Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1754/21
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2021 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) Po dotychczasowym Podrozdziale 1.1.1 dodaje się Podrozdział 1.1.1.a Opis
spodziewanego wpływu programu współpracy na wspieranie kryzysowych
działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków
społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy
gospodarki zwiększającej jej odporność
w brzmieniu:
1.1.1.a Opis spodziewanego wpływu programu współpracy na wspieranie
kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej
skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej
odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność
Uzasadnienie wsparcia infrastruktury ochrony zdrowia
Przebieg pandemii oraz organizacja służby zdrowia w Polsce w okresie
pandemii pokazują, że ciężar walki z pandemią spoczął w znacznej mierze na
szpitalach, które w tym okresie pełniły i pełnią kluczową rolę w systemie
leczenia i opieki nad pacjentami z COVID-19. Analizy danych Ministerstwa
Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia wskazują, że ogólna liczba
świadczeń w poszczególnych rodzajach i zakresach w 2020 r., w stosunku
do analogicznego okresu 2019 r. znacznie spadła, z uwagi na częściowe
,,zamrożenie” systemu ochrony zdrowia. Efekt niższego poziomu realizacji
kontraktów na świadczenia gwarantowane wynikał w szczególności ze
wzmożonego reżimu sanitarnego i wprowadzanych etapowo obostrzeń.
Najsłabszy czas realizacji świadczeń szpitalnych (60%) przypadał na listopad
2020 r., jednak najsłabiej w skali roku wypadły świadczenia
wysokospecjalistyczne (dynamika 2020/2019 na poziomie 83% realizowanej
liczby świadczeń), ambulatoryjna opieka specjalistyczna (80%) oraz
rehabilitacja lecznicza (79% realizacji kontraktu). Czas pandemii zaostrzył
dodatkowo problem wydłużającego się czasu oczekiwania pacjentów na
świadczenia zdrowotne (na podstawie informacji z posiedzenia doraźnego
Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS obradującego w dniu
16.02.2021 r. z udziałem wiceministra zdrowia M. Miłkowskiego,
przedstawicieli samorządów zawodowych i Narodowego Funduszu Zdrowia,
odsłona 24.07.2021 r.).
W związku z powyższym pogorszeniu uległ dostęp do świadczeń
medycznych, w tym badań profilaktycznych, jak i diagnostyki, a także terapii,
zabiegów i leczenia zabiegowego. W związku z tym, należy się spodziewać,
że w perspektywie kilku miesięcy do systemu ochrony zdrowia wróci wielu
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pacjentów nie zdiagnozowanych i nie leczonych na czas, z powikłaniami i
progresją chorób, obok tych z powikłaniami po przebyciu COVID-19.
Planowane wsparcie w zakresie ochrony zdrowia ma na celu przygotowanie
regionu do wzmożonych potrzeb wynikających w epidemii COVID-19 w
związku ze znaczącym wzrostem potrzeb w zakresie zapewnienia
kompleksowego wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego
dzieci i młodzieży. Obecne zasoby opieki psychiatrycznej dla dzieci i
młodzieży w województwie małopolskim zarówno pod względem opieki
stacjonarnej, dziennej, ambulatoryjnej jak i środowiskowej są
niewystarczające. Problemy zdrowia psychicznego narastają i są wynikiem
wielu czynników - globalizacji, warunków społeczno-ekonomicznych,
trudności okresu dorastania, problemów życia rodzinnego (rozwód, czy
rozpad rodziny), a także relacji rodziców z dzieckiem. W Polsce ok. 9% dzieci
i młodzieży poniżej 18 roku życia, czyli ok. 630 tys., wymaga pomocy
systemu lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego. Problemy te
dodatkowo zaostrzyła pandemia COVID-19, która poprzez nagłe i głębokie
zmiany w sposobie funkcjonowania (długotrwała izolacja, nauka zdalna,
ograniczenie kontaktów z rówieśnikami oraz spotęgowane dodatkowo przez
obawy o zdrowie i życie swoje i bliskich) przyczyniła się do częstszego
występowania wśród dzieci i młodzieży depresji oraz stanów lękowych,
zaburzeń nerwicowych, problemów ze snem i apetytem, a także zespołu
stresu pourazowego. W wyniku realizacji planowanych w tym obszarze
projektów poprawi się dostępność do wsparcia psychologicznego i
psychoterapeutycznego dzieci i młodzieży.
Podobnie, w zakresie planowanego wsparcia rozbudowy infrastruktury
ochrony zdrowia w obszarze rehabilitacji ma uzasadnienie w
identyfikowanym znaczącym wzroście zapotrzebowania na świadczenia
rehabilitacyjne, będącym skutkiem różnego rodzaju licznych powikłań i
problemów u pacjentów wynikających z zakażenia Covid-19 oraz
spiętrzeniem się dotychczasowych kolejek oczekujących, będącym skutkiem
ograniczania liczby zabiegów ze względu na sytuację epidemiczną oraz
obawy samych pacjentów przed zakażeniem. W wyniku realizacji
planowanych w tym obszarze projektów poprawi się dostępność oraz
skrócony zostanie czas oczekiwania na różnego rodzaju zabiegi
rehabilitacyjne.
Uzasadnienie wsparcia inwestycji MŚP
Pandemia Covid-19 wywołała nie tylko kryzys zdrowotny i społeczny ale
również istotne perturbacje gospodarcze, łącznie z poważną sytuacją
kryzysową związaną z kumulacją negatywnych zjawisk gospodarczych,
przejawiających się w pierwszym momencie w utracie płynności finansowej
przez przedsiębiorstwa działające w branżach dotkniętych czy to
obostrzeniami pandemicznymi, czy nagłym załamaniem popytu.
Ograniczenia handlu, zastój w produkcji przemysłowej, zamrożenie wielu
rodzajów usług - to skutki nie tylko wprowadzanych obostrzeń
pandemicznych ale i towarzyszących im zjawisk gospodarczych, jak
przykładowo problemów w dostawach surowców / półproduktów,
powstałych przerw w łańcuchach dostaw, wybuchających ognisk
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epidemicznych w zakładach pracy, znacznego wzrostu korzystających ze
świadczeń opiekuńczych związanych z konieczności przejęcia opieki przez
pracujących rodziców nad dziećmi w związku z przejściem na zdalny tryb
nauki. Czynniki te spowodowały pogorszenie sytuacji finansowej zarówno
MŚP, jak i w konsekwencji utraty pracy, sytuacji gospodarstw domowych, co
w dalszej przyszłości może skutkować wzrostem ryzyka upadłości firm i
rosnącego bezrobocia. Problemy te dotyczą całego kraju, z tym, że ich
nasilenie jest bezpośrednio powiązane z profilem gospodarczym danego
regionu. W przypadku Małopolski, gdzie spora część przedsiębiorczości
skoncentrowana jest w branży turystycznej i rekreacyjnej oraz branżach z
powiązanych, skutki kolejnych obostrzeń mocno dotknęły znaczną część
lokalnych przedsiębiorców.
O skali problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy świadczą wyniki
ankiety przeprowadzonej przez Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju
w okresie od 9.10 - 12.11.2020 r. (1200 efektywnych wywiadów), gdzie wśród
głównych wniosków wskazano, że:
a) na skutek wprowadzenia stanu epidemii i związanych z tym obostrzeń
niemal połowa z badanych podmiotów odczuła ograniczenie swojej
działalności, m.in. poprzez zmniejszenie liczby klientów, ograniczenie
wielkości produkcji i świadczonych usług, a prawie co piąty podmiot
stanął wobec konieczności całkowitego wstrzymania działalności.
Jedynie nieliczni nie odczuli w pierwszym momencie działania
epidemii
b) sytuacja podmiotów w ciągu roku uległa znacznemu skomplikowaniu
na wszystkich polach działalności: finanse, kadry, zamówienia,
kontakty itp.
c) niemal 3/4 respondentów przyznało, że wprowadzenie stanu
epidemicznego spowodowało straty finansowe.
Mając na uwadze skalę problemów pandemicznych małopolskich
przedsiębiorców, proponowane wsparcie inwestycyjne zaplanowane do
realizacji w ramach osi 14. dedykowanej mechanizmowi REACT-EU, pozwoli
na podjęcie przez przedsiębiorców działań mających na celu wzmocnienie
odporności prowadzonej przez nich działalności na skutki kryzysów, w
oparciu o doświadczenia płynące z funkcjonowania w okresie
pandemicznym oraz rozpoznanie własnych potrzeb i możliwości.
Bezpośrednim efektem wsparcia będzie uruchomienie zmian w kierunku
poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw dotkniętych / zagrożonych
negatywnym wpływem pandemii, np. poprzez przeorientowanie produkcji,
procesów, produktów.
2) Po dotychczasowym Podrozdziale 1.1.2 dodaje się Podrozdział 1.1.2.a
Uzasadnienie określające oczekiwany wpływ programu współpracy na
wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii
COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i
cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność
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3) W Tabeli 1. Uzasadnienie wyboru celów tematycznych i priorytetów
inwestycyjnych, opis trzeciej kolumny w brzmieniu:
Uzasadnienie wyboru
otrzymuje brzmienie:
Uzasadnienie wyboru lub wpływu na wspieranie naprawy kryzysowej (w
stosownych przypadkach)
4) W Tabeli 1. Uzasadnienie wyboru celów tematycznych i priorytetów
inwestycyjnych po wierszu pn. 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz
szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez cale
życie po dotychczasowych wierszach dodaje się wiersz w brzmieniu:
13.
Wspieranie działań
naprawczych w
sytuacjach
kryzysowych w
kontekście pandemii
COVID-19 i jej
skutków społecznych
oraz przygotowanie
do ekologicznej i
cyfrowej odbudowy
gospodarki
zwiększającej jej
odporność

13i. (EFRR) Wspieranie
działań naprawczych w
sytuacjach kryzysowych
w kontekście pandemii
COVID-19 i jej skutków
społecznych oraz
przygotowanie do
ekologicznej i cyfrowej
odbudowy gospodarki
zwiększającej jej
odporność

Country Specific Recommendations 2020 –
częściowo zalecenie nr 3 w zakresie
ukierunkowania inwestycyjnej polityki
gospodarczej na innowacje oraz ukierunkowanie
inwestycyjnej polityki gospodarczej na opiekę
zdrowotną

5) 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 2 071 582 510 EUR (71,97%), oraz na EFS 806 633 462 EUR (28,03%).
otrzymuje brzmienie:
Alokacja finansowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 2 911 758 750 EUR, w tym alokacja na
EFRR 2 105 125 288 EUR (72,30%), z której 33 542 778 EUR to środki z
instrumentu REACT-EU oraz na EFS 806 633 462 EUR (27,70%).
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b) zapis w brzmieniu:
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.
otrzymuje brzmienie:
Rozkład interwencji jest zgodny z określonymi na poziomie rozporządzeń KE
minimalnymi poziomami koncentracji tematycznej, tj.
- CT 1–4: 49,36% środków EFRR
- CT 4: 23,06% środków EFRR
- CT 9: 30,24% środków EFS
- 5 PI (8i, 9i, 9iv, 10i, 10iv) realizowanych z EFS: 67,12% 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) – 437 396 514 EUR, tj. 21,11
% środków EFRR
 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
 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
 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
 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

Strona 5 z 49

 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
 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
 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.
otrzymuje brzmienie:
-

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) – 414 730 766 EUR, tj. 19,70%
środków EFRR

-

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. 18,37% środków EFRR

-

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) – 485 363 659 EUR, tj. 23,06% środków
EFRR

-

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. 9,32% środków EFRR

-

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. 7,25% środków EFRR

-

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

Strona 6 z 49

zagospodarowanie istniejących odpadów, zapobieganie klęskom żywiołowym
(CT 5 i CT 6) – 109 067 881 EUR, tj. 5,18% środków EFRR
-

interwencja ukierunkowana na zwiększenie poziomu wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych poprzez poprawę dostępności i jakości zasobów i
usług udostępnianych drogą elektroniczną (CT 2) – 138 936 404 EUR, tj. 6,60%
środków EFRR

-

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.
8,22% środków EFRR.
d) 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) – 256 383 781 EUR, tj. 31,78 %
środków EFS

-

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

-

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.
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) – 252 050 686 EUR, tj. 31,25%
środków EFS

-

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) – 243 925 031 EUR, tj. 30,24% środków EFS
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-

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) –
206 622 446 EUR, tj. 25,62% środków EFS.
e) zapis w części B. środki EFS w brzmieniu:
Jednocześnie mając na względzie znaczny dystans, jaki dzieli region (64,6%)
od docelowej wartości wskaźnika zatrudnienia dla Polski (71%) oraz Europy
(75%) na realizację PI 8i zdecydowano się przeznaczyć ponad
121 503 218 EUR EFS.
otrzymuje brzmienie:
Jednocześnie mając na względzie znaczny dystans, jaki dzieli region (64,6%)
od docelowej wartości wskaźnika zatrudnienia dla Polski (71%) oraz Europy
(75%) na realizację PI 8i zdecydowano się przeznaczyć ponad 125 162 513
EUR EFS.
f) Po dotychczasowym podrozdziale 1.2 dodaje się podrozdział 1.2.a.
Uzasadnienie przydziału finansowego dodatkowych zasobów na cel
tematyczny „Wspieranie działań naprawczych w sytuacjach
kryzysowych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków
społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy
gospodarki zwiększającej jej odporność” do EFRR lub EFS oraz
sposób, w jaki zasoby te są ukierunkowane na obszary geograficzne,
na których są najbardziej potrzebne, z uwzględnieniem różnych potrzeb
regionalnych i poziomów rozwoju, tak aby zagwarantować, że wsparcie
będzie wyważone pod kątem potrzeb regionów i miast, które najbardziej
ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19, oraz potrzeby utrzymania
koncentracji na regionach słabiej rozwiniętych, zgodnie z celami
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej określonymi w art.
174 TFUE.
w brzmieniu:

1.2.a. Uzasadnienie przydziału finansowego dodatkowych zasobów na cel
tematyczny „Wspieranie działań naprawczych w sytuacjach kryzysowych w
kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie
do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność”
do EFRR lub EFS oraz sposób, w jaki zasoby te są ukierunkowane na obszary
geograficzne, na których są najbardziej potrzebne, z uwzględnieniem różnych
potrzeb regionalnych i poziomów rozwoju, tak aby zagwarantować, że wsparcie
będzie wyważone pod kątem potrzeb regionów i miast, które najbardziej
ucierpiały w wyniku pandemii COVID-19, oraz potrzeby utrzymania koncentracji
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na regionach słabiej rozwiniętych, zgodnie z celami spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej określonymi w art. 174 TFUE.
Alokacja finansowa ze środków REACT-EU dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na wsparcie
odbudowy gospodarki regionu po pandemii COVID-19 wynosi 33 542 778 EUR,
powiększając ogólną pulę środków RPO WM do wartości 2 911 758 750 EUR.
Małopolska pula środków REACT-EU zostaje podzielona wg. następującej
proporcji: 59% puli (tj. 19 823 839 EUR) na wsparcie ochrony zdrowia oraz 41%
puli (tj. 13 718 939 EUR) z ukierunkowaniem na wsparcie przedsiębiorców.
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g) W podrozdziale 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej Tabela 2. Przegląd strategii inwestycyjnej programu operacyjnego
otrzymuje brzmienie:
Oś
priorytetowa

1

Fundusz

ERDF

Wsparcie Unii
(EUR)

167 515 644,00

Udział
łącznego
wsparcia Unii
w całości
środków
programu
operacyjnego
5,75%

Cel tematyczny / Priorytet inwestycyjny / Cel szczegółowy

Wspólne i specyficzne dla
programu wskaźniki
rezultatu, dla których
wyznaczono wartość
docelową

01 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji

[1, 4]

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 badawczorozwojowymi 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
10

ESF

206 622 446,00

7,10%

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
ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i
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[116, 118, 119, 120, 121,
126, 127, 128, 129, 130,
132, 168, 171, 172]

Oś
priorytetowa

Fundusz

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

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

6,74%

09 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją
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[134]

Oś
priorytetowa

Fundusz

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

5,94%

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

[136, 137, 156]

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
2

ERDF

138 936 404,00

4,77%

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
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[2]

Oś
priorytetowa

3

Fundusz

ERDF

Wsparcie Unii
(EUR)

247 215 122,00

Udział
łącznego
wsparcia Unii
w całości
środków
programu
operacyjnego
8,49%

Cel tematyczny / Priorytet inwestycyjny / Cel szczegółowy

Wspólne i specyficzne dla
programu wskaźniki
rezultatu, dla których
wyznaczono wartość
docelową

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

[16, 5, 8]

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
4

ERDF

500 344 580,00

17,18%

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
Strona 13 z 49

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

Oś
priorytetowa

Fundusz

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

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

3,75%

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
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[36, 40, 45]

Oś
priorytetowa

Fundusz

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

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

5,24%

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
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[48, 49, 51, 52]

Oś
priorytetowa

7

Fundusz

ERDF

Wsparcie Unii
(EUR)

386 711 501,00

Udział
łącznego
wsparcia Unii
w całości
środków
programu
operacyjnego
13,28%

Cel tematyczny / Priorytet inwestycyjny / Cel szczegółowy

Wspólne i specyficzne dla
programu wskaźniki
rezultatu, dla których
wyznaczono wartość
docelową

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

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

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
8

ESF

252 050 686,00

8,66%

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
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[165, 166, 77, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 87, 90, CR03,
CR04, CR06, CR07]

Oś
priorytetowa

Fundusz

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 - 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

243 925 031

8,38%

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
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[100, 103, 106, 111, 112,
114, 89, 98]

Oś
priorytetowa

Fundusz

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 - Wyższy poziom zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej
13

ESF

104 035 299,00

3,57%

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.

14

ERDF
REACT-EU

33 542 778

1,15%

Wspieranie działań naprawczych w sytuacjach kryzysowych w kontekście
pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej
i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność

[139, 140, 141, 143]
Odsetek mieszkańców
województwa
dostrzegających wpływ
funduszy europejskich na
rozwój województwa
małopolskiego
Średnia długość pobytu
chorego w szpitalach
ogólnych
Nakłady inwestycyjne w
przedsiębiorstwach w
stosunku do PKB
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6) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe wprowadzono następujące zmiany:
a) w części: Oś priorytetowa 1. Gospodarka wiedzy, Tabela 6. Ramy wykonania
dla osi priorytetowej dla wskaźnika nr 3 pn. Całkowita kwota certyfikowanych
wydatków kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę
215 521 287 zastępuje się liczbą 197 077 230
b) w części: Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska w Priorytecie Inwestycyjnym
2c Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla
wskaźnika:
– nr 1 pn. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji
dotyczących awansu cyfrowego w kolumnie pn. Wartość docelowa
(2023) liczbę 49 zastępuje się liczbą 51
– nr 2 pn. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora
publicznego w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 37
zastępuje się liczbą 38
– nr 3 pn. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości 3 – dwustronna interakcja w kolumnie pn. Wartość docelowa
(2023) liczbę 81 zastępuje się liczbą 84
c) w części: Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Tabela 6. Ramy
wykonania dla osi priorytetowej dla wskaźnika:
– nr 1 pn. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji
dotyczących awansu cyfrowego w kolumnie pn. Cel końcowy (2023)
liczbę 49 zastępuje się liczbą 51
– nr 2 pn. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych w
kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 158 169 537 zastępuje się
liczbą 163 454 593
d) w części: Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Tabela 6. Ramy
wykonania dla osi priorytetowej dla wskaźnika nr 2 pn. Całkowita kwota
certyfikowanych wydatków kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy
(2023) liczbę 299 062 849 zastępuje się liczbą 290 841 320
e) w części: Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna w Priorytecie
Inwestycyjnym 4c Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki
produktu dla wskaźnika:
– nr 2 pn. (32) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w
budynkach publicznych w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę
1 990 000 zastępuje się liczbą 2 101 660
– nr 3 pn. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w
kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 400 zastępuje się liczbą
422
– nr 4 pn. (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w
kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 3 000 zastępuje się
liczbą 3 168
f) w części: Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna w Priorytecie
Inwestycyjnym 4e (niskoemisyjny transport miejski) Tabela 5. Wspólne i
specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla wskaźnika nr 1 pn.
Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023)
liczbę 344 zastępuje się liczbą 346
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g) w części: Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna w Priorytecie
Inwestycyjnym 4e (efektywność energetyczna) Tabela 5. Wspólne i
specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla wskaźnika:
–
nr 1 pn. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła w kolumnie pn. Wartość
docelowa (2023) liczbę 14 950 zastępuje się liczbą 16 096
–
nr 2 pn. (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w
kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 93 760 zastępuje się liczbą
100 949
h) w części: Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Tabela 6.
Ramy wykonania dla osi priorytetowej dla wskaźnika:
–
nr 5 pn. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków w kolumnie
pn. Cel końcowy (2023) liczbę 400 zastępuje się liczbą 422
–
nr 6 pn. WP4: Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła w kolumnie pn.
Cel końcowy (2023) liczbę 21 600 zastępuje się liczbą 22 746
–
nr 9 pn. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych w
kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 567 260 153 zastępuje się liczbą
588 640 683
–
nr 10 pn. Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w
publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej w kolumnie pn.
Cel końcowy (2023) liczbę 344 zastępuje się liczbą 346
i) w części: Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska w Priorytecie Inwestycyjnym
5b Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla
wskaźnika nr 1 pn. Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w
sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof w
kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 12 zastępuje się liczbą 17
j) w części: Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne w Priorytecie
inwestycyjnym 6c Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki
produktu dla wskaźnika nr 2 pn. Liczba instytucji kultury objętych wsparciem
w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 13 zastępuje się liczbą 16
k) w części: Oś priorytetowa 8. Rynek pracy Tabela 6. Ramy wykonania dla osi
priorytetowej dla wskaźnika nr 1 pn. Całkowita kwota certyfikowanych
wydatków kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę
301 627 979 zastępuje się liczbą 296 530 220
l) w części: Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie w Priorytecie
Inwestycyjnym 9iv w Tabeli 5. Wspólne i specyficzne dla programu
wskaźniki produktu dla wskaźnika:
–
nr 3 pn. CV33 Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w
kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 180 zastępuje się liczbą
220
–
nr 5 pn. CV30 Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na
działania związane z pandemią COVID-19 (EUR)w kolumnie pn. Wartość
docelowa (2023) liczbę 46 208 775 zastępuje się liczbą 57 064 733
m) w części: Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie Tabela 6. Ramy
wykonania dla osi priorytetowej dla wskaźnika nr 1 pn. Całkowita kwota
certyfikowanych wydatków kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy
(2023) liczbę 234 210 989 zastępuje się liczbą 286 970 625
n) w części: Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje w Priorytecie
inwestycyjnym 10i w obszarze Kierunkowe zasady wyboru projektów do
dofinansowania
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 zapis w brzmieniu:
Dodatkowo planowane jest otoczenie opieką doradczą i szkoleniową 22
szkół modelowych (szkolenia, warsztaty, webinaria, seminaria,
wprowadzenie nauczania w modelu STEAM)
otrzymuje brzmienie:
Dodatkowo planowane jest otoczenie opieką doradczą i szkoleniową 44
szkół modelowych (szkolenia, warsztaty, webinaria, seminaria,
wprowadzenie nauczania w modelu STEAM)
 zapis 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.
otrzymuje brzmienie:



realizacji wsparcia polegającego na zakupie niezbędnych urządzeń
cyfrowych (m.in. laptopów, komputerów, tabletów, monitorów
interaktywnych/tablic multimedialnych, kamer cyfrowych, pomocy
dydaktycznych i narzędzi dla uczniów i nauczycieli z
niepełnosprawnościami umożliwiających naukę zdalną), dostępu do
internetu oraz oprogramowania dla szkół na potrzeby prowadzenia nauki
na odległość, w tym zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego
dla 44 szkół modelowych. Planowane jest także wielowymiarowe
wsparcie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w
Małopolsce w zakresie psychologicznym i edukacyjnym w celu
zniwelowania skutków pandemii. Przykładowe formy wsparcia w
tym module to: np. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,
działania uspołeczniające dzieci – koła zainteresowań, pomoc w
uzupełnieniu braków edukacyjnych, inne dostosowane do
warunków, możliwości i potrzeb szkół oraz warunków
epidemicznych. Projekt stanowi odpowiedź na sytuację spowodowaną
pandemią COVID-19 i zmieniające się potrzeby szkół i placówek
prowadzących kształcenie ogólne. Beneficjentem projektu będzie
samorząd województwa.

o) W części: Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje Tabela 6. Ramy
wykonania dla osi priorytetowej dla wskaźnika nr 1 pn. Całkowita kwota
certyfikowanych wydatków kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy
(2023) liczbę 249 415 757 zastępuje się liczbą 243 085 231
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p) W części: Oś priorytetowa 13. Pomoc techniczna (EFS) w Tabeli 12.
Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu po dotychczasowych
wierszach dodaje się wiersz w brzmieniu:
Odsetek mieszkańców
województwa
dostrzegających wpływ
5.
% - - 73 2019 - - 75
funduszy europejskich na
rozwój województwa
małopolskiego

badania
ankietowe

co
dwa
lata

q) W części: Oś priorytetowa 13. Pomoc techniczna (EFS) w obszarze Opis
przedsięwzięć przewidzianych do finansowania oraz ich spodziewanego
wkładu w realizację celów szczegółowych po dotychczasowym zapisie
w brzmieniu:
Zapotrzebowanie na środki finansowe zostało oszacowane w oparciu o system
instytucjonalny funkcjonujący w perspektywie 2007-2013 z uwzględnieniem zmian
uwarunkowań pomiędzy perspektywami, jak również mając na uwadze inflację
oraz inne zmiany społeczno-gospodarcze.
dodaje się zapis w brzmieniu:
W celu zapewnienia skutecznego wdrażania środków REACT-EU, w ramach
Programu prowadzone będą działania informacyjne i promocyjne. Działania
te będą ukierunkowane na dostarczenie beneficjentom i ostatecznym
odbiorcom instrumentów finansowych oraz potencjalnym
beneficjentom/ostatecznym odbiorcom rzetelnej, kompleksowej i spójnej
wiedzy o celach interwencji RPO Małopolska ze środków REACT-EU w tym o
zakresie wsparcia, wymaganiach dotyczących realizacji i wymogów
komunikowania projektów.
Do opinii publicznej kierowane będą działania komunikacyjne o celach i
efektach inicjatywy REACT-EU. Celem działań będzie również pokazanie
pozytywnego wpływu wsparcia z Funduszy Europejskich, zapewnienie
szerokiego społecznego poparcia dla działań finansowanych w ramach
RAECT-EU ze szczególnym uwzględnieniem Europejskich wartości polityki
spójności oraz współpracy europejskiej w obszarze zwalczania efektów
COVID-19.
Działania komunikacyjne będą się odbywać we współpracy z beneficjentami,
instytucjami europejskimi, krajowymi, regionalnymi, a także partnerami
społeczno-gospodarczymi. W celu uniknięcia podwójnych standardów
komunikacji oprócz instytucji zaangażowanych w realizację programu w
działania komunikacyjne, zaangażowane będą również inne władze
publiczne, jeżeli są one właściwe terytorialnie lub rzeczowo dla danej
inwestycji RPO z REACT-EU. IZ dołoży wszelkich starań by komunikaty,
tworzone przez władze publiczne nie włączone bezpośrednio w realizację
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programu, jednakowoż właściwe terytorialnie lub rzeczowo dla danej
inwestycji RPO z REACT-EU, spełniały kryteria rzetelnej informacji
wykorzystania Funduszy Europejskich do realizacji działań rozwojowych
regionu.
r) Po dotychczasowych osiach priorytetowych dodaje się Oś priorytetową
14. REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce w brzmieniu:
Oś priorytetowa 14. REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce
Oś priorytetowa dotyczy wyłącznie Instrumentu Unii Europejskiej na
rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu
związanego z COVID-19, tzw. mechanizmu REACT-EU.
W ramach puli środków przypisanych Regionalnemu Programowi
Operacyjnemu WM realizowana będzie interwencja w dwóch obszarach
wsparcia, tj. w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia oraz wsparcia
inwestycyjnego MŚP. Dodatkowe środki, jakie zasiliły program
skierowane zostają zatem na wsparcie kryzysowych działań
naprawczych podejmowanych na rzecz ograniczenia negatywnych
skutków społecznych i gospodarczych pandemii COVID-19. Mając
świadomość z jednej strony ograniczonej puli środków oraz z drugiej
strony realnych rozmiarów potrzeb w obydwu ww. obszarach brano pod
uwagę również fakt, że programy regionalne nie są jedynymi źródłami
wsparcia tego typu inwestycji. W tym kontekście rezultaty interwencji
wspierających walkę ze skutkami pandemii oraz budowę odporności
gospodarki będą wypadkową działań podejmowanych komplementarnie
w ramach różnych programów operacyjnych, które zasilone zostały
środkami mechanizmu REACT-EU oraz innymi środkami publicznymi i
prywatnymi.
Głównym celem osi priorytetowej jest zwiększona dostępność do
wybranych usług w zakresie ochrony zdrowia, szczególnie w kontekście
skutków pocovidowych oraz stworzenie narzędzia wsparcia
inwestycyjnego dla MŚP mających pomysł na działanie zwiększające ich
odporność na sytuacje kryzysowe.
Powiązanie osi priorytetowej z CT, PI i funduszami:
Cel tematyczny
Wspieranie działań
naprawczych w
sytuacjach
kryzysowych w
kontekście pandemii
COVID-19 i jej skutków
społecznych oraz
przygotowanie do
ekologicznej i cyfrowej
odbudowy gospodarki
zwiększającej jej
odporność

Priorytet inwestycyjny
Wspieranie działań naprawczych w
sytuacjach kryzysowych w kontekście
pandemii COVID-19 i jej skutków
społecznych oraz przygotowanie do
ekologicznej i cyfrowej odbudowy
gospodarki zwiększającej jej odporność
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Fundusz
EFRR

Fundusz, kategoria regionu i podstawa dla kalkulacji wsparcia unijnego
Europejski Fundusz Rozwoju
Fundusz
Regionalnego
nie dotyczy

Kategoria regionu
Podstawa kalkulacji (publiczne lub
ogółem)
Kategoria regionu dla regionów
najbardziej oddalonych i północnych
słabo zaludnionych regionów (w
stosownych przypadkach)

ogółem
nie dotyczy

W ramach osi priorytetowej planowane są następujące obszary wsparcia:
 Cel tematyczny/ Priorytet inwestycyjny - Wspieranie działań naprawczych
w sytuacjach kryzysowych w kontekście pandemii COVID-19 i jej
skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej
odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność
Cel szczegółowy

Rezultaty, które
państwo
członkowskie
zamierza osiągnąć
przy wsparciu Unii

1) Silniejszy i bardziej odporny na skutki kryzysu
wywołanego pandemią COVID-19 system ochrony
zdrowia w obszarach psychiatrii oraz rehabilitacji.
2) Bardziej odporny na skutki sytuacji kryzysowych
sektor MŚP.
1) Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia w
obszarach psychiatrii oraz rehabilitacji pozwolą na
wzmocnienie systemowe tych obszarów ochrony
zdrowia, a także na poprawę jakości i dostępności
świadczeń zdrowotnych, w tym również w walce ze
skutkami zdrowotnymi pandemii COVID-19. Obydwa
obszary opieki zdrowotnej stanowią dziedziny istotne z
punktu widzenia powrotu do pełnej kondycji
psychofizycznej zarówno ozdrowieńców, jak i
pacjentów, którym w czasie pandemii nie została
udzielona pomoc w związku z koniecznością
wprowadzenia ograniczeń w leczeniu innych schorzeń
aniżeli COVID-19, w tym realizacji zabiegów
planowych. Poważnym identyfikowanym wyzwaniem
jest również problem radzenia sobie ze stresem
towarzyszącym nowej, nieznanej dotychczas na tę
skalę sytuacji pandemicznej, ze szczególnym
wskazaniem na problemy, z jakimi borykają się dzieci i
młodzież.
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2) Wsparcie sektora MŚP w zakresie inwestycji
pozwalających na dostosowanie prowadzonej
działalności gospodarczej do warunków kryzysowych
poprzez zwiększenie jej odporności na tego typu
sytuacje na bazie doświadczeń pandemicznych
przedsiębiorców. Realizowane w tym zakresie
działania mają stanowić odpowiedź na realne potrzeby
związane z uodpornieniem przedsiębiorstw na tego
typu sytuacje kryzysowe.

Tabela 3. Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu

L.
p.

Wskaźnik

1.

Średnia
długość
pobytu
chorego w
szpitalach
ogólnych
Nakłady
inwestycyjne
w
przedsiębiorst
wach w
stosunku do
PKB

2.

Jednos
tka
pomiar
u

Kategoria
regionu
(w stosown
ych
przypadka
ch)

Warto
ść
bazo
wa

Rok
bazo
wy

Wartoś
ć
docelo
wa
(2023)

Źródł
o
dany
ch

Częstotliw
ość
pomiaru

dni

Nie dotyczy

5,8

2019

5,6

GUS

corocznie

%

Nie dotyczy

7,2

2018

8

GUS

corocznie

Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które zostaną objęte wsparciem:
W ramach osi priorytetowej realizowane będą przedsięwzięcia mające na
celu odpowiedź na skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19,
skoncentrowane na dwóch obszarach wsparcia, tj. infrastrukturze ochrony
zdrowia oraz małopolskim sektorze MŚP, planujących zmiany w
dotychczasowej działalności gospodarczej.
W zakresie wsparcia na rzecz infrastruktury ochrony zdrowia interwencja
zostanie skierowana przede wszystkim na dwa obszary, tj. wsparcie
psychiatryczne, psychoterapeutyczne i psychologiczne dzieci i młodzieży
oraz rehabilitację. W obszarze infrastruktury ochrony zdrowia przewiduje się
wsparcie dla projektów z zakresu infrastruktury podmiotów ochrony
zdrowia, w tym roboty budowlane, nabycie środków trwałych i wyposażenia
niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych.
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Warunkiem koniecznym dla podejmowania interwencji w sektorze zdrowia ze
środków EFSI jest ich zgodność z uzgodnionym przez Komitet Sterujący
Planem działań w sektorze zdrowia (Plan działań).
W obszarze psychiatrii projekty realizowane w ramach Regionalnych
Programów Operacyjnych muszą zawierać działania na rzecz wsparcia form
opieki psychiatrycznej innych niż stacjonarne, tj. m. in. oddziałów dziennych
lub ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej (poradnie oraz zespoły leczenia
środowiskowego).
W ramach puli środków mechanizmu REACT-EU planuje się realizację zadań
z zakresu szpitalnej infrastruktury ochrony zdrowia, w tym w szczególności
infrastruktury regionalnej.
W obszarze zdrowia, wybór projektów będzie dokonywany zgodnie z
dotychczasową procedurą (dopuszcza się możliwość zastosowania trybu
pozakonkursowego i/lub nadzwyczajnego, pod warunkiem otrzymania
akceptacji Planu działań w sektorze zdrowia przez KS ds. koordynacji
interwencji EFSI w sektorze zdrowia) z zastosowaniem kryteriów wyboru
projektów dla REACT-EU.
W zakresie wsparcia inwestycyjnego małopolskich MŚP, celem łagodzenia
społeczno-gospodarczych skutków pandemii COVID-19 oraz ograniczania
ryzyk wywoływanych przez tę pandemię, przewiduje się skierowane do
sektora MŚP wsparcia na przedsięwzięcia inwestycyjne pozwalające
przedsiębiorcom na dostosowanie ich oferty lub sposobu funkcjonowania
do warunków w stanie pandemii, wzmocnienia ich konkurencyjność i
odporność na tego typu kryzysy. W tym zakresie wsparcie udzielane będzie
na inwestycje związane z rozszerzaniem zakresu prowadzonej działalności
gospodarczej na obszary zwiększające szanse na przetrwanie
przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych, tworzeniem nowych lub
odbudową utraconych kanałów dystrybucji, przekwalifikowaniem
przedsiębiorstwa na nowy obszar / obszary działalności gospodarczej,
zmianą modelu prowadzenia działalności gospodarczej, wdrożeniem /
rozbudową zakresu wykorzystania w działalności przedsiębiorstwa tzw. ehandlu lub innych rozwiązań cyfrowych zwiększających konkurencyjność,
wykorzystywaniem w działalności OZE oraz inwestycjami z zakresu poprawy
efektywności energetycznej.
Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe
 W zakresie przedsięwzięć z obszaru ochrony zdrowia:
1. podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
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2. jednostki samorządu terytorialnego będące podmiotami tworzącymi
podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
Grupę docelową wsparcia stanowić będą mieszkańcy regionu.
 W zakresie przedsięwzięć z obszaru wsparcia MŚP:
1. MŚP
2. podmioty wdrażające instrumenty finansowe – w przypadku decyzji o
wykorzystaniu w tym obszarze IF
Grupę docelową wsparcia stanowić będzie sektor małopolskich MŚP.
Na poziomie dokumentu uszczegóławiającego dookreślone zostaną grupy
beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów w
ramach poszczególnych obszarów wsparcia.
Terytorialny obszar realizacji
Wsparciem objęte zostaną interwencje dotyczące całego województwa, a
inwestycje lokalizowane będą zarówno na obszarach miejskich, jak i
wiejskich.
Kierunkowe zasady wyboru projektów do dofinansowania
Podstawą wyboru projektów do dofinansowania będzie ocena dokonywana
w oparciu o kryteria wyboru rozpatrzone i zatwierdzone przez komitet
monitorujący, zapewniające wybór projektów optymalnych z punktu
widzenia realizacji celów szczegółowych i osiągania rezultatu.
W ramach osi priorytetowej przewiduje się wykorzystanie zarówno trybu
pozakonkursowego i/lub nadzwyczajnego (wsparcie szpitalnej infrastruktury
ochrony zdrowia, szczególnie w zakresie regionalnego lecznictwa
szpitalnego), jak i konkursowej ścieżki wyboru projektów (wsparcie dla
MŚP), z tym, że w przypadku decyzji o wykorzystaniu instrumentów
finansowych w obszarze wsparcia MŚP zastosowanie znajdzie tryb właściwy
dla tej formuły wsparcia.
Nie wyklucza się również wykorzystania 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., o
ile takie rozwiązanie będzie dopuszczalne.
Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych
W ramach osi priorytetowej planuje się wykorzystanie wsparcia w formie
dotacji, przy czym w przypadku wsparcia inwestycyjnego skierowanego do
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MŚP nie wyklucza się skorzystania z możliwości wsparcia z wykorzystaniem
instrumentów finansowych.
Planowane zastosowanie dużych projektów
Na etapie przygotowania osi priorytetowej nie zidentyfikowano projektów
dużych, przyczyniających się do osiągnięcia celów szczegółowych
priorytetu inwestycyjnego.
Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu
L.p.

Jednostka pomiaru

Fundusz

Wskaźnik

Kategoria
regionu
(w stosownych
przypadkach)

Wartość
docelowa
(2023)
M

K

O

Źródło
danych

Częstotliwość
pomiaru

1.

CV2 Wartość
zakupionego
sprzętu
medycznego
(całkowity koszt
publiczny)

EUR

EFRR

nie dotyczy

-

-

2 000
000

SL
2014

corocznie

2.

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

szt.

EFRR

nie dotyczy

-

-

79

SL
2014

corocznie

3.

(1) Liczba
przedsiębiorstw
otrzymujących
wsparcie

przedsiębiorstwa

EFRR

nie dotyczy

-

-

70

SL
2014

corocznie

4.

(2) Liczba
przedsiębiorstw
otrzymujących
dotacje

przedsiębiorstwa

EFRR

nie dotyczy

-

-

70

SL
2014

corocznie

5.

(6) Inwestycje
prywatne
uzupełniające
wsparcie
publiczne dla
przedsiębiorstw
(dotacje)

EUR

EFRR

nie dotyczy

-

-

13 718
939

SL
2014

corocznie

 Ramy wykonania osi priorytetowej
Nie dotyczy.
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 Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej
Tabele 7-11. Indykatywny katalog kategorii interwencji planowanych do
wykorzystania w ramach osi priorytetowej
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Kategoria regionu: nie dotyczy
Tabela 7:
Wymiar 1

Tabela 8
Wymiar 2

Tabela 9:
Wymiar 3

Tabela 10:
Wymiar 4

Tabela 11
Wymiar 6

Zakres interwencji

Forma
finansowania

Typ Obszaru

Terytorialne
mechanizmy
wdrażania

EFS
secondary
theme i EFS
REACT-EU
(wyłącznie
EFS)

€

OP

K
o
d

14

053 19 823 839

14

067 13 718 939

O
P

Ko
d

€

O
P

Ko
d

€

OP

K
o
d

€

14

01

33 542
778

14

01

14 484 899

14

0
7

33 542
778

02

14 484 899

03

4 572 980

O
P

Ko
d

Przyporządkowanie kategorii do poszczególnych wymiarów przeprowadzono
w oparciu o założenie, że każdy z wymiarów porządkujących jest niezależny
od pozostałych, co oznacza, że każdorazowo kwota alokowana na oś
priorytetową przypisywana jest kategoriom interwencji przewidzianym
w danym wymiarze.

 Planowane wykorzystanie pomocy technicznej dla wzmocnienia
zdolności administracyjnych
Nie dotyczy.
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€

7) W Rozdziale 3. Plan finansowy wprowadzono następujące zmiany:
a) zapis w brzmieniu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
jest programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszarem
realizacji programu jest obszar województwa. Województwo jest zaliczone do
regionów słabiej rozwiniętych.
Zgodnie z UP alokacja środków unijnych na program wynosi 2 071 582 510 EUR
EFRR i 806 633 462 EUR EFS.
otrzymuje brzmienie:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
jest programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2021
program został powiększony o środki z instrumentu REACT-EU,
dedykowane finansowaniu działań naprawczych po pandemii COVID-19, w
szczególności łagodzeniu skutków społecznych oraz przygotowaniu do
ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność.
Obszarem realizacji programu jest obszar województwa. Województwo jest
zaliczone do regionów słabiej rozwiniętych.
Zgodnie z UP alokacja środków unijnych na program wynosi 2 071 582 510 EUR
EFRR i 806 633 462 EUR EFS. Dodatkowa pula środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego z instrumentu REACT-EU wynosi
33 542 778 EUR.
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b) 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:
2014
Lp.

Fundusz

Kategoria regionu

1

Regiony słabiej
rozwinięte

2

Regiony
przejściowe

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Całkowita
alokacja
(wsparcie
Unii)

Całkowita
alokacja
(wsparcie
Unii)

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

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

Nie
dotyczy

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

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

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

OGÓŁEM

Główna
alokacja

Rezerwa
wykonania

Nie
dotyczy

1 947 467 249

124 115 261

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

1 947 467 249

124 115 261

7 939 110

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

758 055 765

48 577 697

7 939 110

Nie
dotyczy

Nie
dotyczy

758 055 765

48 577 697

EFRR
Regiony bardziej
rozwinięte

3

4

OGÓŁEM
bez REACT-EU

5

Regiony słabiej
rozwinięte

6

Regiony
przejściowe
EFS2
Regiony bardziej
rozwinięte

7

8

OGÓŁEM
bez REACT-EU

9

YEI dodatkowa
alokacja

Nie dotyczy

10

FS

Nie dotyczy

EFRR

Specjalna alokacja
dla obszarów
peryferyjnych lub
słabo zaludnionych

11
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2014
Lp.

Fundusz

Kategoria regionu

12

EFRR REACT-EU

Nie dotyczy

13

EFS REACT-EU

Nie dotyczy

14

Szczególna
alokacja na YEI
REACT-EU

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Całkowita
alokacja
(wsparcie
Unii)

Całkowita
alokacja
(wsparcie
Unii)

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

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

33 542 778

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

28 223 413

OGÓŁEM

Główna
alokacja

Rezerwa
wykonania

0

33 542 778

Nie dotyczy

33 542 778

0

33 542 778

Nie dotyczy

33 542 778

0

2 739 065 792

172 692 958

Nie dotyczy

15

REACT-EU

Ogółem

Nie dotyczy

16

Suma całkowita

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

1 Łączna alokacja (wsparcie UE) po odjęciu rezerwy wykonania
2 Łączna alokacja EFS uwzględniająca YEI
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25 887 155

423 930 240

27 059 377

442 166 809

c) Tabela 18a. Plan finansowy programu (EUR), otrzymuje brzmienie:

Oś
priorytetowa

Fundusz

Kategoria
regionu

Podstawa
kalkulacji
wsparcia Unii
(całkowite
wydatki
kwalifikowalne
lub publiczne
wydatki
kwalifikowalne)

1. Gospodarka
wiedzy

EFRR

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

2. Cyfrowa
Małopolska

EFRR

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

3.
Przedsiębiorcz
a Małopolska

EFRR

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

4. Regionalna
polityka
energetyczna

EFRR

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

5. Ochrona
środowiska

EFRR

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

6. Dziedzictwo
regionalne

EFRR

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

7.
Infrastruktura
transportowa

EFRR

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

Szacunkowy podział
wkładu krajowego
Wsparcie Unii
(A)

Wkład
krajowy
(B=C+D)

Finansowanie
ogółem
(E=A+B)
Krajowe
środki
publiczne
(C)

Krajowe
środki
prywatne
(D) (1)

Stopa
dofinansow
ania (F=A/E)
(2)

Stopa
dofinansow
ania w
wysokości
100% w
odniesieniu
do roku
obrachunko
wego 20202021 (3)

Dla celów
informacyjn
ych

Główna alokacja (całkowite
finansowanie pomniejszone o
rezerwę wykonania)

Wkład EBI
Wsparcie UE
(H=A-J)

Wkład
krajowy
(I=B-K)

Rezerwa wykonania

Wsparcie UE
(J)

Wkład
krajowy
(K=B*(J/A))

Kwota
rezerwy
wykonania w
stosunku do
ogólnej kwoty
wsparcia Unii

(L=(J/A)*100)

167 515 644

29 561 586

3 463 043

26 098 543

197 077 230

85,00%

153 714 543

27 126 097

13 801 101

2 435 489

8,24%

138 936 404

24 518 189

24 518 189

0

163 454 593

85,00%

130 536 404

23 035 836

8 400 000

1 482 353

6,05%

247 215 122

43 626 198

11 003 218

32 622 980

290 841 320

85,00%

232 815 122

41 085 022

14 400 000

2 541 176

5,82%

500 344 580

88 296 103

76 505 139

11 790 964

588 640 683

85,00%

473 901 908

83 629 749

26 442 672

4 666 354

5,28%

109 067 881

19 247 274

19 081 453

165 821

128 315 155

85,00%

101 703 406

17 947 661

7 364 475

1 299 613

6,75%

152 632 527

26 935 162

21 945 814

4 989 348

179 567 689

85,00%

142 193 167

25 092 921

10 439 360

1 842 241

6,84%

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%
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Oś
priorytetowa

Fundusz

Kategoria
regionu

Podstawa
kalkulacji
wsparcia Unii
(całkowite
wydatki
kwalifikowalne
lub publiczne
wydatki
kwalifikowalne)

8. Rynek pracy

EFS

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

9. Region
spójny
społecznie

EFS

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

10. Wiedza i
kompetencje

EFS

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

11.
Rewitalizacja
przestrzeni
regionalnej

EFRR

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

12.
Infrastruktura
społeczna

EFRR

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

EFS

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

EFRR
REACTEU

Nie dotyczy

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

13. Pomoc
techniczna

14. REACT-EU
dla zdrowia i
gospodarki w
Małopolsce

Szacunkowy podział
wkładu krajowego
Wsparcie Unii
(A)

Wkład
krajowy
(B=C+D)

Finansowanie
ogółem
(E=A+B)
Krajowe
środki
publiczne
(C)

Krajowe
środki
prywatne
(D) (1)

Stopa
dofinansow
ania (F=A/E)
(2)

Stopa
dofinansow
ania w
wysokości
100% w
odniesieniu
do roku
obrachunko
wego 20202021 (3)

Dla celów
informacyjn
ych

Główna alokacja (całkowite
finansowanie pomniejszone o
rezerwę wykonania)

Wkład EBI
Wsparcie UE
(H=A-J)

Kwota
rezerwy
wykonania w
stosunku do
ogólnej kwoty
wsparcia Unii

Rezerwa wykonania

Wkład
krajowy
(I=B-K)

Wsparcie UE
(J)

Wkład
krajowy
(K=B*(J/A))

(L=(J/A)*100)

252 050 686

44 479 534

32 474 078

12 005 456

296 530 220

85,00%

233 464 850

41 199 681

18 585 836

3 279 853

243 925 031

43 045 594

36 002 778

7 042 816

286 970 625

85,00%

228 847 522

40 384 857

15 077 509

2 660 737

206 622 446

36 462 785

28 999 073

7 463 712

243 085 231

85,00%

191 708 094

33 830 840

14 914 352

2 631 945

7,22%

196 137 962

34 612 582

30 688 501

3 924 081

230 750 544

85,00%

185 937 962

32 812 582

10 200 000

1 800 000

5,20%

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%

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%

33 542 778

0

0

0

33 542 778

100,00%

33 542 778

0

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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Nie dotyczy

7,37%

6,18%

Oś
priorytetowa

OGÓŁEM EFRR

OGÓŁEM

OGÓŁEM EFS

OGÓŁEM

OGÓŁEM

Fundusz

Kategoria
regionu

Podstawa
kalkulacji
wsparcia Unii
(całkowite
wydatki
kwalifikowalne
lub publiczne
wydatki
kwalifikowalne)

EFRR

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

EFRR
REACTEU

Nie dotyczy

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

EFS

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

REACTEU

Nie dotyczy

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

Słabiej
rozwinięte

Całkowite
wydatki
kwalifikowalne

Szacunkowy podział
wkładu krajowego
Wsparcie Unii
(A)

Wkład
krajowy
(B=C+D)

Finansowanie
ogółem
(E=A+B)
Krajowe
środki
publiczne
(C)

Krajowe
środki
prywatne
(D) (1)

Stopa
dofinansow
ania (F=A/E)
(2)

2 071 582 510

365 573 400

285 415 967

80 157 433

2 437 155 910

85,00%

33 542 778

0

0

0

33 542 778

100,00%

806 633 462

142 347 084

115 835 100

26 511 984

948 980 546

85,00%

33 542 778

0

0

0

33 542 778

100,00%

2 911 758 750

507 920 484

401 251 067

106 669 417

3 419 679 234

85,15%
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Stopa
dofinansow
ania w
wysokości
100% w
odniesieniu
do roku
obrachunko
wego 20202021 (3)

Dla celów
informacyjn
ych

Główna alokacja (całkowite
finansowanie pomniejszone o
rezerwę wykonania)

Wkład EBI
Wsparcie UE
(H=A-J)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Rezerwa wykonania

Wkład
krajowy
(I=B-K)

Wsparcie UE
(J)

1 947 467 249

343 670 706

33 542 778

0

758 055 765

133 774 549

33 542 778

0

2 739 065 792

477 445 255

124 115 261

Nie dotyczy

48 577 697

Nie dotyczy

172 692 958

Wkład
krajowy
(K=B*(J/A))

21 902 694

Nie dotyczy

8 572 535

Nie dotyczy

30 475 229

Kwota
rezerwy
wykonania w
stosunku do
ogólnej kwoty
wsparcia Unii

(L=(J/A)*100)

5,99%

Nie dotyczy

6,02%

Nie dotyczy

5,93%

d) 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

1. Gospodarka wiedzy

EFRR

Słabiej rozwinięte

2. Cyfrowa Małopolska

EFRR

Słabiej rozwinięte

3. Przedsiębiorcza
Małopolska

EFRR

Słabiej rozwinięte

4. Regionalna polityka
energetyczna

5. Ochrona środowiska

6. Dziedzictwo regionalne

7. Infrastruktura
transportowa

EFRR

EFRR

EFRR

EFRR

Słabiej rozwinięte

Słabiej rozwinięte

Słabiej rozwinięte

Słabiej rozwinięte

Cel tematyczny
1. Wzmacnianie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji
2. Zwiększenie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjno - komunikacyjnych
3. Wzmocnienie konkurencyjności MŚP
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach
6. Zachowanie i ochrona środowiska
oraz promowanie efektywnego
gospodarowania zasobami
5. Promowanie dostosowania do zmian
klimatu, zapobiegania ryzyku i
zarządzania ryzykiem
6. Zachowanie i ochrona środowiska
oraz promowanie efektywnego
gospodarowania zasobami
6. Zachowanie i ochrona środowiska
oraz promowanie efektywnego
gospodarowania zasobami
8. Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników
7. Promowanie zrównoważonego
transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu
najważniejszej infrastruktury sieciowej

Strona 36 z 49

Wsparcie Unii

Wkład krajowy

Finansowanie ogółem

167 515 644

29 561 586

197 077 230

138 936 404

24 518 189

163 454 593

247 215 122

43 626 198

290 841 320

485 363 659

85 652 411

571 016 070

14 980 921

2 643 692

17 624 613

17 008 849

3 001 560

20 010 409

92 059 032

16 245 714

108 304 746

95 389 210

16 833 402

112 222 612

57 243 317

10 101 760

67 345 077

386 711 501

68 243 207

454 954 708

Oś priorytetowa

Fundusz

Kategoria regionu

8. Rynek pracy

EFS

Słabiej rozwinięte

9. Region spójny
społecznie

EFS

Słabiej rozwinięte

10. Wiedza i kompetencje

EFS

Słabiej rozwinięte

EFRR

Słabiej rozwinięte

11. Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej

Słabiej rozwinięte
12. Infrastruktura
społeczna

EFRR
Słabiej rozwinięte

13. Pomoc techniczna

EFS

14. REACT-EU dla zdrowia
i gospodarki w
Małopolsce

EFRR
REACT-EU

OGÓŁEM

-

Słabiej rozwinięte

Nie dotyczy

-

Cel tematyczny
8. Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników
9. Promowanie włączenia społecznego,
walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją
10. Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie
9. Promowanie włączenia społecznego,
walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją
9. Promowanie włączenia społecznego,
walka z ubóstwem i wszelką
dyskryminacją
10. Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i
uczenia się przez całe życie
nie dotyczy (Pomoc techniczna)
Wspieranie naprawy sytuacji
kryzysowych w kontekście pandemii
COVID-19 i jej skutków społecznych
oraz przygotowania do ekologicznej,
cyfrowej i odpornej odbudowy
gospodarki
-
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Wsparcie Unii

Wkład krajowy

Finansowanie ogółem

252 050 686

44 479 534

296 530 220

243 925 031

43 045 594

286 970 625

206 622 446

36 462 785

243 085 231

196 137 962

34 612 582

230 750 544

145 130 889

25 611 334

170 742 223

27 890 000

4 921 765

32 811 765

104 035 299

18 359 171

122 394 470

33 542 778

0

33 542 778

2 911 758 750

507 0 484

3 419 679 234

e) 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%

333 585 338,60

11,46%

18 608 849

0,64%

25 905 981,80

0,89%

4. Regionalna polityka energetyczna
5. Ochrona środowiska
6. Dziedzictwo regionalne
7. Infrastruktura transportowa

41 642 866

1,43%

8. Rynek pracy

0

0,00%

9. Region spójny społecznie

0

0,00%

10. Wiedza i kompetencje

0

0,00%

0

0,00%

12. Infrastruktura społeczna

0

0,00%

13. Pomoc techniczna
14. REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w
Małopolsce

0

0,00%

0

0,00%

419 743 035,40

14,42%

11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

RAZEM

8) W Rozdziale 4. Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego, w sekcji
4.2 pn. Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów
miejskich Tabela 20. Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich otrzymuje brzmienie:
Tabela 20. Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich – szacunkowa alokacja wsparcia z EFRR i szacunkowa
alokacja EFS
Fundusz

Łączne środki EFRR
Łączne środki EFS

Szacunkowa kwota wsparcia
EFRR dla zintegrowanych
przedsięwzięć z zakresu
zrównoważonego rozwoju
obszarów miejskich (art. 7.2
rozporządzenia EFRR) oraz
szacunkowa alokacja EFS
(EUR)**

Udział alokacji z kolumny (2)
w całości Funduszu na PO

202 060 000

9,77%

34 000 000

4,20%

Razem EFRR + EFS
236 060 000
8,20%
** W przypadku stwierdzenia w ramach niniejszej puli środków oszczędności niemożliwych do
zagospodarowania w ramach zintegrowanych przedsięwzięć z zakresu zrównoważonego
rozwoju obszarów miejskich, Instytucja Zarządzająca podejmuje działania zmierzające do
maksymalnego wykorzystania alokacji w ramach Programu w ramach innych niż wyżej
wymienione obszarów wsparcia. Zmniejszenie kwoty środków w niniejszej Tabeli 20. w trybie
wskazanym powyżej nie wymaga zmiany Programu.
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9) W Rozdziale 8. Koordynacja między funduszami polityki spójności, EFRROW,
EFMR ora innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI, po
dotychczasowym zapisie w brzmieniu:
Zapewnienie komplementarności interwencji podejmowanych w ramach różnych
polityk i finansowanych z różnych źródeł jest ważnym czynnikiem stanowiącym
o sukcesie w osiąganiu celów rozwojowych regionu. Dzięki komplementarności
możliwe jest przyczynienie się do szybszego i bardziej efektywnego uzyskania
oczekiwanych rezultatów.
dodaje się zapis w brzmieniu:
Wsparcie udzielane ze środków REACT-EU będzie spójne z inwestycjami
podjętymi w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Tam, gdzie istnieje
ryzyko pokrywania się, Instytucja Zarządzająca zastosuje mechanizmy
wykluczające ryzyko podwójnego finansowania inwestycji.
10) 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

215 521 287

EUR

13 000
000

-

-

EUR

13 000
000

-

-

197 077 230

szt.

4

-

-

49

szt.

4

-

-

51

otrzymuje brzmienie:

1

EFRR

słabiej
rozwinięte

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowanych

b) wiersz w brzmieniu:

2

EFRR

słabiej
rozwinięte

Liczba urzędów,
które wdrożyły
katalog
rekomendacji
dotyczących awansu
cyfrowego

otrzymuje brzmienie:

2

EFRR

słabiej
rozwinięte

Liczba urzędów,
które wdrożyły
katalog
rekomendacji
dotyczących awansu
cyfrowego
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c) wiersz w brzmieniu:

2

EFRR

słabiej
rozwinięte

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowanych

158 169 537

EUR

26 067
462

-

-

EUR

26 067
462

-

-

EUR

51 513
264

-

-

EUR

51 513
264

-

-

290 841 320

szt.

9

-

-

400

szt.

9

-

-

422

szt.

0

-

-

21 600

szt.

0

-

-

22 746

otrzymuje brzmienie:

2

EFRR

słabiej
rozwinięte

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowanych

163 454 593

d) wiersz w brzmieniu:

3

EFRR

słabiej
rozwinięte

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowanych

299 062 849

otrzymuje brzmienie:

3

EFRR

słabiej
rozwinięte

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowanych

e) wiersz w brzmieniu:

4

EFRR

słabiej
rozwinięte

Liczba
zmodernizowanych
energetycznie
budynków

otrzymuje brzmienie:

4

EFRR

słabiej
rozwinięte

Liczba
zmodernizowanych
energetycznie
budynków

f) wiersz w brzmieniu:
4

EFRR

słabiej
rozwinięte

WP4: Liczba
zmodernizowanych
źródeł ciepła

otrzymuje brzmienie:
4

EFRR

słabiej
rozwinięte

WP4: Liczba
zmodernizowanych
źródeł ciepła

g) wiersz w brzmieniu:
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4

EFRR

słabiej
rozwinięte

Liczba zakupionych
jednostek taboru
pasażerskiego w
publicznym
transporcie
zbiorowym
komunikacji
miejskiej

szt.

243

-

-

344

szt.

243

-

-

346

EUR

85
855 439

-

-

EUR

85
855 439

-

-

EUR

77 208
901

-

-

EUR

77 208
901

-

-

EUR

25 000
000

-

-

otrzymuje brzmienie:

4

EFRR

słabiej
rozwinięte

Liczba zakupionych
jednostek taboru
pasażerskiego w
publicznym
transporcie
zbiorowym
komunikacji
miejskiej

h) wiersz w brzmieniu:

4

EFRR

słabiej
rozwinięte

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowanych

567 260 153

otrzymuje brzmienie:

4

EFRR

e)

8

EFS

słabiej
rozwinięte

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowanych

588 640 683

wiersz w brzmieniu:
słabiej
rozwinięte

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowanych

301 627 979

otrzymuje brzmienie:

8

EFS

słabiej
rozwinięte

f)

9

EFS

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowanych

296 530 220

wiersz w brzmieniu:

słabiej
rozwinięte

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowanych

otrzymuje brzmienie:
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234 210 989

9

EFS

g)

10

EFS

słabiej
rozwinięte

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowanych

EUR

25 000
000

-

-

EUR

26 000
000

-

-

EUR

26 000
000

-

-

286 970 625

wiersz w brzmieniu:
słabiej
rozwinięte

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowanych

249 415 757

otrzymuje brzmienie:

10

EFS

słabiej
rozwinięte

Całkowita kwota
certyfikowanych
wydatków
kwalifikowanych

Strona 42 z 49

243 085 231

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1754/21
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2021 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

Tabela 8
Wymiar 2

Tabela 9:
Wymiar 3

Tabela 10:
Wymiar 4

Tabela 11
Wymiar 6

Zakres interwencji

Forma finansowania

Typ terytorium

Terytorialne mechanizmy
wdrażania

EFS secondary
theme
(wyłącznie EFS)

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

1

056

24 284 531

1

01

167 515 644

1

01

100 336 020

1

07

167 515 644

1

058

20 659 915

02

48 177 789

1

059

18 824 331

03

19 001 835

1
1

061
062

44 905 265
19 293 057

1

064

1

101

38 530 197
1 018 348
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O
P

Kod

€

2) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska,
w sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej, Tabele 711. 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

Tabela 8
Wymiar 2

Tabela 9:
Wymiar 3

Tabela 10:
Wymiar 4

Tabela 11
Wymiar 6

Zakres interwencji

Forma finansowania

Typ terytorium

Terytorialne mechanizmy
wdrażania

EFS
secondary
theme
(wyłącznie
EFS)

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

O
P

Ko
d

€

O
P

Kod

€

2
2

078
079

77 635 676
10 697 960

2

01

138 936 404

2
2

01
02

56 023 791
56 023 791

2

07

138 936 404

2
2

080
081

11 088 875
36 513 893

2

03

26 888 822

2

101

3 000 000

O
P

Kod

€

3) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, 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

Tabela 8
Wymiar 2

Tabela 9:
Wymiar 3

Tabela 10:
Wymiar 4

Tabela 11
Wymiar 6

Zakres interwencji

Forma finansowania

Typ Obszaru

Terytorialne mechanizmy
wdrażania

EFS secondary
theme
(wyłącznie EFS)
O
P

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

3

066

35 570 209

3

01

156 080 189

3

01

148 353 056

3

01

19 304 819

3

067

180 449 134

3

04

3

02

56 789 597

3

05

11 890 960

3

072

31 195 779

3

02

3

03

42 072 469

3

07

216 019 343

60 000 000
31 134 933
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Kod

€

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

Tabela 8
Wymiar 2

Tabela 9:
Wymiar 3

Tabela 10:
Wymiar 4

Tabela 11
Wymiar 6

Zakres interwencji

Forma finansowania

Typ terytorium

Terytorialne mechanizmy
wdrażania

EFS secondary
theme
(wyłącznie EFS)
O
P

OP

Kod

€

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

4

005

11 180 832

4

01

480 419 821

4

01

233 074 283

4

01

159 423 401

4

009

6 000 000

4

04

19 924 759

4

02

199 073 450

4

05

155 392 379

4

010

21 947 145

4

03

68 196 847

4

07

185 528 800

4

011

6 000 000

4

012

7 000 000

4

013

94 739 534

4

014

30 527 444

4
4

016
043

12 000 000
178 131 447

4
4
4

044
068
069

5 000 000
12 102 499
9 166 680

4
4

083
090

66 999 222
39 549 777
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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

O
P

Kod

€

OP

5
5

017
018

15 596 247
4 000 000

5

5
5

019
020

2 000 000
12 000 000

5
5
5

021
022
087

4 000 000
54 462 785
17 008 849

Tabela 9:
Wymiar 3

Tabela 10:
Wymiar 4

Tabela 11
Wymiar 6

Typ terytorium

Terytorialne mechanizmy
wdrażania

EFS
secondary
theme
(wyłącznie
EFS)

Ko
d

€

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

01

109 067 881

5
5

02
03

9 300 000
90 479 086

5
5

01
05

9 044 437
84 946 079

5

01

9 288 795

5

07

15 077 365

O
P

Kod

€

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

OP

Kod

€

O
P

Kod

6

074

29 709 311

6

01

6
6
6

085
090
091

11 197 167
21 427 115
8 679 622

6
6

092
094

27 534 006
54 085 306

€
152 632 527

Tabela 9:
Wymiar 3
Typ terytorium

Tabela 10:
Wymiar 4
Terytorialne mechanizmy
wdrażania

O
P

Kod

O
P

Kod

6

01

34 628 264

6

05

69 159 974

6
6

02
03

55 723 435
62 280 828

6

07

83 472 553

€
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€

Tabela 11
Wymiar 6
EFS
secondary
theme
(wyłącznie
EFS)
O Kod
P

€

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

Tabela 8
Wymiar 2

Tabela 9:
Wymiar 3

Tabela 10:
Wymiar 4

Tabela 11
Wymiar 6

Zakres interwencji

Forma finansowania

Typ Obszaru

Terytorialne mechanizmy
wdrażania

EFS secondary
theme
(wyłącznie EFS)
O
P

O
P

Kod

€

7

026

7
7

O
P

Kod

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

40 101 664

7

03

151 461 501

7

01

8 051 668

027

56 515 244

7

01

80 000 000

7

05

51 734 833

031

140 718 771

7

02

155 250 000

7

07

326 925 000

7

032

7 000 000

7

034

134 885 565

7

044

7 490 257

7

01

€

386 711 501

Kod

€

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

Tabela 8
Wymiar 2

Tabela 9:
Wymiar 3

Tabela 10:
Wymiar 4

Tabela 11
Wymiar 6

Zakres interwencji

Forma finansowania

Typ Obszaru

Terytorialne mechanizmy
wdrażania

EFS secondary theme
(wyłącznie EFS)

O
P

Kod

€

8

102

125 162 513

O Ko
P d
8

01

€

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

252 050 686

8

01

110 902 302

8

07

252 050 686

8

03

79 318 418

8

04

1 000 000

8

05

12 150 325

8

104

43 568 006

8

02

85 697 233

8

105

26 176 288

8

03

55 451 151

8

106

44 015 456

8

06

252 050 686

8

107

13 128 423

8

07

252 050 686
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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
O
Kod
€
P

Tabela 11
Wymiar 6
EFS secondary theme
(wyłącznie EFS)
O Ko
€
P d

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

9

109

70 449 134

9

01

243 925 031

9

01

104 063 845

9

01

9 129 370

9

03

15 000 000

9

112

157 091 909

9

02

84 148 705

9

05

23 524 411

9

05

25 000 000

9

113

16 383 988

9

03

55 712 481

9

07

211 271 250

9

06

243 925 031

9

07

243 925 031

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

Tabela 8
Wymiar 2

Tabela 9:
Wymiar 3

Tabela 10:
Wymiar 4

Tabela 11
Wymiar 6

Zakres interwencji

Forma finansowania

Typ Obszaru

Terytorialne
mechanizmy
wdrażania

EFS secondary theme
(wyłącznie EFS)

O
P

Kod

10

€

O
P

Kod

115

100 408 686 10

01

10

117

10

118

€

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

O
P

Kod

€

206 622 446 10

01

70 251 632

10

01

24 052 286

10

05

33 000 000

17 911 645

10

02

72 317 856

10

05

66 786 112

10

06

206 622 446

88 302 115

10

03

64 052 958

10

07

115 784 048 10

07

206 622 446
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11) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 14. REACT-EU dla zdrowia i
gospodarki w Małopolsce, 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: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Kategoria regionu: nie dotyczy
Tabela 7:
Wymiar 1

Tabela 8
Wymiar 2

Tabela 9:
Wymiar 3

Tabela 10:
Wymiar 4

Tabela 11
Wymiar 6

Zakres interwencji

Forma finansowania

Typ Obszaru

Terytorialne
mechanizmy
wdrażania

EFS secondary
theme i EFS
REACT-EU
(wyłącznie EFS)
O
P

OP

Ko
d

€

14

053 19 823 839

14

067 13 718 939

O
P

Ko
d

€

O
P

Kod

€

O
P

Ko
d

€

14

01

33 542 778

14

01

14 484 899

14

07

33 542 778

02

14 484 899

03

4 572 980
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