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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1337/22 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. 

Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 w zakresie elementów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyjmowanych przez Komisję 

Europejską decyzją 

1) w Podrozdziale 1.1.1.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 

po dotychczasowym zapisie dodaje się zapis w brzmieniu:  

Uzasadnienie dla działań mających na celu sprostanie wyzwaniom 

migracyjnym 

Według danych na dzień 8 maja 2022 r. w Polsce było 1 073 243 osób 

zarejestrowanych w rejestrze obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którym nadano 

numer PESEL na podstawie specustawy. Najwięcej osób zarejestrowało się do tej 

pory w województwie mazowieckim (212,3 tys.), dolnośląskim (112,1 tys.), śląskim 

(109 tys.) oraz w Małopolsce (107 tys.). W województwie małopolskim najwięcej osób 

zarejestrowało się w Krakowie (24,2 tys.), powiecie krakowskim (14,8 tys.), 

nowotarskim (6,4 tys.), nowosądeckim (6,1 tys.), wadowickim (5,6 tys.), myślenickim 

(5,5 tys.). Najmniej osób zarejestrowało się w powiatach dąbrowskim (711 osób), 

proszowickim (1,3 tys.) i Tarnowie (1,5 tys.). Należy wziąć pod uwagę, że każdego 

dnia tysiące kolejnych osób uzyskuje wpis do rejestru, a od początku wojny wg 

danych Straży Granicznej, do Polski przybyło już 3,26 mln osób, uciekających z 

terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły 

legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. 

Polska a w szczególny sposób Małopolska oraz małopolskie gminy stoją w obliczu 

ogromnego napływu osób, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. Od 

początku kryzysu migracyjnego różnorodne wsparcie  jest organizowane przez 

mieszkańców Małopolski oraz w dużej skali przez organizacje pozarządowe i 

jednostki samorządu terytorialnego. Skala potrzeb jest ogromna i dotyczy niemal 

wszystkich aspektów życia osób przybywających do Małopolski w szczególności 

zakwaterowania, opieki nad dziećmi, możliwości zatrudnienia, dostępu do edukacji, 

dostępu do usług publicznych, w tym transportowych, społecznych czy zdrowotnych.  

Mając na uwadze fakt, że to organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu 

terytorialnego w głównej mierze organizują wsparcie dla osób, które przybyły do 

Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r., w ramach osi 14. oraz osi 15. zaplanowano 
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przede wszystkim przedsięwzięcia skierowane do w/w podmiotów, które dzięki 

uzyskanemu wsparciu będą mogły wzmocnić zdolności do świadczenia niezbędnych 

usług publicznych na rzecz osób, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 

2022 r., i udzielania niezbędnego wsparcia w szczególności w zakresie integracji 

społecznej, edukacji, rynku pracy, zdrowia czy dostępu do infrastruktury społecznej 

(m.in. opiekuńczej, mieszkaniowej) zgodnie ze zdiagnozowanymi przez siebie i 

uzasadnionymi potrzebami. 

Uzasadnienie wsparcia inwestycji Górskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego 

Podejmowane działania będą się ściśle wpisywały w cele Europejskiego Zielonego 

Ładu. Głównymi wyzwaniami są obecnie: redukcja emisji gazów cieplarnianych, 

dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej, przechodzenie na gospodarkę 

niskoemisyjną, w tym zmniejszanie udziału węgla w miksie energetycznym.  

Realizacja celów w ww. obszarach wymaga podjęcia kompleksowych działań. 

Dlatego też wsparcie obszarów, które mają największy wpływ na poprawę tych 

wskaźników jest priorytetowym elementem realizowanym w ramach Programu, w tym 

m.in. ze środków REACT-EU. W związku z powyższym zaplanowano 

skoncentrowanie dofinansowania na działaniach polegających na zwiększeniu 

izolacyjności budynków oraz udziału instalacji OZE. Przyczyni się to do zmniejszenia 

zużycia energii, a tym samym ograniczeniu zanieczyszczeń do powietrza i 

ograniczenia wykorzystywania węgla jako źródła energii. Dodatkowo ważnym 

aspektem pozostaje również obszar działalności podmiotów takich jak GOPR, które 

zlokalizowane są na obszarach górskich istotnych ze względu na walory 

przyrodnicze, ale również mających ważne znaczenie ze względu na rozwijający się 

sektor turystyczny. Zapewnienie odpowiedniej efektywności energetycznej budynków 

będących we władaniu GOPR będzie miało bezpośredni wpływ na oszczędność 

zużycia energii, zmniejszenie niskiej emisji ale również na rozpowszechnianie tego 

rodzaju działań i postaw wśród turystów i mieszkańców regionu. 

2) W Tabeli 1. Uzasadnienie wyboru celów tematycznych i priorytetów 

inwestycyjnych dotychczasowy wiersz 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 otrzymuje brzmienie: 

13. 

Wspieranie działań 
naprawczych w 
sytuacjach 
kryzysowych w 
kontekście pandemii 
COVID-19 i jej 
skutków 
społecznych oraz 
przygotowanie do 

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

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

Wsparcie dla GOPR jest zgodnie z celami 
Europejskiego Zielonego Ładu, CSR, 
PEP2040: 
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ekologicznej i 
cyfrowej odbudowy 
gospodarki 
zwiększającej jej 
odporność 

odbudowy gospodarki 
zwiększającej jej 
odporność 

 wsparcie działań w poprawę 
efektywności energetycznej budynków 
publicznych 

 zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii 

ROZPORZĄDZENIE PE I RADY (UE) 
2022/562 z dnia 6 kwietnia 2022 r. 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 
1303/2013 i (UE) nr 223/2014 w odniesieniu 
do działań polityki spójności na rzecz 
uchodźców w Europie (CARE) 

Załącznik D Wytyczne inwestycyjne dla 
Polski w zakresie finansowania polityki 
spójności na lata 2021-2027 do 
Sprawozdania krajowego – Polska 2019, 
wskazuje w celu strategicznym 4: Europa o 
silniejszym wymiarze społecznym – 
wdrożenie Europejskiego filaru praw 
socjalnych na konieczność m.in.: zwiększenia 
potencjału organizacji pozarządowych 

 

3) 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 2 911 758 750 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%). 

otrzymuje brzmienie: 

Alokacja finansowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi 2 924 481 149 EUR, w tym alokacja na 

EFRR 2 071 582 510 EUR (70,84%), na EFS 806 633 462 EUR (27,85%) oraz 

46 265 177 EUR z instrumentu REACT-EU. 

b) zapis w brzmieniu:  

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 
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- 5 PI (8i, 9i, 9iv, 10i, 10iv) realizowanych z EFS: 67,12% środków tego funduszu. 

otrzymuje brzmienie: 

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

- CT 1–4: 50,05% środków EFRR 

- CT 4: 23,87% środków EFRR 

- CT 9: 31,09% środków EFS 

- 5 PI (8i, 9i, 9iv, 10i, 10iv) realizowanych z EFS: 67,76% środków tego funduszu. 

c) w części A. środki EFRR zapis 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) – 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 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 
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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. 

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) – 407 131 434 EUR, tj. 19,65% 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) – 494 404 533 EUR, tj. 23,87% 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) – 192 941 687 EUR, tj. 9,31% 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) – 159 041 599 EUR, 

tj. 7,68% 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 zagospodarowanie istniejących 

odpadów, zapobieganie klęskom żywiołowym (CT 5 i CT 6) – 107 837 601 EUR, tj. 

5,21% środków EFRR 

- interwencja ukierunkowana na zwiększenie poziomu wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych poprzez poprawę dostępności i jakości zasobów i usług 

udostępnianych drogą elektroniczną (CT 2) – 135 386 792 EUR, tj. 6,54% środków 

EFRR 

- interwencja w obszarze infrastruktury społecznej, w tym 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, a także zabezpieczenie niezbędnej 

infrastruktury dla osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. w ramach mechanizmu 

CARE (CT 9 i CT 10) – 174 390 911 EUR, tj. 8,42% środków EFRR. 

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

- interwencje dotyczące m.in. zwiększenia dostępu do zatrudnienia dla osób 

pozostających bez zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wydłużenie 
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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 

- 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. 

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) – 245 388 062 EUR, tj. 30,42% 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) – 255 673 599 EUR, tj. 31,70% 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) –201 536 502 EUR, tj. 24,98% środków 

EFS. 

W związku z kryzysem migracyjnych związanym z agresją militarną Federacji 

Rosyjskiej w Ukrainie w roku 2022, zidentyfikowane oszczędności w wysokości 

5 222 387 EUR, przeznaczono na nową oś priorytetową dedykowaną wsparciu 

osób, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. (mechanizm 

CARE). 

e) w części B. środki EFS zapis 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 125 162 513 

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 
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(75%) na realizację PI 8i zdecydowano się przeznaczyć ponad 

123 293 651 EUR EFS. 

4) W podrozdziale 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. 

zapis w brzmieniu: 

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. 

otrzymuje brzmienie: 

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 46 265 177 EUR, 

powiększając ogólną pulę środków RPO WM do wartości 2 924 481 149 EUR. 

Małopolska pula środków REACT-EU zostaje podzielona wg. następującej proporcji: 

42,85% puli (tj. 19 823 839 EUR) na wsparcie ochrony zdrowia oraz 29,65% puli (tj. 

13 718 939 EUR) z ukierunkowaniem na wsparcie przedsiębiorców, 6,06 % puli (tj. 

2 803 597 EUR) na zwiększenie efektywności energetycznej obiektów oraz 

21,44% puli (tj. 9 918 802 EUR) na działania odpowiadające wyzwaniom 

migracyjnym wynikającym z agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

Otrzymane środki na wsparcie jednostek Górskiego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego będą bezpośrednio przeznaczone na realizację celu 

Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie działań zmierzających do 

oszczędzania energii i zasobów naturalnych poprzez poprawę efektywności 

energetycznej obiektów oraz inwestowanie w odnawialne źródła energii.  

Wsparcie to będzie skoncentrowane na obszary o określonej specyfice 

działalności związanej z ratownictwem górskim. Podmioty GOPR planują 
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realizować inwestycje w wybranych obiektach służących ich działalności. 

Projekty wpłyną na poprawę środowiska naturalnego na obszarach o wysokich 

walorach przyrodniczych oraz będących głównymi regionami turystycznymi. 
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a) W podrozdziale 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej Tabela 2. Przegląd strategii inwestycyjnej programu operacyjnego 

otrzymuje brzmienie: 

Oś 
priorytetow
a 

Fundu
sz 

Wsparcie Unii 
(EUR) 

Udział 
łącznego 
wsparcia 
Unii w 
całości 
środków 
programu 
operacyjneg
o 

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

1 ERDF 161 024 704,00 5,51% 01 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 

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

1 - Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej 

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

1 - Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw 

[1, 4] 

10 ESF 201 536 
502,00 

6,89% 10 - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 
rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. 

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

[116, 118, 119, 120, 121, 
126, 127, 128, 129, 130, 
132, 168, 171, 172] 
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Oś 
priorytetow
a 

Fundu
sz 

Wsparcie Unii 
(EUR) 

Udział 
łącznego 
wsparcia 
Unii w 
całości 
środków 
programu 
operacyjneg
o 

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

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

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

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

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

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

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

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

2 - Podwyższanie kompetencji zawodowych osób dorosłych 
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Oś 
priorytetow
a 

Fundu
sz 

Wsparcie Unii 
(EUR) 

Udział 
łącznego 
wsparcia 
Unii w 
całości 
środków 
programu 
operacyjneg
o 

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

11 ERDF 192 941 687,00 6,60% 09 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 

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

1 - Ograniczone problemy społeczne w miastach i na obszarach 
wiejskich 

[134] 

12 ERDF 171 038 372,00 5,85% 09 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 

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

1 - Zwiększona dostępność i jakość usług zdrowotnych w regionie 

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

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

1 - Ulepszony proces edukacji 

[136, 137, 156] 

2 ERDF 135 386 792,00 4,63% 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 

[2] 
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Oś 
priorytetow
a 

Fundu
sz 

Wsparcie Unii 
(EUR) 

Udział 
łącznego 
wsparcia 
Unii w 
całości 
środków 
programu 
operacyjneg
o 

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

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

3 ERDF 246 106 
730,00 

8,42% 03 - Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, 
sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i 
akwakultury (w odniesieniu do EFMR) 

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

1 - Lepsze warunki do rozwoju MŚP 

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

1 - Zwiększona aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

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

1 - Zwiększona produktywność sektora MŚP 

[16, 5, 8] 

4 ERDF 508 140 
985,00 

17,38% 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) 

[15, 158, 159, 17, 20, 21] 
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Oś 
priorytetow
a 

Fundu
sz 

Wsparcie Unii 
(EUR) 

Udział 
łącznego 
wsparcia 
Unii w 
całości 
środków 
programu 
operacyjneg
o 

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

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 

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 107 837 601,00 3,69% 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 

[36, 40, 45] 
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Oś 
priorytetow
a 

Fundu
sz 

Wsparcie Unii 
(EUR) 

Udział 
łącznego 
wsparcia 
Unii w 
całości 
środków 
programu 
operacyjneg
o 

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

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 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 159 041 599,00 5,44% 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 

[48, 49, 51, 52] 
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Oś 
priorytetow
a 

Fundu
sz 

Wsparcie Unii 
(EUR) 

Udział 
łącznego 
wsparcia 
Unii w 
całości 
środków 
programu 
operacyjneg
o 

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

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 

7 ERDF 386 
711 501,00 

13,22% 07 - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 

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

1 - Zwiększona dostępność drogowa regionu 

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

1 - Zwiększona dostępność kolejowa regionu 

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

8 ESF 245 388 062,00 8,39% 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 

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

Fundu
sz 

Wsparcie Unii 
(EUR) 

Udział 
łącznego 
wsparcia 
Unii w 
całości 
środków 
programu 
operacyjneg
o 

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

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 

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 
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Oś 
priorytetow
a 

Fundu
sz 

Wsparcie Unii 
(EUR) 

Udział 
łącznego 
wsparcia 
Unii w 
całości 
środków 
programu 
operacyjneg
o 

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

9 ESF 255 673 
599,00 

8,74% 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 

1 - Wyższy poziom zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej 

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

13 ESF 104 
035 299,00 

3,56% 1 - Zagwarantowana maksymalna efektywność i przejrzystość realizacji 
programu poprzez wsparcie obsługi poszczególnych etapów zarządzania i 
wdrażania, 

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

[139, 140, 141, 143] 

Odsetek mieszkańców 
województwa 
dostrzegających wpływ 
funduszy europejskich na 
rozwój województwa 
małopolskiego 

14 ERDF 
REAC
T-EU 

40 794 390,00 1,39% 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 

Średnia długość pobytu 
chorego w szpitalach 
ogólnych 
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Oś 
priorytetow
a 

Fundu
sz 

Wsparcie Unii 
(EUR) 

Udział 
łącznego 
wsparcia 
Unii w 
całości 
środków 
programu 
operacyjneg
o 

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

EFRR Nakłady inwestycyjne w 
przedsiębiorstwach w 
stosunku do PKB 

15 ERDF 
REAC
T-EU  

EFS 

5 470 787,00 0,19% 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 

Nie dotyczy 

16 EFRR 

EFS 

3 352 539,00 0,11% 09 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 
dyskryminacją 

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

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 

Nie dotyczy 
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5) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe:  

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 
197 077 230 zastępuje się liczbą 189 440 829 

b) w części: Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska w Priorytecie Inwestycyjnym 
2c w części Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które zostaną objęte 
wsparciem po dotychczasowej treści opisującej interwencje służące 
udostępnianiu danych i informacji gromadzonych przez instytucje sektora 
publicznego, ale także regionalnych zasobów kultury i dziedzictwa 
regionalnego oraz zasobów wspierających rozwój turystyki dodaje się zapis w 
brzmieniu: 

W ramach interwencji realizowanych w priorytecie inwestycyjnym 
możliwa będzie realizacja projektu z zakresu digitalizacji i rekonstrukcji 
cyfrowej materiałów audiowizualnych zagrożonych postępującą 
degradacją ze względu na rodzaj nośnika, realizowanego w trybie 
pozakonkursowym przez Telewizję Polską Spółkę Akcyjną w Oddziale 
Terenowym TVP S.A. w Krakowie. Archiwalne materiały poddane 
procesowi digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej będą udostępniane on-
line wszystkim zainteresowanym, z uwzględnieniem jednak praw 
autorskich w zakresie korzystania z tych materiałów. 

c) w części: Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska w Priorytecie Inwestycyjnym 
2c w części Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe, w katalogu 
głównych grup beneficjentów dodaje się punkt 10 w brzmieniu: 

10. przedsiębiorcy 

d) w części: Oś priorytetowa 2. Cyfrowa 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 
163 454 593 zastępuje się liczbą 159 278 580 

e) 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 290 841 320 zastępuje się liczbą 289 537 330 

f) w części: Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna w Priorytecie 
Inwestycyjnym 4e 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 16 096 zastępuje się liczbą 19 637 

– nr 2 pn. (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w 
kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 100 949 zastępuje się 
liczbą 123 158 

g) w części: Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Tabela 6. 
Ramy wykonania dla osi priorytetowej dla wskaźnika: 

– nr 6 pn. WP4: Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła w kolumnie pn. 
Cel końcowy (2023) liczbę 22 746 zastępuje się liczbą 26 287 
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– nr 9 pn. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych w 
kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 588 640 683 zastępuje się 
liczbą 597 812 924 

h) w części: Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska w Priorytecie Inwestycyjnym 
5b w części Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które zostaną objęte 
wsparciem zapis w brzmieniu: 

Wsparcie dla służb ratowniczych zostanie ograniczone do 4,69 mln EUR. 

otrzymuje brzmienie: 

Wsparcie dla służb ratowniczych zostanie ograniczone do 6,62 mln EUR. 

W ramach interwencji realizowanych w priorytecie inwestycyjnym 

możliwa będzie realizacja projektu partnerskiego z zakresu doposażenia 

w sprzęt, urządzenia i pojazdy Ochotniczych Straży Pożarnych, 

Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Tatrzańskiego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w trybie pozakonkursowym. 

Projekt realizowany będzie przez Województwo Małopolskie w zakresie 

koordynacji potrzeb służb ratowniczych a następie jego wdrażania w 

partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego (gminy) oraz 

właściwymi organizacjami (GOPR, TOPR). 

i) w części: Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska Tabela 6. Ramy wykonania 
dla osi priorytetowej dla wskaźnika nr 5 pn. Całkowita kwota certyfikowanych 
wydatków kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 
128 315 155 zastępuje się liczbą 126 867 766 

j) w części: Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne Tabela 6. Ramy 
wykonania dla osi priorytetowej dla wskaźnika nr 3 pn. Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy 
(2023) liczbę 179 567 689 zastępuje się liczbą 187 107 767 

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 
296 530 220 zastępuje się liczbą 288 691 840 

l) w części: Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie w Priorytecie 
Inwestycyjnym 9i w Tabeli 5. Wspólne i specyficzne dla programu 
wskaźniki produktu dla wskaźnika nr 1 pn. Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie w 
kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 19 359 zastępuje się liczbą 
19 429 

m) w części: Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie w Priorytecie 
Inwestycyjnym 9iv w Tabeli 4. Wspólne wskaźniki rezultatu dla których 
ustalono wartość docelową oraz specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu 
odpowiadające celowi szczegółowemu 1.: Większa dostępność usług 
społecznych dla wskaźnika nr 1 pn. Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu w 
kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 5 266 zastępuje się liczbą 5 687 
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n) 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 1 pn. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie w kolumnie pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 20 173 
zastępuje się liczbą 21 787 

 po wierszu nr 5 dodaje się wiersz nr 6 w brzmieniu: 

6
. 

CPRO1 Liczba 
osób, którym 
udzielono 
ochrony 
czasowej w 
związku z 
wojną w 
Ukrainie, 
objętych 
wsparciem w 
programie 

os. EFS 
słabiej 

rozwinięte 
- - 0 

SL 
201

4 
corocznie 

 

o) 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 286 970 625 zastępuje się liczbą 
300 792 472 

 nr 2 pn. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem w programie w kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 
19 359 zastępuje się liczbą 19 429 

 nr 3 pn. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 
programie w kolumnie pn. Cel końcowy (2023) liczbę 20 173 zastępuje się 
liczbą 21 787 

p) 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 243 085 231 zastępuje się liczbą 237 101 768 

q) w części: Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Tabela 6. 
Ramy wykonania dla osi priorytetowej dla wskaźnika nr 3 pn. Całkowita 
kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel 
końcowy (2023) liczbę 230 750 544 zastępuje się liczbą 226 990 223 

r) w części: Oś priorytetowa 12. Infrastruktura społeczna Tabela 6. Ramy 
wykonania dla osi priorytetowej dla wskaźnika nr 3 pn. Całkowita kwota 
certyfikowanych wydatków kwalifikowanych w kolumnie pn. Cel końcowy 
(2023) liczbę 203 553 988 zastępuje się liczbą 201 221 615 

s) w części: Oś priorytetowa 14. REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w 
Małopolsce zapis w brzmieniu:  
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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. 

otrzymuje brzmienie: 

W ramach puli środków przypisanych małopolskiemu regionalnemu 

programowi operacyjnemu realizowana będzie interwencja w następujących 

obszarach wsparcia: w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia, wsparcia 

inwestycyjnego MŚP, zwiększenia efektywności energetycznej obiektów 

oraz działań mających wesprzeć sprostanie wyzwaniom migracyjnym 

wynikającym z agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która 

rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. w zakresie infrastruktury społecznej oraz 

organizacji transportu. 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 oraz sprostanie wyzwaniom migracyjnym 

towarzyszącym agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Mając 

świadomość z jednej strony ograniczoności otrzymanej do dyspozycji 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 interwencji. 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, podobnie jak w przypadku interwencji dotyczących wyzwań 

migracyjnych w związku z wojną w Ukrainie. 

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 
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kryzysowe, wsparcie inwestycji ekologicznych w obiektach Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także zapewnienie szerokiego 
zakresu wsparcia dla podmiotów które świadczą pomoc osobom 
uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. 

t) w części: Oś priorytetowa 14. REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w 
Małopolsce w części Cele szczegółowe priorytetu inwestycyjnego i 
oczekiwane rezultaty:  

 w wierszu dotyczącym celu szczegółowego po dotychczasowym punkcie 2 
dodaje się punkty 3 i 4 w brzmieniu:  

3) Zwiększona efektywność energetyczna obiektów Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  

4) Zwiększenie potencjału i możliwości podmiotów udzielających 
pomocy osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. w zakresie 
dostępności do niezbędnej infrastruktury społecznej oraz organizacji 
transportu. 

 w wierszu dotyczącym rezultatów, które państwo członkowskie zamierza 
osiągnąć przy wsparciu Unii po dotychczasowym punkcie 2 dodaje się 
punkty 3 i 4 w brzmieniu:  

3) Rezultatem interwencji będzie udział w obniżaniu zasobochłonności 
gospodarki w regionie. Podejmowane działania przyczynią się do 
poprawy sytemu racjonalizacji użytkowania energii, zwiększenia 
wykorzystania OZE, a tym samym obniżenia zużycia paliw 
konwencjonalnych, co przełoży się na znaczne zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Działania te są szczególnie 
istotne ze względu na obszar lokalizacji projektów bezpośrednio 
sąsiadujący z cennymi przyrodniczo terenami i zabezpieczaniem ich 
walorów środowiskowych. 

4) Wsparcie w zakresie infrastruktury społecznej oraz organizacji 
transportu kierowane do organizacji pozarządowych i jednostek 
samorządu terytorialnego umożliwi zwiększenie skali podejmowanych 
działań na rzecz wsparcia osób, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 
lutego 2022 r., w tym do zwiększenia dostępności do usług publicznych 
(m.in. mieszkaniowych, opiekuńczych). 

u) w części: Oś priorytetowa 14. REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w 
Małopolsce w części Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które zostaną 
objęte wsparciem zapis w brzmieniu: 

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. 
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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.  

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, 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. e-handlu lub innych rozwiązań 

cyfrowych zwiększających konkurencyjność, wykorzystywaniem w działalności 

OZE oraz inwestycjami z zakresu poprawy efektywności energetycznej. 

otrzymuje brzmienie: 

W ramach osi priorytetowej realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu 

odpowiedź na skutki kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, skoncentrowane 
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na obszarach wsparcia z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia, wsparcia 

sektora małopolskich MŚP, planujących zmiany w dotychczasowej działalności 

gospodarczej oraz inwestycji w obszarze efektywności energetycznej GOPR.  

Dodatkowo, aby sprostać wyzwaniom migracyjnym wynikającym z agresji 

zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zaplanowano przedsięwzięcia 

mające na celu wsparcie osób, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 

lutego 2022 r., poprzez wzmocnienie potencjału i możliwości realizacji 

niezbędnych usług publicznych w zakresie infrastruktury społecznej oraz 

organizacji transportu, w tym m.in. przez organizacje pozarządowe czy 

jednostki samorządu terytorialnego, które w głównej mierze udzielają 

wsparcia tym osobom. 

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.  

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 
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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. e-handlu lub innych rozwiązań 

cyfrowych zwiększających konkurencyjność, wykorzystywaniem w działalności 

OZE oraz inwestycjami z zakresu poprawy efektywności energetycznej. 

W zakresie wsparcia inwestycyjnego obiektów Górskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego planowane są głównie działania mające charakter 

poprawy efektywności energetycznej obiektów, zwiększenia zastosowania 

odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań mających na celu poprawę 

jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów 

zawieszonych.  

Projekty będą mogły obejmować realizację głębokiej modernizacji 

energetycznej budynków wraz z wykorzystaniem instalacji OZE. Ważnym 

aspektem realizacji takich projektów będzie uzyskanie efektu ekologicznego 

w postaci ilości zaoszczędzonej energii w odniesieniu do planowanych 

nakładów finansowych. Będzie to szacowane w oparciu o opracowane 

audyty energetyczne. Szczegółowym zakresem tego rodzaju projektów będą 

mogły być m.in.: 

• ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz 

oświetlenia na energooszczędne 

• przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem 

źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki 

pogodowej i systemów zarządzania budynkiem 

• budowę lub modernizację wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz 

likwidację dotychczasowych źródeł ciepła, podłączenie do sieci 

ciepłowniczych 

• instalację mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji, wysokosprawnej 

kogeneracji  na potrzeby własne 

• wykorzystanie technologii OZE w budynkach 

• instalację systemów chłodzących, w tym również z OZE. 

Wsparciem mogą zostać również objęte dodatkowe, istotne dla działania 

jednostek GOPR wydatki związane z wykorzystaniem OZE, przechodzeniem 

na gospodarkę niskoemisyjną, w tym np. magazyny energii, stacje 

ładowania pojazdów. 

W zakresie wsparcia mającego na celu sprostanie wyzwaniom migracyjnym 

ze względu na konieczność jak najszybszego uruchomienia niezbędnego 

wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji 
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pozarządowych, które świadczą bardzo różnorodną pomoc dla osób, które 

przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r., zaplanowano projekt / 

projekty o charakterze projektu grantowego, realizowany / realizowane przez 

Województwo Małopolskie, którego / których celem byłoby wzmocnienie 

zdolności tych podmiotów do świadczenia niezbędnych usług publicznych i 

udzielania wsparcia w zakresie infrastruktury społecznej zgodnie ze 

zdiagnozowanymi przez siebie i uzasadnionymi potrzebami w zakresie 

pomocy dla osób, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. 

Wsparcie finansowe kierowane dla w/w podmiotów będzie mogło być 

wykorzystane na realizację przedsięwzięć z zakresu infrastruktury 

społecznej, w szczególności w zakresie: 

 infrastruktury społecznej w tym: wyposażenie, remont, przebudowa, 

rozbudowa i modernizacja budynków lub pomieszczeń przeznaczonych 

do zakwaterowania 

 rozbudowy, doposażenia istniejącej infrastruktury społecznej 

(mieszkania, ośrodki wsparcia dziennego, świetlice,  infrastruktura 

przedszkolna, żłobkowa) 

Jednocześnie dopuszcza się możliwość realizacji niezbędnych działań o 

charakterze społecznym przy wykorzystaniu mechanizmu cross financingu, 

pod warunkiem że ich koszty są konieczne do odpowiedniej realizacji 

przedsięwzięcia i są z nim bezpośrednio związane.  

W zakresie wsparcia mającego na celu sprostanie wyzwaniom migracyjnym 

ze względu na potrzebę zapewnienia sprawnej, bezpiecznej i wygodnej dla 

relokowanych osób, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. 

organizacji ich transportu, zaplanowano nabycie przez Koleje Małopolskie 

sp. z o.o. i/lub Województwo Małopolskie taboru autobusowego 

przystosowanego do potrzeb osób o ograniczonej mobilności oraz 

spełniającego wymagania dotyczące źródła napędu określone w Umowie 

Partnerstwa.  

v) w części: Oś priorytetowa 14. REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w części 
Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe, po dotychczasowych 
zapisach odnoszących się do obszaru ochrony zdrowia oraz wsparcia MŚP, 
dodaje się zapis w brzmieniu: 

 W zakresie przedsięwzięć z obszaru wsparcie GOPR: 

1. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Grupę docelową wsparcia stanowić będą mieszkańcy regionu. 

 W zakresie przedsięwzięć mających na celu wsparcie osób, które przybyły 

do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r., poprzez zwiększenie potencjału i 

możliwości podmiotów udzielających pomocy beneficjentem będzie 

Województwo Małopolskie. 
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Grupę docelową wsparcia stanowić będą: 

1. organizacje pozarządowe  

2. jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich związki i stowarzyszenia 

udzielające wsparcia osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z 

atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. 

 W zakresie przedsięwzięć mających na celu wsparcie osób, które przybyły 

do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r., poprzez zapewnienie usług 

transportowych w zakresie relokacji tych osob: 

1. Województwo Małopolskie 

2. Koleje Małopolskie sp. z o.o. 

Grupę docelową wsparcia stanowić będą podmioty / jednostki organizujące 

relokacje osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. oraz osoby uciekające z 

terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które 

przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 

2022 r. przebywające na terenie Małopolski. 

w) w części: Oś priorytetowa 14. REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w części 
Kierunkowe zasady wyboru projektów do dofinansowania, dotychczasowy 
zapis w brzmieniu: 

W ramach osi priorytetowej przewiduje się wykorzystanie zarówno trybu 

pozakonkursowego (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. 

otrzymuje brzmienie: 

W ramach osi priorytetowej przewiduje się wykorzystanie zarówno trybu 

pozakonkursowego i/lub nadzwyczajnego (wsparcie szpitalnej infrastruktury 

ochrony zdrowia, szczególnie w zakresie regionalnego lecznictwa szpitalnego, 

wsparcie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej 

GOPR, wsparcie dotyczące podmiotów udzielających wsparcia osobom, 

które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r.), jak i konkursowej 

ścieżki wyboru projektów (wsparcie dla MŚP), z tym, że w przypadku decyzji o 
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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. lub inne 

uregulowania ustawowe wprowadzane w odpowiedzi na zaistniały kryzys 

uchodźczy w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, o ile takie 

rozwiązanie będzie dopuszczalne. 

x) w części: Oś priorytetowa 14. REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w części 
Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla 
wskaźnika:  

 nr 2 pn. CV33 Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie 
zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w kolumnie 
pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 79 zastępuje się liczbą 159 

 nr 3 pn. (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie w kolumnie 
pn. Wartość docelowa (2023) liczbę 70 zastępuje się liczbą 150 

 po wierszu nr 3, w miejsce dotychczasowych wierszy nr 4 i 5, dodaje się 
wiersze w brzmieniu: 

4. 

(3) Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 
finansowe inne niż 
dotacje 

przedsiębiorstwa EFRR 
nie 

dotyczy 
- - 150 

SL 
2014 

corocznie 

5. 

Liczba 
zmodernizowanych 
energetycznie 
budynków 

szt. EFRR 
nie 

dotyczy 
- - 4 

SL 
2014 

corocznie 

6. 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
przeznaczonych na 
działania mające 
na celu łagodzenie 
kryzysu 
wywołanego wojną 
w Ukrainie 

EUR EFRR 
nie 

dotyczy 
- - 4 852 380 

SL 
2014 

corocznie 
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y) Po dotychczasowych osiach priorytetowych dodaje się osie priorytetowe 15. 
REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym oraz 16. 
Wsparcie dla migrantów z Ukrainy (mechanizm CARE) w brzmieniu: 

Oś priorytetowa 15. REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom 

migracyjnym 

W ramach puli środków przypisanych małopolskiemu regionalnemu programowi operacyjnemu 

realizowane będą działania mające na celu sprostanie wyzwaniom migracyjnym 

wynikającym z agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, która 

rozpoczęła się 24 lutego 2022 r.  

Powiązanie osi priorytetowej z CT, PI i funduszami:  

Cel 
tematyczny 

Priorytet inwestycyjny Fundusz 

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 

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 

EFS 

 

Fundusz, kategoria regionu i podstawa dla kalkulacji wsparcia unijnego 

Fundusz 
Europejski Fundusz Społeczny 

Kategoria regionu 
nie dotyczy 

Podstawa kalkulacji (publiczne lub 
ogółem) 

ogółem 

Kategoria regionu dla regionów 
najbardziej oddalonych i północnych 

nie dotyczy 
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słabo zaludnionych regionów (w 
stosownych przypadkach) 

 

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  
Zapewnienie szerokiego zakresu wsparcia dla osób 
uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem 
Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły 
legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 
dnia 24 lutego 2022 r., w tym m.in. poprzez zwiększenie 
potencjału i możliwości podmiotów udzielających 
pomocy. 
 

Rezultaty, które 
państwo 
członkowskie 
zamierza osiągnąć 
przy wsparciu Unii 

Różnorodne wsparcie kierowane w szczególności do 
organizacji pozarządowych i jednostek samorządu 
terytorialnego umożliwi podjęcie niezbędnych działań 
na rzecz wsparcia osób, które przybyły do Polski z 
Ukrainy od 24 lutego 2022 r., w tym zwiększenie 
dostępności i jakości usług publicznych. 

 

Tabela 3. Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu  

L.p

. 

Wskaźni

k 

Jednostk

a 

pomiaru 

Kategoria 

regionu 

(w stosownyc

h 

przypadkach) 

Wartoś

ć 

bazowa 

Rok 

bazow

y 

Wartość 

docelow

a (2023) 

Źródło 

danyc

h 

Częstotliwoś

ć pomiaru 

1. Nie 
dotyczy 

       

Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które zostaną objęte wsparciem: 

W ramach osi priorytetowej realizowane będą przedsięwzięcia mające na 

celu sprostanie wyzwaniom migracyjnym wynikającym z agresji zbrojnej 

Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W ramach priorytetu zaplanowano różnorodne 

przedsięwzięcia mające na celu wsparcie osób, które przybyły do Polski z 

Ukrainy od 24 lutego 2022 r., poprzez wzmocnienie potencjału i możliwości 

realizacji niezbędnych usług publicznych, w tym m.in. przez organizacje 

pozarządowe czy jednostki samorządu terytorialnego, które w głównej 

mierze udzielają wsparcia tym osobom. 
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W zakresie wsparcia mającego na celu sprostanie wyzwaniom migracyjnym 

ze względu na konieczność jak najszybszego uruchomienia niezbędnego 

wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji 

pozarządowych, które świadczą bardzo różnorodną pomoc dla osób, które 

przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r., zaplanowano projekt / 

projekty o charakterze projektu grantowego, realizowany / realizowane przez 

Województwo Małopolskie, którego / których celem byłoby wzmocnienie 

zdolności tych podmiotów do świadczenia niezbędnych usług publicznych i 

udzielania wsparcia w ramach integracji społecznej, edukacji, rynku pracy, 

zdrowia zgodnie ze zdiagnozowanymi przez siebie i uzasadnionymi 

potrzebami w zakresie pomocy dla osób, które przybyły do Polski z Ukrainy 

od 24 lutego 2022 r. Wsparcie finansowe kierowane dla w/w podmiotów 

będzie mogło być wykorzystane na realizację zadań i usług w ramach 

integracji społecznej, rynku pracy, edukacji, zdrowia, infrastruktury 

społecznej, w szczególności w zakresie: 

 organizacji i koordynacji wolontariatu prowadzonego przez organizacje 

pozarządowe, wsparcia wolontariuszy udzielających pomocy 

obywatelom Ukrainy 

 szkoleń dla personelu, pracowników, wolontariuszy zajmujących się 

usługami dla obywateli Ukrainy 

 zatrudniania dodatkowego personelu w NGO/JST niezbędnego dla 

wsparcia realizacji usług na rzecz osób, które opuściły Ukrainę 

 zapewnienia aktywizacji społecznej, adaptacji i integracji, wsparcia oraz 

poprawy sytuacji poprzez realizację zadań w obszarach: kultury, sztuki 

(np. organizacja warsztatów, wydarzeń kulturalnych, wystaw, spektakli, 

koncertów, spotkań), turystyki (np. organizacja dla dzieci z Ukrainy w 

okresie wakacyjnym dziennych zajęć turystyczno-edukacyjnych), 

edukacji oraz edukacji antydyskryminacyjnej, kultury fizycznej i sportu 

(np. organizacja dla dzieci i młodzieży pozalekcyjnych zajęć 

sportowych),  

 dostępu do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych, 

usług asystenckich, usług w mieszkaniach chronionych i 

wspomaganych, usług wsparcia rodziny, usług wsparcia dziennego 

 wsparcia pieczy zastępczej, w tym placówek i rodzin zastępczych 

przyjmujących dzieci i młodzież, które opuściły Ukrainę  

 opieki wytchnieniowej dla opiekunów 

 wsparcia osób z niepełnosprawnościami 

 tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

 tworzenia nowych miejsc dla dzieci w przedszkolach 

 organizacji nauki języka polskiego  

 wsparcia psychologicznego 

 poradnictwa prawnego i obywatelskiego 
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 pomocy w znalezieniu zatrudnienia, założenia działalności gospodarczej 

(np. szkolenia, warsztaty, doradztwo zawodowe, mentoring) 

 wsparcia w tłumaczeniach i interpretacjach  

 przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego 

transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością ułatwiający 

dostęp do usług socjalnych, zdrowotnych, opieki nad dziećmi  

 opieki psychologicznej dla dzieci 

 kompetencji społecznych związanych z funkcjonowaniem w polskim 

społeczeństwie, budowania społeczności, w tym integracji 

dwukierunkowej (imigranci i społeczeństwo przyjmujące) 

 usług zdrowotnych, np. rehabilitacji czy opieki psychiatrycznej dla osób 

poszkodowanych w wyniku działań wojennych  

 zapewnieniem dziennej opieki np. nad dzieckiem osoby korzystającej ze 

wsparcia 

 wyżywienia (jako części przedsięwzięcia integracyjnego) 

 podstawowego wsparcia socjalno-bytowego (zakwaterowanie, środki 

higieny osobistej, środki medyczne oraz inne produkty i artykuły  

konieczne do zaspokojenia niezbędnych potrzeb) (jako części 

przedsięwzięcia integracyjnego) 

 infrastruktury społecznej w tym: wyposażenie, remont, przebudowa, 

rozbudowa i modernizacja budynków lub pomieszczeń przeznaczonych 

do zakwaterowania (w ramach mechanizmu cross-financingu) 

 rozbudowy, doposażenia istniejącej infrastruktury społecznej 

(mieszkania, ośrodki wsparcia dziennego, świetlice,  infrastruktura 

przedszkolna, żłobkowa)  (w ramach mechanizmu cross-financingu) 

 innych zidentyfikowanych potrzeb 

 

W zakresie wsparcia osób, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 

2022 r., w ramach pakietu edukacyjnego realizowanego przez Województwo 

Małopolskie, zaplanowano m.in.: 

 wsparcie kadry nauczycielskiej w przygotowaniu do pracy z dziećmi i 

młodzieżą ukraińską poprzez:  

– przeprowadzenie diagnozy potrzeb środowiska oświatowego w 

związku z sytuacją wojny w Ukrainie i migracji osób na terytorium 

Polski (w tym w szczególności Małopolski)  

– przygotowanie oferty specjalnej w zakresie doskonalenia i 

doradztwa dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół obejmującej m.in. 

zasady organizacji kształcenia uczniów cudzoziemskich w 

aspekcie prawnym; organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów cudzoziemskich; integracji uczniów 

ukraińskich z ich polskimi rówieśnikami; bezpieczeństwa 

psychicznego i fizycznego uczniów polskich i ukraińskich, praw 
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dziecka w kontekście sytuacji wojny, edukacji międzykulturowej, 

współpracy z rodzicami uczniów cudzoziemskich, uruchomienie 

szkoleń/kursów/seminariów/warsztatów dla nauczycieli w zakresie 

nauczania języka polskiego jako obcego 

– uruchomienie kursów z języka polskiego oraz oferty doskonalenia 

dedykowanej dla nauczycieli z Ukrainy przebywających na terenie 

Małopolski w celu ułatwienia aktywizacji zawodowej 

– prowadzenie działalności informacyjnej, udostępnianie na stronach 

internetowych i w mediach społecznościowych materiałów 

edukacyjnych, 

– uruchomienie telefonicznego punktu informacyjnego w języku 

ukraińskim dla wsparcia uczniów i nauczycieli z Ukrainy 

 przygotowanie oraz zakup materiałów/pomocy dydaktycznych 

wspierających dzieci, młodzież oraz dorosłych w nauce, pracy i życiu 

codziennym oraz organizacja w placówkach bibliotecznych 

dodatkowych zajęć edukacyjnych i kulturalnych, opiekuńczych i 

wychowawczych dla dzieci migrantów, w tym także zajęć 

integrujących osoby z Polski z osobami z Ukrainy. Dodatkowo 

planowane jest upowszechnienie samouczka do nauki języka 

polskiego dla Ukraińców w formie aplikacji internetowej oraz 

warsztaty dla dorosłych, prowadzenie działalności informacyjnej, 

udostępnianie na stronach internetowych materiałów edukacyjnych. 

Tworzenie w bibliotekach stref coworkingowych i relaksacyjnych, 

aranżacja przestrzeni, utworzenie stanowisk do nauki zdalnej dla 

uczniów 

 projekt grantowy dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne 

szkoły podstawowe, ponadpodstawowe kształcenia ogólnego i 

zawodowego w Małopolsce, w tym: 

- zakup wyposażenia sal lekcyjnych i innych pomieszczeń 

szkolnych, sprzętu IT, pomocy dydaktycznych niezbędnych do 

podjęcia przez uczniów z Ukrainy nauki w oddziałach 

przygotowawczych małopolskich szkół i klasach, do których 

trafiają uczniowie oraz dla uczniów kontynuujących zdalne 

nauczanie w systemie edukacji ukraińskiej z wykorzystaniem 

zasobów szkół w Małopolsce, 

- wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów z Ukrainy 

podejmujących nauczanie w małopolskich szkołach, realizowane 

w wielu formach i na wielu płaszczyznach (spotkania 

indywidualne, warsztaty grupowe), 

- dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz zajęcia o charakterze 

wyrównawczo-przedmiotowym prowadzone w języku polskim wg 

założeń: 

 organizacja zajęć w cyklu semestralnym (min. 30 godzin 

dydaktycznych/semestr/przedmiot), 
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 zakres np. wyrównywania różnic programowych, językowych, 

słownictwa nauczanych przedmiotów ogólnych (np. matematyki, 

przedmiotów przyrodniczych, fizyki, chemii), 

 lekcje mogą być prowadzone przez polskich nauczycieli 

przedmiotowych oraz nauczycieli wspomagających z językiem 

ukraińskim. 

– działania o charakterze integrującym, w tym: 

 grupowe zajęcia „świetlicowe”, przedmiotowe koła zainteresowań 

w ramach zajęć pozalekcyjnych; 

 grupowe zajęcia sportowe/taneczne/teatralne itp. zgodne z 

zainteresowaniami dzieci i młodzieży, 

 realizacja zadań związanych z turystyką krajową (wycieczek) 

promujących walory Małopolski; 

 organizacja zimowisk/półkolonii, które poza głównym celem będą 

działaniem wspierającym rodziców pracujących. 

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

 W zakresie przedsięwzięć mających na celu wsparcie osób, które 

przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r., poprzez zwiększenie 

potencjału i możliwości podmiotów udzielających pomocy 

beneficjentem będzie Województwo Małopolskie. 

Grupę docelową wsparcia stanowić będą: 

1. organizacje pozarządowe  

2. jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich związki i stowarzyszenia 

udzielające wsparcia osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z 

atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. 

 

 W zakresie wsparcia osób, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 

lutego 2022 r., w ramach pakietu edukacyjnego beneficjentem będzie 

Województwo Małopolskie.  

Grupę docelową wsparcia stanowić będą: 

1. organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe  

2. kadra szkół i placówek oświatowych 

3. osoby, w tym w szczególności uczniowie/uczennice uciekające z 

terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 

które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 

dnia 24 lutego 2022 r. 

 

Na poziomie dokumentu uszczegóławiającego dookreślone zostaną grupy 

beneficjentów, którzy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów w 

ramach poszczególnych obszarów wsparcia.  
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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 

wyboru projektów pozakonkursowego i/lub nadzwyczajnego. 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 lub inne uregulowania ustawowe wprowadzane w 

odpowiedzi na zaistniały kryzys uchodźczy w związku z agresją Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę. 

 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych 

W ramach osi priorytetowej planuje się wykorzystanie wsparcia w formie 

dotacji.  

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. 

Wskaźnik 

Jednostka 

pomiaru 

Fundusz Kategoria 

regionu 

(w stosownych 

przypadkach) 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

M K O 

1. 

Wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
przeznaczonych 
na działania 
mające na celu 
łagodzenie 
kryzysu 
wywołanego 
wojną w Ukrainie 

EUR EFS nie dotyczy - - 
5 470 
787 

SL 
2014 

corocznie 
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2. 

CPRO1 Liczba 
osób, którym 
udzielono 
ochrony 
czasowej w 
związku z wojną 
w Ukrainie, 
objętych 
wsparciem w 
programie 

os. EFS Nie dotyczy - - 0 
SL 

2014 
corocznie 

 

  Ramy wykonania osi priorytetowej 

Nie dotyczy. 

  Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej 

 

Tabele 7-11. Indykatywny katalog kategorii interwencji planowanych do 

wykorzystania w ramach osi priorytetowej 

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny, Kategoria regionu: nie dotyczy 

Tabela 7: 

Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma 

finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS 

secondary 

theme i EFS 

REACT-EU 

(wyłącznie 

EFS)  

O

P 

K

o

d 

€ O

P 

K

o

d 

€ O

P 

Ko

d 

€ O

P 

K

o

d 

€ O

P 

K

o

d 

€ 

1

5 

109 1 000 000 1

5 

01 5 470 787 1

5 

01 2 735 394 1

5 

07 5 470 787 1

5 

07 5 47

0 

787 

1

5 

112 1 154 994  
 

  02 1 367 697 
 

     

1

5 

115 2 315 793  
 

  03 1 367 696 
 

     

1

5 

118 1 000 000  
 

    
 

     

               

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 
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priorytetową przypisywana jest kategoriom interwencji przewidzianym 

w danym wymiarze. 

 

  Planowane wykorzystanie pomocy technicznej dla wzmocnienia 

zdolności administracyjnych 

Nie dotyczy.  
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Oś priorytetowa 16. Wsparcie dla migrantów z Ukrainy (mechanizm CARE) 

Oś priorytetowa dotyczy wyłącznie Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz 

wsparcia osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., tzw. mechanizmu CARE 

(Cohesion’s Actions for Refugees in Europe - CARE). 

W ramach puli środków przypisanych małopolskiemu regionalnemu 

programowi operacyjnemu realizowana będzie interwencja w szczególności 

w obszarze rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, a także w obszarze 

budownictwa socjalnego, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego 

oraz tymczasowego. Nie wyklucza się jednak wsparcia dla innych działań 

mających na celu sprostanie wyzwaniom migracyjnym towarzyszącym 

agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.  

Małopolska poprzez sąsiedztwo z województwem podkarpackim stanowi 

miejsce tranzytu lub też pobytu docelowego osób, które przybyły do Polski z 

Ukrainy od 24 lutego 2022 r. Mając na uwadze liczbę osób z Ukrainy, które 

przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 2022r. i przebywają na terenie 

Małopolski istotne jest podjęcie działań zmierzających do złagodzenia 

kryzysu uchodźczego głównie poprzez zapewnienie miejsc docelowego 

pobytu oraz przeciwdziałaniu ewentualnej dyskryminacji i nadużyciom 

wynikającym m.in. z nieznajomości języka i realiów życia w obcym kraju. 

Podjęte zostaną przede wszystkim działania poprawiające dostęp do 

szeroko pojętej informacji oraz poradnictwa osobom posługujących się 

językiem ukraińskim i/lub rosyjskim, działania zapewniające miejsca 

długoterminowego zakwaterowania tych osób po opuszczeniu ośrodków 

recepcyjnych lub innych miejsc pobytu tymczasowego. 

Głównym celem osi priorytetowej jest integracja i adaptacja osób z terenu 

Ukrainy przybyłych do Małopolski na skutek toczącego się konfliktu 

zbrojnego wywołanego agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej przeciwko 

Ukrainie, w szczególności w dostępie do informacji dostępnej w języku 

ukraińskim i/lub rosyjskim oraz zapewnienia długoterminowego 

zakwaterowania.  

Powiązanie osi priorytetowej z CT, PI i funduszami:  

Cel tematyczny Priorytet inwestycyjny Fundusz 

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

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

EFRR 
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Fundusz, kategoria regionu i podstawa dla kalkulacji wsparcia unijnego 

Fundusz 
Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego 

Kategoria regionu 
słabiej rozwinięte 

Podstawa kalkulacji (publiczne lub 
ogółem) 

ogółem 

Kategoria regionu dla regionów 
najbardziej oddalonych i północnych 
słabo zaludnionych regionów (w 
stosownych przypadkach) 

nie dotyczy 

 

W ramach osi priorytetowej planowane są następujące obszary wsparcia: 

 Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem 

i wszelką dyskryminacją 

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

 

Cel szczegółowy  
Sprostanie wyzwaniom migracyjnym wynikającym z 
agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

Rezultaty, które 
państwo 
członkowskie 
zamierza osiągnąć 
przy wsparciu Unii 

Podjęcie niezbędnych działań na rzecz wsparcia osób, 
które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 r. 
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Tabela 3. Specyficzne dla programu wskaźniki rezultatu  

L.p

. 

Wskaźni

k 

Jednostk

a 

pomiaru 

Kategoria 

regionu 

(w stosownyc

h 

przypadkach) 

Wartoś

ć 

bazowa 

Rok 

bazow

y 

Wartość 

docelow

a (2023) 

Źródło 

danyc

h 

Częstotliwoś

ć pomiaru 

1. Nie 
dotyczy 

 

 

 
  

  

Opis typów i przykłady przedsięwzięć, które zostaną objęte wsparciem: 

Zakres wsparcia osób, które przybyły do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 

r. obejmować będzie poprawę dostępu do informacji oraz poradnictwa, a 

także możliwości udzielenia systemowego wsparcia obywatelom Ukrainy 

przebywającym na terenie naszego kraju poprzez poprawę warunków 

poboru krwi oraz osocza, oraz poprawę dostępu do długoterminowego 

zakwaterowania na terenie Małopolski. 

W zakresie wsparcia rozwoju usług społecznych i zdrowotnych działania 

koncentrowane będą na utworzenie na terenie Małopolski, Centrów 

Adaptacji i Integracji Cudzoziemców - instytucji świadczących 

wielowymiarowe wsparcie obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski od 24 

lutego 2022 r., w zakresie adaptacji do tymczasowego pobytu na terenie 

Małopolski, w tym tworzenie warunków do integracji ze wspólnotami 

samorządowymi województwa. Działania realizowane w ramach Centrów 

będą się koncentrowały w szczególności, wokół wszechstronnego 

poradnictwa w tym: prawnego, socjalnego, zawodowego, pomocy 

psychologicznej, udzielania informacji, organizowania kursów dla dorosłych 

i dzieci z języka polskiego na różnych poziomach oraz kursów 

adaptacyjnych, organizacji zajęć animacyjnych i integracyjnych dla dzieci i 

dorosłych, finansowania opiekunów dziennych sprawujących opiekę nad 

dziećmi do lat 3 lub finansowanie innych form opieki, sieciowaniu i 

inicjowaniu współpracy pomiędzy różnymi instytucjami zaangażowanymi we 

wsparcie procesu integracji cudzoziemców, przede wszystkim: urzędami 

miasta, ośrodkami pomocy społecznej, urzędami pracy, organizacjami 

pozarządowymi, społecznościami migranckimi, szkołami itp. Przewiduje się 

także zapewnienie finansowania na rozszerzenie działalności dla już 

istniejących tego typu Instytucji. 

Dodatkowo, w zakresie wsparcia mającego na celu sprostanie wyzwaniom 

migracyjnym, zaplanowano nabycie mobilnego punktu poboru krwi oraz 

aparatów do automatycznego pozyskiwania osocza (plazmaferezy), w 

ramach projektu pozakonkursowego / nadzwyczajnego Regionalnego 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie - realizowany 

samodzielnie lub w partnerstwie z Województwem Małopolskim. 

W zakresie poprawy dostępu do zakwaterowania długoterminowego osobom 

przybyłym z Ukrainy od 24 lutego 2022r., przewiduje się działania związane 
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zarówno z finansowaniem kosztów zakwaterowania w obiektach 

publicznych, obiektach należących do osoby fizycznej lub podmiotów 

prywatnych, koszty zakupu gotowych lokali na wolnym rynku jak i koszty 

związane z rozwojem infrastruktury społecznej w szczególności w obszarze 

budownictwa socjalnego, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego, w 

tym roboty budowlane, nabycie środków trwałych i wyposażenia. W ramach 

projektu własnego pozakonkursowego / nadzwyczajnego Województwa 

Małopolskiego realizowane będzie także przedsięwzięcie polegające na 

zabezpieczaniu potrzeb mieszkaniowych przy zastosowaniu budownictwa 

modułowego i kontenerowego, rozwiązanie takie zostało wybrane ze 

względu na efektywność kosztową jak i czasową.  

Potencjalni beneficjenci oraz grupy docelowe 

1. jednostki samorządu terytorialnego i/lub ich związki i stowarzyszenia 

2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

3. kościoły i związki wyznaniowe 

4. organizacje pozarządowe 

5. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie 

 

Grupę docelową wsparcia stanowić będą jednostki / podmioty udzielające 

wsparcia osobom uciekającym z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. oraz osoby uciekające z terenu Ukrainy w 

związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. 

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.  

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 

konkursowego, jak i trybu pozakonkursowego i/lub nadzwyczajnego. 

Wykorzystanie trybu nadzwyczajnego zgodnie z możliwościami jakie w tym 

zakresie daje ustawodawstwo krajowe tj. ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 
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operacyjnych lub inne uregulowania ustawowe wprowadzane w odpowiedzi 

na zaistniały kryzys uchodźczy w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na 

Ukrainę. 

Planowane wykorzystanie instrumentów finansowych 

W ramach osi priorytetowej wsparcie udzielane będzie wyłącznie w formie 

dotacji bezzwrotnej i nie jest planowane wykorzystanie instrumentów 

finansowych. 

Planowane zastosowanie dużych projektów 

Nie dotyczy. 

Tabela 5. Wspólne i specyficzne dla programu wskaźniki produktu  

L.p. 

Wskaźnik 

Jednostka 

pomiaru 

Fundusz Kategoria 

regionu 

(w stosownych 

przypadkach) 

Wartość 

docelowa 

(2023) 

Źródło 

danych 

Częstotliwość 

pomiaru 

M K O 

1. 

Wartość 
wydatków 
kwalifikowalnych 
przeznaczonych 
na działania 
mające na celu 
łagodzenie 
kryzysu 
wywołanego 
wojną w Ukrainie 

EUR EFRR 
słabiej 

rozwinięte 
- - 3 944 164 SL2014 corocznie 

2. 
Całkowita liczba 
osób objętych 
wsparciem 

os. EFRR 
słabiej 

rozwinięte 
- - 70 360 SL2014 corocznie 

3. 
Liczba dzieci 
poniżej 18. roku 
życia 

os. EFRR 
słabiej 

rozwinięte 
  31 660 SL2014 corocznie 

 

  Ramy wykonania osi priorytetowej 

Nie dotyczy. 

  Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej 
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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 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma 

finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS 

secondary 

theme i EFS 

REACT-EU 

(wyłącznie 

EFS)  

O

P 

K

o

d 

€ O

P 

K

o

d 

€ O

P 

Ko

d 

€ O

P 

K

o

d 

€ O

P 

Ko

d 

€ 

1

6 

112 646 984 1

6 

01 3 352 539 1

6 

01 1 548 835 1

6 

07 3 352 539    

1

6 

054 2 705 555  
 

 1

6 

02 901 852 
 

     

   
 

  1

6 

03 901 852 
 

     

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. 

 

6) W Rozdziale 3. Plan finansowy:  

a) zapis w brzmieniu: 

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. 
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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. 

otrzymuje brzmienie: 

W roku 2021 i 2022 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. 

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 46 265 177 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: 

Lp. Fundusz 
Kategoria 

regionu 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 OGÓŁEM 

Główna 

alokacja1 

Rezerwa 

wykonania 

Podsta

wowa 

alokacja 

Rezerwa 

wykonani

a 

Główna 

alokacja 

Rezerwa 

wykonani

a 

Główna 

alokacja 

Rezerwa 

wykonania 

Główna 

alokacja 

Rezerwa 

wykonania 

Główna 

alokacja 

Rezerwa 

wykonania 

Główna 

alokacja 

Rezerwa 

wykonania 

Całkowita 

alokacja 

(wsparcie 

Unii) 

Całkowita 

alokacja 

(wsparcie 

Unii) 

Główna 

alokacja 

Rezerwa 

wykonania 

1 

EFRR 

Regiony 

słabiej 

rozwinięte  

236 673 

848 
15 106 841 

250 560 

075 

15 993 

196 

265 039 

164 

16 917 

393 

278 249 

398 
17 760 600 

291 481 

834 
18 605 223 

304 680 

710 
19 447 705 

320 782 2

20 
20 284 303 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

1 947 467 

249 

124 115 

261 

2 
Regiony 

przejściowe 
                                  

3 

Regiony 

bardziej 

rozwinięte 

                                  

4 
OGÓŁEM 

bez REACT-

EU 

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 2

20 
20 284 303 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

1 947 467 

249 

124 115 

261 

5 

EFS2 

Regiony 

słabiej 

rozwinięte  

92 632 

203 
5 912 694 

98 067 

158 
6 259 606 

103 734 

154 
6 621 330 

108 904 

532 
6 951 353 

114 083 

599 
7 281 932 

119 249 

530 
7 611 672 

121 384 5

89 
7 939 110 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

758 055 

765 
48 577 697 

6 
Regiony 

przejściowe 
                                  

7 

Regiony 

bardziej 

rozwinięte 

                                  

8 
OGÓŁEM 

bez REACT-

EU 

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 5

89 
7 939 110 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

758 055 

765 
48 577 697 

9 

YEI - 

dodatko

wa 

alokacja 

Nie dotyczy                                   

10 FS Nie dotyczy                                   

11 EFRR 
Specjalna 

alokacja dla 

obszarów 

peryferyjnyc
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h lub słabo 

zaludnionych 

12 

EFRR 

REACT-

EU 

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 Nie dotyczy 33 542 77

8 
7 251 612 40 794 39

0 
Nie dotyczy 

13 

EFS 

REACT-

EU 

Nie dotyczy                5 470 787 5 470 787  

14 

Szczegól

na 

alokacja 

na YEI 

REACT-

EU 

Nie dotyczy                   

15 
REACT-

EU 
Ogółem 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 77

8 
12 722 39

9 

46 265 

177 
Nie dotyczy 

16 

Suma 

całkowit

a 

Ogółem 329 306 

051 
21 019 535 

348 627 

233 

22 252 

802 

368 773 

318 

23 538 

723 

387 153 

930 
24 711 953 

405 565 

433 
25 887 155 

423 930 

240 
27 059 377 

442 166 

809 
28 223 413 

33 542 77

8 
12 722 39

9 

2 751 788 

191 

172 692 

958 

 

1 Łączna alokacja (wsparcie UE) po odjęciu rezerwy wykonania 

2 Łączna alokacja EFS uwzględniająca YEI 

 



Strona 48 z 68 

 

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

Oś 

priorytetowa 

Fundus

z 

Kategoria 

regionu 

Podstawa 

kalkulacji 

wsparcia Unii 

(całkowite 

wydatki  

kwalifikowalne 

lub  publiczne 

wydatki 

kwalifikowalne

) 

Wsparcie 

Unii (A) 

Wkład 

krajowy 

(B=C+D) 

Szacunkowy podział 

wkładu krajowego 

Finansowan

ie ogółem   

(E=A+B) 

Stopa 

dofina

nsowa

nia 

(F=A/E

) (2) 

Stopa 

dofinanso

wania w 

wysokości 

100% w 

odniesieni

u do roku 

obrachun

kowego 

2020-2021 

(3) 

Dla 

celów 

informa

cyjnych 

Wkład 

EBI 

Główna alokacja (całkowite 

finansowanie pomniejszone o 

rezerwę wykonania) 

Rezerwa wykonania 

Kwota 

rezerwy 

wykonania 

w stosunku 

do ogólnej 

kwoty 

wsparcia 

Unii 

Krajowe 

środki 

publiczne 

(C) 

Krajowe 

środki 

prywatne 

(D) (1) 

Wsparcie UE  

(H=A-J) 

Wkład krajowy  

(I=B-K) 

Wsparcie UE 

(J) 

Wkład 

krajowy 

(K=B*(J/A)) 

(L=(J/A)*100

) 

1. 

Gospodarka 

wiedzy 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
161 024 704 28 416 125 3 396 560 

25 019 56

5 
189 440 829 85,00%    147 223 603 25 980 637 13 801 101 2 435 488 8,57% 

2. Cyfrowa 

Małopolska 
EFRR 

Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
135 386 792 23 891 788 23 891 788 0 159 278 580 85,00%    126 986 792 22 409 435 8 400 000 1 482 353 6,20% 

3. 

Przedsiębior

cza 

Małopolska 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
246 106 730 43 430 600 10 821 872 

32 608 72

8 289 537 330 85,00%    231 706 730 40 889 423 14 400 000 2 541 177 5,85% 

4. 

Regionalna 

polityka 

energetyczna 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
508 140 985 89 671 939 78 261 023 

11 410 91

6 597 812 924 85,00%    481 698 313 85 005 585 26 442 672 4 666 354 5,20% 

5. Ochrona 

środowiska 
EFRR 

Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
107 837 601 19 030 165 18 861 662 168 503 126 867 766 85,00%    100 473 126 17 730 552 7 364 475 1 299 613 6,83% 

6. 

Dziedzictwo 

regionalne 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
159 041 599 28 066 168 23 617 226 4 448 942 187 107 767 85,00%    148 602 239 26 223 928 10 439 360 1 842 240 6,56% 

7. 

Infrastruktura 

transportowa 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
386 711 501 68 243 207 68 243 207 0 454 954 708 85,00%    363 281 501 64 108 501 23 430 000 4 134 706 6,06% 
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Oś 

priorytetowa 

Fundus

z 

Kategoria 

regionu 

Podstawa 

kalkulacji 

wsparcia Unii 

(całkowite 

wydatki  

kwalifikowalne 

lub  publiczne 

wydatki 

kwalifikowalne

) 

Wsparcie 

Unii (A) 

Wkład 

krajowy 

(B=C+D) 

Szacunkowy podział 

wkładu krajowego 

Finansowan

ie ogółem   

(E=A+B) 

Stopa 

dofina

nsowa

nia 

(F=A/E

) (2) 

Stopa 

dofinanso

wania w 

wysokości 

100% w 

odniesieni

u do roku 

obrachun

kowego 

2020-2021 

(3) 

Dla 

celów 

informa

cyjnych 

Wkład 

EBI 

Główna alokacja (całkowite 

finansowanie pomniejszone o 

rezerwę wykonania) 

Rezerwa wykonania 

Kwota 

rezerwy 

wykonania 

w stosunku 

do ogólnej 

kwoty 

wsparcia 

Unii 

Krajowe 

środki 

publiczne 

(C) 

Krajowe 

środki 

prywatne 

(D) (1) 

Wsparcie UE  

(H=A-J) 

Wkład krajowy  

(I=B-K) 

Wsparcie UE 

(J) 

Wkład 

krajowy 

(K=B*(J/A)) 

(L=(J/A)*100

) 

8. Rynek 

pracy 
EFS 

Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
245 388 062 43 303 778 31 672 873 

11 630 90

5 288 691 840 85,00%    226 802 226 40 023 924 18 585 836 3 279 854 7,57% 

9. Region 

spójny 

społecznie 

EFS 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
255 673 599 45 118 873 37 704 642 7 414 231 300 792 472 85,00%    240 596 090 42 458 136 15 077 509 2 660 737 5,90% 

10. Wiedza i 

kompetencje 
EFS 

Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
201 536 502 35 565 266 28 415 097 7 150 169 237 101 768 85,00%    186 622 150 32 933 321 14 914 352 2 631 945 7,40% 

11. 

Rewitalizacja 

przestrzeni 

regionalnej 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
192 941 687 34 048 536 30 210 034 3 838 502 226 990 223 85,00%    182 741 687 32 248 536 10 200 000 1 800 000 5,29% 

12. 

Infrastruktura 

społeczna 

EFRR 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
171 038 372 30 183 243 29 634 090 549 153 201 221 615 85,00%    161 400 719 28 482 481 9 637 653 1 700 762 5,63% 

13. Pomoc 

techniczna 
EFS 

Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

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

14. REACT-

EU dla 

zdrowia i 

gospodarki w 

Małopolsce 

EFRR 

REACT-

EU 

Nie 

dotyczy 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
40 794 390 0 0 0 40 794 390 

100,00

% 
 

Nie 

dotyczy 
40 794 390 0 0 0 0% 
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Oś 

priorytetowa 

Fundus

z 

Kategoria 

regionu 

Podstawa 

kalkulacji 

wsparcia Unii 

(całkowite 

wydatki  

kwalifikowalne 

lub  publiczne 

wydatki 

kwalifikowalne

) 

Wsparcie 

Unii (A) 

Wkład 

krajowy 

(B=C+D) 

Szacunkowy podział 

wkładu krajowego 

Finansowan

ie ogółem   

(E=A+B) 

Stopa 

dofina

nsowa

nia 

(F=A/E

) (2) 

Stopa 

dofinanso

wania w 

wysokości 

100% w 

odniesieni

u do roku 

obrachun

kowego 

2020-2021 

(3) 

Dla 

celów 

informa

cyjnych 

Wkład 

EBI 

Główna alokacja (całkowite 

finansowanie pomniejszone o 

rezerwę wykonania) 

Rezerwa wykonania 

Kwota 

rezerwy 

wykonania 

w stosunku 

do ogólnej 

kwoty 

wsparcia 

Unii 

Krajowe 

środki 

publiczne 

(C) 

Krajowe 

środki 

prywatne 

(D) (1) 

Wsparcie UE  

(H=A-J) 

Wkład krajowy  

(I=B-K) 

Wsparcie UE 

(J) 

Wkład 

krajowy 

(K=B*(J/A)) 

(L=(J/A)*100

) 

15. REACT-

EU (EFS) dla 

sprostania 

wyzwaniom 

migracyjnym 

 
Nie 

dotyczy 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
5 470 787 0 0 0 5 470 787 

100,00

% 
  5 470 787 0 0 0 0% 

16. Wsparcie 

dla 

migrantów z 

Ukrainy 

(mechanizm 

CARE) 

 
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
3 352 539 591 625 591 625 0 3 944 164 85,00%   3 352 539 591 625 0 0 0,00% 

OGÓŁEM 

EFRR 
EFRR 

Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 

2 071 

582 510 
365 573 396 287 529 087 

78 044 

309 

2 437 155 

906 
85,00%    1 947 467 249 343 670 703 124 115 261 21 902 693 5,99% 

OGÓŁEM 

EFS 
EFS 

Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
806 633 462 

142 347 

088 
116 151 783 

26 195 30

5 
948 980 550 85,00%    758 055 765 133 774 552 48 577 697 8 572 536 6,02% 

OGÓŁEM 

EFRR 

REACT-

EU 

Nie 

dotyczy 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
40 794 390 0 0 0 40 794 390 

100,00

% 
 

Nie 

dotyczy 
40 794 390 0 0 0 0% 

OGÓŁEM 

EFS 

REACT-

EU 

Nie 

dotyczy 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
5 470 787 0 0 0 5 470 787 100%  

Nie 

dotyczy 
5 470 787 0 0 0 0% 

OGÓŁEM 
REACT-

EU 

Nie 

dotyczy 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 
46 265 177 0 0 0 46 265 177 

100,00

% 
 

Nie 

dotyczy 
46 265 177 0 0 0 0% 
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Oś 

priorytetowa 

Fundus

z 

Kategoria 

regionu 

Podstawa 

kalkulacji 

wsparcia Unii 

(całkowite 

wydatki  

kwalifikowalne 

lub  publiczne 

wydatki 

kwalifikowalne

) 

Wsparcie 

Unii (A) 

Wkład 

krajowy 

(B=C+D) 

Szacunkowy podział 

wkładu krajowego 

Finansowan

ie ogółem   

(E=A+B) 

Stopa 

dofina

nsowa

nia 

(F=A/E

) (2) 

Stopa 

dofinanso

wania w 

wysokości 

100% w 

odniesieni

u do roku 

obrachun

kowego 

2020-2021 

(3) 

Dla 

celów 

informa

cyjnych 

Wkład 

EBI 

Główna alokacja (całkowite 

finansowanie pomniejszone o 

rezerwę wykonania) 

Rezerwa wykonania 

Kwota 

rezerwy 

wykonania 

w stosunku 

do ogólnej 

kwoty 

wsparcia 

Unii 

Krajowe 

środki 

publiczne 

(C) 

Krajowe 

środki 

prywatne 

(D) (1) 

Wsparcie UE  

(H=A-J) 

Wkład krajowy  

(I=B-K) 

Wsparcie UE 

(J) 

Wkład 

krajowy 

(K=B*(J/A)) 

(L=(J/A)*100

) 

OGÓŁEM   
Słabiej 

rozwinięte 

Całkowite 

wydatki 

kwalifikowalne 

2 924 481 14

9 

507 920 48

4 
403 680 870 

104 239 

614 

3 432 401 63

3 
85,20%    2 751 788 191 477 445 255 172 692 958 30 475 229 5,91% 
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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 

Cel tematyczny Wsparcie Unii Wkład krajowy 
Finansowanie 

ogółem 

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

161 024 704 28 416 125 189 440 829 

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

135 386 792 23 891 788 159 278 580 

3. Przedsiębiorcza 
Małopolska 

EFRR Słabiej rozwinięte 
3. Wzmocnienie konkurencyjności 
MŚP 

246 106 730 43 430 600 289 537 330 

4. Regionalna polityka 
energetyczna 

EFRR Słabiej rozwinięte 

4. Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną we 
wszystkich sektorach 

494 404 533 87 247 859 581 652 392 

6. Zachowanie i ochrona środowiska 
oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami 

13 736 452 2 424 080 16 160 532 

5. Ochrona środowiska EFRR Słabiej rozwinięte 

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

21 322 014 3 762 707 25 084 721 

6. Zachowanie i ochrona środowiska 
oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami 

86 515 587 15 267 458 101 783 045 

6. Dziedzictwo 
regionalne 

EFRR Słabiej rozwinięte 

6. Zachowanie i ochrona środowiska 
oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami  

102 079 155 18 013 972 120 093 127 

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

56 962 444 10 052 196 67 014 640 

7. Infrastruktura 
transportowa 

EFRR Słabiej rozwinięte 
7. Promowanie zrównoważonego 
transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu 

386 711 501 68 243 207 454 954 708 
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Oś priorytetowa Fundusz 
Kategoria 
regionu 

Cel tematyczny Wsparcie Unii Wkład krajowy 
Finansowanie 

ogółem 

najważniejszej infrastruktury 
sieciowej 

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

245 388 062 43 303 778 288 691 740 

9. Region spójny 
społecznie 

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

255 673 599 45 118 873 300 792 472 

10. Wiedza i 
kompetencje 

EFS Słabiej rozwinięte 

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

201 536 502 35 565 266 237 101 768 

11. Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej 

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

192 941 687 34 048 536 226 990 223 

12. Infrastruktura 
społeczna 

EFRR 

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

143 148 372 25 261 478 168 409 850 

Słabiej rozwinięte 

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

27 890 000 4 921 765 32 811 765 

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

14. REACT-EU dla 
zdrowia i gospodarki w 
Małopolsce 

EFRR 
REACT-

EU 
Nie dotyczy 

Wspieranie naprawy sytuacji 
kryzysowych w kontekście pandemii 
COVID-19 i jej skutków społecznych 
oraz przygotowania do ekologicznej, 
cyfrowej i odpornej odbudowy 
gospodarki 

40 794 390 0 40 794 390 
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Oś priorytetowa Fundusz 
Kategoria 
regionu 

Cel tematyczny Wsparcie Unii Wkład krajowy 
Finansowanie 

ogółem 

15. REACT-EU (EFS) 
dla sprostania 
wyzwaniom 
migracyjnym 

EFS 
REACT-

EU 
Nie dotyczy 

Wspieranie naprawy sytuacji 
kryzysowych w kontekście pandemii 
COVID-19 i jej skutków społecznych 
oraz przygotowania do ekologicznej, 
cyfrowej i odpornej odbudowy 
gospodarki 

5 470 787 0 5 470 787 

16. Wsparcie dla 
migrantów z Ukrainy 
(mechanizm CARE) 

EFRR 
Region słabiej 

rozwinięty 
9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem 

3 352 539 591 625 3 944 164 

OGÓŁEM  -  -  - 2 924 481 149 507 920 484 3 432 401 633 
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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% 

4. Regionalna polityka energetyczna 333 679 486 11,41% 

5. Ochrona środowiska 22 922 014 0,78% 

6. Dziedzictwo regionalne 26 114 997 0,89% 

7. Infrastruktura transportowa 41 774 186 1,43% 

8. Rynek pracy 0 0,00% 

9. Region spójny społecznie 0 0,00% 

10. Wiedza i kompetencje 0 0,00% 

11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 0 0,00% 

12. Infrastruktura społeczna 0 0,00% 

13. Pomoc techniczna 0 0,00% 

14. REACT-EU dla zdrowia i gospodarki 
w Małopolsce 3 720 158 0,13% 

RAZEM 428 210 840 14,64% 

 

7) W Rozdziale 7 Instytucje i podmioty odpowiedzialne za zarządzanie, kontrolę i 

audyt oraz rola poszczególnych partnerów w sekcji 7.1 Instytucje 

zaangażowane w realizację programu: 

a) w Tabeli 23. Odpowiednie instytucje i podmioty: 

 wiersz w brzmieniu: 

Podmiot udzielający desygnacji Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

ul. Wspólna 2/4, 00 – 926 Warszawa 

Minister Infrastruktury i 

Rozwoju 

otrzymuje brzmienie: 

Podmiot udzielający desygnacji Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej, 

ul. Wspólna 2/4, 00 – 926 Warszawa 

Minister Funduszy i Polityki 

Regionalnej 

 wiersz w brzmieniu: 

Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Małopolskiego 

obsługiwany przez Urząd Marszałkowski 

Woj. Małopolskiego – Departament 

Zarządzania Programami Operacyjnymi, 

ul. Basztowa 22, 31 – 156 Kraków  

Marszałek Województwa 

Małopolskiego 

otrzymuje brzmienie: 
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Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Małopolskiego 

obsługiwany przez Urząd Marszałkowski 

Woj. Małopolskiego, 

ul. Basztowa 22, 31 – 156 Kraków  

Marszałek Województwa 

Małopolskiego 

 

b) W części dotyczącej Instytucji Audytowej, zapis w brzmieniu: 

Instytucją dokonującą desygnacji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 

otrzymuje brzmienie: 

Instytucją dokonującą desygnacji jest Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej. 

8) 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 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
13 000 

000 
- - 2197 077 230 

otrzymuje brzmienie: 

1 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
13 000 

000 
- - 189 440 829 

b) wiersz w brzmieniu: 

2 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
26 067 

462 
- - 163 454 593 

otrzymuje brzmienie: 

2 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
26 067 

462 
- - 159 278 580 

c) wiersz w brzmieniu: 

3 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
51 513 

264 
- - 290 841 320 
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otrzymuje brzmienie: 

3 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
51 513 

264 
- - 289 537 330 

d) wiersz w brzmieniu:  

4 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

WP4: Liczba 
zmodernizowanych 

źródeł ciepła 
szt. 0 - - 22 746 

otrzymuje brzmienie: 

4 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

WP4: Liczba 
zmodernizowanych 

źródeł ciepła 
szt. 0 - - 26 287 

e) wiersz w brzmieniu: 

4 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
85 

855 439 
- - 588 640 683 

otrzymuje brzmienie: 

4 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
85 

855 439 
- - 597 812 924 

f) wiersz w brzmieniu: 

5 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
22 881 

840 
- - 128 315 155 

otrzymuje brzmienie: 

5 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
22 881 

840 
- - 126 867 766 

g) wiersz w brzmieniu: 

6 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
37 645 

411 
- - 179 567 689 
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otrzymuje brzmienie: 

6 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
37 645 

411 
- - 187 107 767 

h) wiersz w brzmieniu: 

8 EFS 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
77 208 

901 
- - 296 530 220 

otrzymuje brzmienie: 

8 EFS 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
77 208 

901 
- - 288 691 840 

i)  wiersz w brzmieniu: 

9 EFS 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
25 000 

000 
- - 286 970 625 

otrzymuje brzmienie: 

9 EFS 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
25 000 

000 
- - 300 792 472 

j) wiersz w brzmieniu: 

9 EFS 
słabiej 

rozwinięt
e 

Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub  
wykluczeniem 
społecznym 

objętych 
wsparciem w  

programie 

os. 4 190 - - 19 359 

otrzymuje brzmienie: 

9 EFS 
słabiej 

rozwinięt
e 

Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub  
wykluczeniem 
społecznym 

objętych 
wsparciem w  

programie 

os. 4 190 - - 19 429 
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k) wiersz w brzmieniu: 

9 EFS 
słabiej 

rozwinięt
e 

Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 

objętych usługami 
społecznymi 

świadczonymi w 
interesie ogólnym 

w programie 

os. 3 960 - - 20 173 

otrzymuje brzmienie: 

9 EFS 
słabiej 

rozwinięt
e 

Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym 

objętych usługami 
społecznymi 

świadczonymi w 
interesie ogólnym 

w programie 

os. 3 960 - - 21 787 

l) wiersz w brzmieniu: 

10 EFS 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
26 000 

000 
- - 243 085 231 

otrzymuje brzmienie: 

10 EFS 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
26 000 

000 
- - 237 101 768 

m) wiersz w brzmieniu: 

11 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
19 078 

987 
- - 230 750 544 

otrzymuje brzmienie: 

11 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
19 078 

987 
- - 226 990 223 
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n) wiersz w brzmieniu: 

12 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
24 988 

823 
- - 203 553 988 

otrzymuje brzmienie: 

12 EFRR 
słabiej 

rozwinięt
e 

Całkowita kwota 
certyfikowanych 

wydatków 
kwalifikowanych 

EUR 
24 988 

823 
- - 201 221 615 
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1337/22 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 sierpnia 2022 r. 

Zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020 w zakresie elementów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zgłaszanych Komisji 

Europejskiej 

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

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

Tabela 7: 
Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 
Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 
Wymiar 3 

Typ terytorium 

Tabela 10: 
Wymiar 4 

Terytorialne 
mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 
Wymiar 6 

EFS secondary 
theme  

(wyłącznie EFS)  

O
P 

Ko
d 

€ O
P 

Kod € O
P 

Kod € O
P 

Kod € O
P 

Kod € 

1 056 24 109 489 1 01 161 024 704 1 01 98 773 558 1 07 161 024 704    

1 058 20 270 270     02 45 713 550       

1 059 18 649 288     03 16 537 596       

1 061 39 781 180             

1 062 19 150 708             

1 064 38 045 421             

1 101 1 018 348             
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2) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, 
w sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej, Tabele 7-
11. Indykatywny katalog kategorii interwencji planowanych do wykorzystania 
w ramach osi priorytetowej otrzymują brzmienie: 

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

Tabela 7: 
Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 
Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 
Wymiar 3 

Typ terytorium 

Tabela 10: 
Wymiar 4 

Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

Tabela 11 
Wymiar 6 

EFS 
secondary 

theme  
(wyłącznie 

EFS)  

O
P 

Kod € O
P 

Kod € O
P 

Ko
d 

€ O
P 

Kod € O
P 

Kod € 

2 078 74 289 259 2 01 135 386 792 2 01 54 879 493 2 07 135 386 792    

2 079 10 714 934    2 02 54 879 493       

2 080 11 099 688    2 03 25 627 806       

2 081 36 282 911             

2 101 3 000 000             

 
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 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS secondary 

theme  

(wyłącznie EFS)  

O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € 

3 066 39 019 790 3 01 156 232 973 3 01 148 083 500 3 01 18 236 944    

3 067 177 238 333 3 04 60 025 150 3 02 56 370  179  3 05 11 611 663    

3 072 29 848 607 3 02 29 848 607 3 03 41 653 051 3 07 216 258 123    
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4) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka 
energetyczna, w sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi 
priorytetowej, Tabele 7-11. Indykatywny katalog kategorii interwencji 
planowanych do wykorzystania w ramach osi priorytetowej otrzymują brzmienie: 

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

Tabela 7: 
Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 
Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 
Wymiar 3 

Typ terytorium 

Tabela 10: 
Wymiar 4 

Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

Tabela 11 
Wymiar 6 

EFS secondary 
theme  

(wyłącznie EFS)  

OP Kod € O
P 

Kod € O
P 

Kod € O
P 

Kod € O
P 

Ko
d 

€ 

4 005 11 573 916 4 01 488 306 431 4 01 233 409 210 4 01 159 423 401    

4 009 6 000 000 4 04 19 834 554 4 02 199 073 450 4 05 155 392 379    

4 010 21 115 415    4 03 75 658 325 4 07 193 325 205    

4 011 6 000 000             

4 012 7 000 000             

4 013 92 194 691             

4 014 30 437 239             

4 016 12 000 000             

4 043 177 891 416             

4 044 5 000 000             

4 068 10 790 642             

4 069 9 046 035             

4 083 79 541 854             

4 090 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  

Tabela 9: 
Wymiar 3 

Typ terytorium 

Tabela 10: 
Wymiar 4 

Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

Tabela 11 
Wymiar 6 

EFS 
secondary 

theme  
(wyłącznie 

EFS)  

O
P 

Kod € OP 
Ko
d 

€ O
P 

Kod € O
P 

Kod € O
P 

Kod € 

5 017 13 290 211 5 01 107 837 601 5 02 9 300 000 5 01 9 044 437    

5 018 4 000 000    5 03 89 248 806 5 05 83 715 799    

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

5 020 12 000 000             

5 021 4 000 000             

5 022 51 225 376             

5 087 21 322 014             

6) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne, w 
sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej, Tabele 7-11. 
Indykatywny katalog kategorii interwencji planowanych do wykorzystania w ramach 
osi priorytetowej otrzymują brzmienie: 

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

Tabela 7: 
Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8: 
Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 
Wymiar 3 

Typ terytorium 

Tabela 10: 
Wymiar 4 

Terytorialne mechanizmy 
wdrażania 

Tabela 11 
Wymiar 6 

EFS 
secondary 

theme  
(wyłącznie 

EFS)  

OP  Kod € O
P  

Kod € O
P  

Kod € O
P  

Kod € O
P  

Kod € 

6 074 30 540 251 6 01 159 041 599 6 01 40 425 711 6 05 64 840 797    

6 085 11 079 429    6 02 55 723 435 6 07 94 200 802    

6 090 21 683 225    6 03 62 892 453       

6 091 7 492 745             

6 092 26 422 193             

6 094 61 823 756             
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7) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, 
w sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej, Tabele 7-11. 
Indykatywny katalog kategorii interwencji planowanych do wykorzystania w ramach 
osi priorytetowej otrzymują brzmienie: 

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

Tabela 7: 

Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS secondary 

theme  

(wyłącznie EFS)  

O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € 

7 026 39 209 941 

7 01 386 711 501 

7 03 151 461 501 7 01 8 051 668    

7 027 57 818 453 7 01 80 000 000 7 05 51 734 833    

7 031 140 547 077 7 02 155 250 000 7 07 326 925 000    

7 032 7 000 000          

7 034 134 728 959          

7 044 7 407 071          

 
8) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, w sekcji pn. 

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

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

Tabela 7: 

Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma 

finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS secondary theme  

(wyłącznie EFS)  

O

P 

Kod € O

P 

Ko

d 

€ O

P 

Kod € O

P 

Ko

d 

€ O

P 

Kod € 

8 102 123 293 651 8 01 245 388 062 8 01 107 970 

747 
8 07 245 388 062 8 03 79 318 418 

8 104 40 458 435    8 02 83 431 941    8 04 1 000 000 

8 105 27 200 416    8 03 53 985 374    8 05 12 150 325 

8 106 42 896 033          8 06 245 388 062 

8 107 11 539 527          8 07 245 388 062 
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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 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS secondary 

theme  

(wyłącznie EFS)  

O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Ko

d 

€ 

9 109 70 521 292 9 01 255 673 599 9 01 109 076 

045 

9 01 9 129 370 9 03 15 000 000 

9 112 168 910 408    9 02 88 201 700 9 05 23 524 411 9 05 25 000 000 

9 113 16 241 899    9 03 58 395 854 9 07 223 019 818 9 06 255 673 599 

            9 07 255 673 599 

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

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

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

Tabela 7: 

Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS secondary theme  

(wyłącznie EFS)  

O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € O

P 

Kod € 

10 115 98 052 078 10 01 201 536 

502 

10 01 68 522 

411 

10 01 23 361 

531 

10 05 33 000 00

0 

10 117 17 671 

732 

   10 02 70 537 

776 
10 

05 63 887 

015 

10 06 201 536 

502 

10 118 85 812 

692 
 

  10 03 62 476 

315 
10 

07 114 287 

956 

10 07 201 536 

502 
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11) W Rozdziale 2. Osie priorytetowe, Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni 
regionalnej, w sekcji pn. Kategorie interwencji planowane w osi priorytetowej, 
Tabele 7-11. Indykatywny katalog kategorii interwencji planowanych do 
wykorzystania w ramach osi priorytetowej otrzymują brzmienie: 

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

Tabela 7: 

Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS secondary 

theme  

(wyłącznie EFS)  

O

P 

Ko

d 

€ O

P 

Ko

d 

€ O

P 

Kod € O

P 

Ko

d 

€ O

P 

Kod € 

11 054 29 982 980 11 01 162 958 707 11 01 74 515 476 11 05 192 941 687    

11 055 162 958 707 11 04 29 982 980 11 02 46 342 232 11      

      11 03 72 083 979       

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

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

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

Tabela 7: 

Wymiar 1 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS secondary 

theme  

(wyłącznie 

EFS)  

O

P 

Kod € O

P 

K

o

d 

€ O

P 

Kod € OP Kod € OP Kod € 

12 053 143 148 

372 

12 01 171 038 372 12 01 135 248 039 12 01 5 790 333    

12 051 27 890 00

0 

 
 

 12 02 35 790 333 
12 

05 30 000 000    

         12 07 135 248 039    
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13) 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 

Zakres interwencji 

Tabela 8 

Wymiar 2 

Forma finansowania  

Tabela 9: 

Wymiar 3 

Typ Obszaru 

Tabela 10: 

Wymiar 4 

Terytorialne 

mechanizmy 

wdrażania 

Tabela 11 

Wymiar 6 

EFS 

secondary 

theme i EFS 

REACT-EU 

(wyłącznie 

EFS)  

OP Kod € OP Kod € OP Kod € OP Kod € OP Kod € 

14 053 19 823 839  01 27 075 451 14 01 17 541 

587 

14 07 40 794 

390 

   

14 067 13 718 939  04 13 718 939  02 17 541 

587 
 

     

14 010 400 000  
 

  03 5 711 

216 
 

     

14 012 400 000             

14 013 2 003 597             

14 043 2 291 402             

14 051 718 871             

14 052 718 871             

14 055 718 871             
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