dane ekonomiczne dotyczące regionu 

Ogóle dane ekonomiczne 

Wskaźnik Rok Wartość 

Stolica regionu  2013 Kraków 

Powierzchnia całkowita (km2) 2013 15183 

Ludność (w tysiącach) 2013 3360,6 

Gęstość zaludnienia 2013 221 

PKB na mieszkańca (ceny 
bieżące) 
Polska =100 
(UE27 =100) 

2011 
2011 
2011 

34107 PLN 
86 
56 

Stopa bezrobocia 2013 10,8 

2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

12 lutego 2015 roku Komisja Europejska zatwierdziła regionalny program operacyjny dla 

regionu Małopolska „Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego”. 

Całkowity budżet programu wynosi około 2 878,2 mln EUR, w tym wkład unijny z EFRR 

2 071,6 mln EUR  oraz wkład z EFS 806,6 mln EUR (w przybliżeniu 3,5% całkowitych środków 

europejskich inwestowanych w Polsce w ramach polityki spójności 2014-2020). 

2.1. Główne cele szczegółowe (oczekiwane zmiany) programu operacyjnego 

 Wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się głównie zwiększeniem 

nakładów na działalność badawczo-rozwojową. 
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 Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 

procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych. 

 Zwiększanie konkurencyjności gospodarki, w szczególności, w zakresie dotyczącym 

wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza poprzez tworzenie warunków 

dla bardziej elastycznego funkcjonowania na rynku podmiotów sektora MŚP oraz 

wzrostu ich znaczenia gospodarczego. 

 Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego 

aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego, 

zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu oraz poprawę 

jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. 

 Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad 

równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem 

zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na 

środowisko i jego zasoby. 

 Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa 

regionalnego, zarówno kulturowego, jak i przyrodniczego. 

 Tworzenie nowoczesnego systemu transportowego efektywnie zaspokajającego 

potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego 

społeczeństwa, poprzez rozwój infrastruktury transportowej sprzyjającej 

konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej regionu, przyczyniającej się 

do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. 

 Wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w szczególności poprzez: 

zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji 

(powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, 

niskowykwalifikowanych oraz kobiet), zwiększenie liczby nowych i trwałych 

mikroprzedsiębiorstw, zwiększenie poziomu zatrudnienia osób, które pełnią funkcje 

opiekuńcze nad dziećmi, zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności 

zawodowej w programach zdrowotnych. 

 Wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym, w 

szczególności: poprzez aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym dzięki poprawie oraz wzmocnieniu ich szans na 

zatrudnienie, zwiększenie dostępności do usług społecznych i zdrowotnych, wyższy 

poziom zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej. 

 Rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców jako podstawa budowania silnej pozycji 

regionu w szczególności poprzez: zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz 

rozszerzenie oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego, podniesienie 

u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku 
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pracy, poprawę efektywności kształcenia zawodowego, podwyższanie kompetencji 

zawodowych osób dorosłych. 

 Ograniczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich poprzez 

przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji społecznej, fizycznej, gospodarczej i 

przestrzennej w oparciu o programy rewitalizacji 

 Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie. 

 Utworzenie regionalnego ośrodka popularyzowania nauki i innowacji 

2.2 Osie priorytetowe programu operacyjnego 

Podział EFSI w alokacji na obszary priorytetowe (w EUR)  

Nr. 
Osie 

priorytetowe 
CT/PI 

Wkład 

z funduszy 

unijnych 

Wkład 

krajowy 

(publiczny) 

Finansowanie 

ogółem 

% udział w 

całkowitej 

alokacji 

1. 
Gospodarka 

wiedzy 

CT 1/ 

PI 1a, 1b 
183 193 093 32 328 194 215 521 287 6,36% 

2. 
Cyfrowa 

Małopolska 

CT 2/ 

PI 2c 
134 444 106 23 725 431 158 169 537 4,67% 

3. 
Przedsiębiorcza 

Małopolska 

CT 3/ 

PI 3a, 3b, 

3c  

254 203 421 44 859 428 299 062 849 8,83% 

4. 

Regionalna 

polityka 

energetyczna 

CT 4/  

PI 4a, 4b, 

4c, 4e 

466 446 637 82 314 112 548 760 749 16,21% 

CT 6/PI 

6e 
15 724 493 2 774 911 18 499 404 0,55% 

5. 
Ochrona 

środowiska 

CT 5/ 

PI 5b  
15 077 365 2 660 711 17 738 076 0,52% 

CT 6/ 

PI 6a, 6b  
93 990 516 16 586 563 110 577 079 3,27% 

6. 
Dziedzictwo 

regionalne 

CT 6/ 

PI 6c, 6d  
93 163 209 16 440 577 109 603 786 3,24% 

CT 8/ 

PI 8b 
59 469 318 10 494 585 69 963 903 2,07% 

7. 
Infrastruktura 

transportowa 

CT 7/ 

PI 7b, 7d 
386 711 501 68 243 207 454 954 708 13,44% 

8. Rynek pracy 

CT 8/ 

PI 8i, 8iii, 

8iv, 8v, 

8vi 

256 383 781 45 244 198 301 627 979 8,91% 
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Nr. 
Osie 

priorytetowe 
CT/PI 

Wkład 

z funduszy 

unijnych 

Wkład 

krajowy 

(publiczny) 

Finansowanie 

ogółem 

% udział w 

całkowitej 

alokacji 

9. 
Region spójny 

społecznie 

CT 9/ 

PI 9i, 9iv, 

9v   

234 210 989 41 331 351 275 542 340 8,14% 

10. 
Wiedza  

i kompetencje 

CT 10/ 

PI 10i, 

10iii, 10iv  

212 003 393 37 412 364 249 415 757 7,37% 

11. 

Rewitalizacja 

przestrzeni 

regionalnej 

CT 9/ 

PI 9b 
196 137 962 34 612 582 230 750 544 6,81% 

12. 
Infrastruktura 

społeczna 

CT 9/ 

PI 9a  
145 130 889 25 611 334 170 742 223 5,04% 

CT 10/ 

PI 10a  
27 890 000 4 921 765 32 811 765 0,97% 

13. 
Pomoc 

techniczna 
CT 11 104 035 299 18 359 171 122 394 470 3,61% 

 

Całkowita 

wartość 

programu 

 2 878 215 972 507 920 484 3 386 136 456 100,00% 

 

Alokacja na cele tematyczne 

CT EFRR 

% 

całkowitej 

alokacji 

EFS 

% 

całkowitej 

alokacji 

Razem 

1 183 193 093 8,84%  0,00% 183 193 093 

2 134 444 106 6,49%   0,00% 134 444 106 

3 254 203 421 12,27%   0,00% 254 203 421 

4 466 446 637 22,52%   0,00% 466 446 637 

5 15 077 365 0,73%   0,00% 15 077 365 

6 202 878 218 9,79%   0,00% 202 878 218 

7 386 711 501 18,67%   0,00% 386 711 501 

8 59 469 318 2,87% 256 383 781 31,78% 315 853 099 

9 341 268 851 16,47% 234 210 989 29,04% 575 479 840 

10 27 890 000 1,35% 212 003 393 26,28% 239 893 393 

11   0,00% 104 035 299 12,9% 104 035 299 

Razem 2 071 582 510 100,00% 806 633 462 100,00% 2 878 215 972 
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2.3 Wymogi dotyczące koncentracji tematycznej 

Założone w programie poziomy koncentracji wynikają z UP i pozwalają zachować wymagane 

na poziomie UP przez rozporządzenia unijne poziomy koncentracji. Rozkład interwencji jest 

zgodny z określonymi na poziomie rozporządzeń KE minimalnymi poziomami koncentracji 

tematycznej: 

CT 1–4: 50,12% środków EFRR 

CT 4: 22,52% środków EFRR 

CT 9: 29,04% środków EFS 

5 PI (8i, 9i, 9iv, 10i, 10iv) realizowanych z EFS: 65,95% środków tego funduszu. 

2.4 Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych 

Nie wyklucza się wykorzystania instrumentów finansowych w następujących osiach 

priorytetowych programu (PI): 

- 1. oś priorytetowa (PI 1b) 

- 3. oś priorytetowa (PI 3a, 3b, 3c) 

- 4. oś priorytetowa (PI 4a, 4b, 4c, 4e, 6e) 

- 5. oś priorytetowa (PI 6a) 

- 6. oś priorytetowa (PI 8b) 

- 8. oś priorytetowa (PI 8iii, 8v) 

- 11. oś priorytetowa (PI 9b) 

Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące zakresu zaangażowania instrumentów finansowych, 

wskazania typów instrumentów oraz ich ewentualnego łączenia z wsparciem w postaci 

instrumentów finansowych, a także warunków korzystania z tego typu wsparcia, 

przedstawione zostaną w dokumencie uszczegóławiającym program operacyjny w oparciu o 

wyniki analizy wymaganej przepisami art. 37 rozporządzenia ogólnego. 

2.5 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne/RLKS 

W ramach RPO przewiduje się zastosowanie zintegrowanej inwestycji terytorialnej, tj. 

instrumentu dedykowanego interwencji w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego 

Krakowa – Metropolia Krakowska (MK), o alokacji 236,06 mln euro.  

W ramach RPO nie będzie zastosowany instrument RLKS w formule bezpośredniej. W ramach 

programu planuje się wsparcie Lokalnych Grup Działania (LGD) jako potencjalnych 

beneficjentów. Instytucja Zarządzająca RPO dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązania 

zgodnie, z którym interwencja RPO będzie stanowiła uzupełnienie wsparcia EFRROW i EFMR 

na terytorium danej LGD i będzie realizowana w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju. 
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2.6 Szacunkowa kwota wsparcia na cele związane ze zmianami klimatu 

408 mln euro (14,19% alokacji całego programu). 

2.7 Duże projekty 

Indykatywna lista dużych projektów 

Nazwa projektu  
Organ 
odpowiedzialny 
za realizację 

Przyznana kwota 
(mln EUR) 

Współfinansowanie 
UE (mln EUR) 

Wyposażenie nowej siedziby 
Szpitala Uniwersyteckiego 
Kraków-Prokocim  

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki 
Zdrowotnej 
Szpital 
Uniwersytecki w 
Krakowie 

60 60 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1305/20  

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 września 2020 r. 

Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 w zakresie elementów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zgłaszanych Komisji 

Europejskiej 

1) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy, 
w sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej Tabele 7-11. 
Indykatywny katalog kategorii interwencji planowanych do wykorzystania 
w ramach osi priorytetowej otrzymują brzmienie: 

Fundusz i Kategoria regionu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, region słabiej rozwinięty  

Tabela 7: 
Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 
Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 
Wymiar 3 

Typ terytorium 

Tabela 10: 
Wymiar 4 

Terytorialne 
mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 
Wymiar 6 

EFS secondary 
theme  

(wyłącznie EFS)  

O
P 

Ko
d 

€ O
P 

Kod € O
P 

Kod € O
P 

Kod € O
P 

Kod € 

1 056 25 460 201 1 01 183 193 093 1 01 108 174 745 1 07 183 193 093    

1 058 21 053 735     02 56 016 513       

1 059 20 000 000     03 19 001 835       

1 061 57 040 269             

1 062 19 545 632             

1 064 39 074 908             

1 101 1 018 348             

 

  



2) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska w 
sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej, Tabele 7-11. 
Indykatywny katalog kategorii interwencji planowanych do wykorzystania w 
ramach osi priorytetowej otrzymują brzmienie: 

Fundusz i Kategoria regionu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, region słabiej rozwinięty  

Tabela 7: 
Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 
Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 
Wymiar 3 

Typ terytorium 

Tabela 10: 
Wymiar 4 

Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

Tabela 11 
Wymiar 6 

EFS 
secondary 

theme  
(wyłącznie 

EFS)  

O
P 

Ko
d 

€ O
P 

Kod € O
P 

Ko
d 

€ O
P 

Kod € O
P 

Kod € 

2 078 71 219 474 2 01 134 444 106 2 01 53 777 642 2 07 134 444 106    

2 079 10 969 017    2 02 53 777 642       

2 080 11 201 014    2 03 26 888 822       

2 081 38 054 601             

2 101 3 000 000             

 
3) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa Oś priorytetowa 3. 

Przedsiębiorcza Małopolska w sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi 
priorytetowej, Tabele 7-11. Indykatywny katalog kategorii interwencji 
planowanych do wykorzystania w ramach osi priorytetowej otrzymują brzmienie: 

Fundusz i Kategoria regionu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, region słabiej rozwinięty  

Tabela 7: 

Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne 

mechanizmy wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS secondary 

theme  

(wyłącznie 

EFS)  

O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € 

3 066 37 311 876 3 01 162 467 330 3 01 152 476 155 3 01 19 750 161    

3 067 185 094 608 3 04 60 000 000 3 02 58 466 787 3 05 12 046 776    

3 072 31 796 937 3 02 31 736 091 3 03 43 260 479 3 07 222 406 484    

 

  



4) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka 
energetyczna w sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi 
priorytetowej, Tabele 7-11. Indykatywny katalog kategorii interwencji 
planowanych do wykorzystania w ramach osi priorytetowej otrzymują brzmienie: 

Fundusz i Kategoria regionu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, region słabiej rozwinięty  

Tabela 7: 
Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 
Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 
Wymiar 3 

Typ terytorium 

Tabela 10: 
Wymiar 4 

Terytorialne 
mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 
Wymiar 6 

EFS 
secondary 

theme  
(wyłączni

e EFS)  

O
P 

Kod € O
P 

Kod € O
P 

Kod € O
P 

Kod € O
P 

Ko
d 

€ 

4 005 11 278 598 4 01 462 171 130 4 01 233 074 283 4 01 159 423 401    

4 009 6 000 000 4 04 20 000 000 4 02 180 900 000 4 05 155 392 379    

4 010 22 576 152    4 03 68 196 847 4 07 167 355 350    

4 011 6 000 000             

4 012 7 000 000             

4 013 88 978 392             

4 014 30 602 685             

4 016 12 000 000             

4 043 171 111 465             

4 044 5 000 000             

4 068 12 603 061             

4 069 9 166 680             

4 083 60 304 320             

4 090 39 549 777             

 

  



5) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska, 
w sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej, Tabele 7-
11. Indykatywny katalog kategorii interwencji planowanych do wykorzystania 
w ramach osi priorytetowej otrzymują brzmienie: 

Fundusz i Kategoria regionu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, region słabiej rozwinięty  

Tabela 7: 
Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 
Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 
Wymiar 3 

Typ terytorium 

Tabela 10: 
Wymiar 4 

Terytorialne 
mechanizmy wdrażania 

Tabela 11 
Wymiar 6 

EFS 
secondary 

theme  
(wyłącznie 

EFS)  

O
P 

Kod € O
P 

Ko
d 

€ O
P 

Kod € O
P 

Kod € O
P 

Kod € 

5 017 14 541 596 5 01 109 067 881 5 02 9 300 000 5 01 9 044 437    

5 018 4 000 000    5 03 90 479 086 5 05 84 946 079    

5 019 2 000 000    5 01 9 288 795 5 07 15 077 365    

5 020 12 000 000             

5 021 4 000 000             

5 022 57 448 920             

5 087 15 077 365             

 
6) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, w 

sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej, Tabele 7-11. 
Indykatywny katalog kategorii interwencji planowanych do wykorzystania w 
ramach osi priorytetowej otrzymują brzmienie: 

Fundusz i Kategoria regionu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, region słabiej rozwinięty  

Tabela 7: 
Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8: 
Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 
Wymiar 3 

Typ terytorium 

Tabela 10: 
Wymiar 4 

Terytorialne 
mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 
Wymiar 6 

EFS 
secondary 

theme  
(wyłącznie 

EFS)  

O
P  

Kod € O
P  

Kod € O
P  

Kod € O
P  

Kod € O
P  

Ko
d 

€ 

6 074 30 153 672 6 01 152 632 527 6 01 34 628 264 6 05 69 159 974    

6 085 11 295 505    6 02 55 723 435 6 07 83 472 553    

6 090 21 427 115    6 03 62 280 828       

6 091 8 679 622             

6 092 29 315 646             

6 094 51 760 967             

 



7) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 7. Infrastruktura 
transportowa, w sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi 
priorytetowej, Tabele 7-11. Indykatywny katalog kategorii interwencji 
planowanych do wykorzystania w ramach osi priorytetowej otrzymują 
brzmienie: 

Fundusz i Kategoria regionu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, region słabiej rozwinięty  

Tabela 7: 

Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne 

mechanizmy wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS secondary 

theme  

(wyłącznie 

EFS)  

O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € 

7 026 41 883 119 

7 01 386 711 501 

7 03 151 461 501 7 01 8 051 668    

7 027 55 781 594 7 01 80 000 000 7 05 51 734 833    

7 031 135 718 075 7 02 155 250 000 7 07 326 925 000    

7 032 7 000 000          

7 034 138 413 479          

7 044 7 915 234          

 

8) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, w sekcji 
pn. Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej, Tabele 7-11. 
Indykatywny katalog kategorii interwencji planowanych do wykorzystania 
w ramach osi priorytetowej otrzymują brzmienie: 

Fundusz i Kategoria regionu: Europejski Fundusz Społeczny, region słabiej rozwinięty  

Tabela 7: 

Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS secondary theme  

(wyłącznie EFS)  

O

P 

Kod € O

P 

Ko

d 

€ O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € 

8 102 121 503 218 8 01 256 383 781 8 01 113 629 292 8 07 256 383 781 8 03 79 318 418 

8 104 44 227 649    8 02 87 606 338    8 04 1 000 000 

8 105 25 396 101    8 03 55 148 151    8 05 12 150 325 

8 106 46 162 740          8 06 256 383 781 

8 107 19 094 073          8 07 256 383 781 

 



9) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 9. Region spójny 
społecznie w sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi 
priorytetowej, Tabele 7-11. Indykatywny katalog kategorii interwencji 
planowanych do wykorzystania w ramach osi priorytetowej otrzymują 
brzmienie: 

Fundusz i Kategoria regionu: Europejski Fundusz Społeczny, region słabiej rozwinięty  

Tabela 7: 

Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS secondary 

theme  

(wyłącznie EFS)  

O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Ko

d 

€ 

9 109 73 203 387 9 01 234 210 989 9 01 99 919 619 9 01 9 129 370 9 03 15 000 000 

9 112 144 013 654    9 02 80 797 577 9 05 23 524 411 9 05 25 000 000 

9 113 16 993 948 
 

  9 03 53 493 793 
9 

07 201 557 

208 

9 06 234 210 989 

            9 07 234 210 989 

 

10) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje 
w sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej, Tabele 7-
11. Indykatywny katalog kategorii interwencji planowanych do wykorzystania w 
ramach osi priorytetowej otrzymują brzmienie: 

Fundusz i Kategoria regionu: Europejski Fundusz Społeczny, region słabiej rozwinięty  

Tabela 7: 

Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS secondary theme  

(wyłącznie EFS)  

O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € 

10 115 100 577 135 10 01 212 003 393 10 01 72 081 154 10 01 25 856 297 10 05 33 000 000 

10 117 18 719 393    10 02 74 201 188 10 05 73 542 890 10 06 212 003 393 

10 118 92 706 865 
 

  10 03 65 721 051 
10 

07 112 604 

206 

10 07 212 003 393 

 

  



11) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej w sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi 
priorytetowej, Tabele 7-11. Indykatywny katalog kategorii interwencji 
planowanych do wykorzystania w ramach osi priorytetowej otrzymują 
brzmienie: 

Fundusz i Kategoria regionu: Europejski Fundusz Społeczny, region słabiej rozwinięty  

Tabela 7: 

Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS secondary 

theme  

(wyłącznie EFS)  

O

P 

Ko

d 

€ O

P 

Ko

d 

€ O

P 

Kod € O

P 

Ko

d 

€ O

P 

Kod € 

11 054 30 000 000 11 01 166 137 962 11 01 79 577 696 11 05 196 137 962    

11 055 166 137 962 11 04 30 000 000 11 02 45 000 000 11      

      11 03 71 560 266       

 

12) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 12. Infrastruktura 
społeczna w sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej, 
Tabele 7-11. Indykatywny katalog kategorii interwencji planowanych do 
wykorzystania w ramach osi priorytetowej otrzymują brzmienie: 

Fundusz i Kategoria regionu: Europejski Fundusz Społeczny, region słabiej rozwinięty  

Tabela 7: 

Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS secondary 

theme  

(wyłącznie EFS)  

O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € 

12 053 145 130 889 12 01 173 020 889 12 01 139 307 889 12 01 5 790 333    

12 051 27 890 000    12 02 33 713 000 12 05 30 000 000    

         12 07 137 230 556    

  



13) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 13. Pomoc techniczna 
(EFS) w sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej, 
Tabele 14 -16. otrzymują brzmienie: 

Tabela 14 Wymiar 1 – Zakres interwencji 

Kategoria regionu:  Słabo rozwinięty 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

13 Pomoc Techniczna (EFS) 121 (Przygotowanie, wdrażanie, 
monitorowanie i kontrola) 

88 101 823 

13 Pomoc Techniczna (EFS) 122 (Ewaluacja i badania) 5 000 000 

13 Pomoc Techniczna (EFS) 123 (Informacja i komunikacja) 10 933 476 

 

Tabela 15 Wymiar 2 – Forma finansowania 

Kategoria regionu:  Słabo rozwinięty 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

13 Pomoc Techniczna (EFS) 01 (Dotacja bezzwrotna) 104 035 299 

 

Tabela 16 Wymiar 3 – Typ obszaru 

Kategoria regionu:  Słabo rozwinięty 

Oś priorytetowa Kod Kwota (w EUR) 

13 Pomoc Techniczna (EFS) 07 (Nie dotyczy) 104 035 299 

 


