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PWYKAZ ZMIAN 

 
DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2014-2020 

1. pkt 1: pkt 1,ppkt 1,2,3,5 oraz pkt 2 ppkt 1,2,6,9 - W tabeli pn. TRYBY I ŚCIEŻKI 
WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH RPO WM, w kolumnie Instytucja 
właściwa w zakresie wyboru projektów wprowadza się korektę redakcyjną 
polegającą na właściwym przyporządkowaniu do Instytucji Zarządzającej dla 
poddziałań 3.4.1, 3.4.2, 4.3.4 oraz działań 11.3 i 14.2, oraz adekwatne korekty 
w kartach ww. podziałań i działań. Pkt 1 ppkt 4: modyfikacja zapisów w związku 
z wprowadzeniem do SzOOP Działania 13.4. 

2. pkt 2: ppkt 3,4,5,7 - zmiany w w kartach działań wynikające ze zmian w 

indykatywnej tabeli finansowej. Ppkt 8: Z uwagi na wyłączenie z zasięgu 

terytorialnego ZIT Kraków części obszaru wchodzącego w skład MOF 

Krakowa, konieczne było utworzenie na tym terenie komplementarnego 

Innego Instrumentu Terytorialnego. Instrument ten będzie obejmował swoim 

zasięgiem gminy nie wchodzące w skład Metropolii Krakowskiej a znajdujące 

się na obszarze MOF Krakowa. Z tego względu na obszarze MOF Krakowa 

funkcjonować będą komplementarnie nie nachodzące na siebie obszarowo 

dwa instrumenty terytorialne – ZIT Krakowa i IIT dla pozostałego obszaru. Z 

uwagi na identyfikowane potrzeby wsparcia w przygotowaniu strategii 

terytorialnych nowotworzonych instrumentów terytorialnych (ZIT) na obszarze 

MOF, zaistniała potrzeba wsparcia w tym zakresie również IIT tego terenu. 

Wprowadzana zmiana i dodanie karty Działania 13.4 umożliwiać będzie jego 

faktyczne uruchomienie. Ppkt 10: Zmiany w indykatywnej tabeli finansowej: 

Dokonuje się przeniesienia kwoty 104 000 euro z poddziałania 7.1.3 na 

poddziałanie 7.1.1. Zmiana wynika z konieczności aneksowania umów, z 

uwagi na wzrost kosztów w związku z waloryzacją cen kontraktów ze względu 

na wzrost cen materiałów i usług. Dokonuje się przeniesienia kwoty 134 

000 euro na poddziałanie 7.2.3 z poddziałań: 7.2.1 w wysokości 131 000 euro, 

7.2.4 w wysokości 3 000 euro. Zmiana dokonana w celu wsparcia w zakresie  

Małopolskiej Tarczy Humanitarnej. Fundusze Europejskie dla Ukrainy - pakiet 

transportu (ukraińska wersja językowa w zakresie Małopolskiej Karty 

Aglomeracyjnej). Dokonuje się przeniesienia kwoty 117 000 euro z działania 

8.5 na poddziałania: 8.4.1 w wysokości 83 000 euro, 8.4.2 w wysokości 34 000 

euro. Zmiana dokonana w celu wsparcia w zakresie  Małopolskiej Tarczy 

Humanitarnej. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie działań 

dotyczących podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadr skierowanych do 

MŚP i ich pracowników, w tym także przybyłych z terenu Ukrainy. Dokonuje 

się przeniesienia kwoty 437 000 euro na poddziałanie 9.2.1 z poddziałań: 9.2.2 

w wysokości 44 000 euro, 9.2.3 w wysokości 393 000 euro celem 

umożliwienia dofinansowania list rezerwowych. Dokonuje się przeniesienia 

kwoty 442 000 euro z działania 13.2  na działanie 13.1 w celu zwiększenia 

dofinansowania w ramach dotychczasowych umów, w celu optymalizacji 
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wykorzystania środków. Dokonuje się przeniesienia kwoty 44 000 euro na 

nowe działanie 13.4 z działań: 13.2 w wysokości 27 000 euro, 13.3 w 

wysokości 17 000 euro. Zmiana związana z utworzeniem nowego działania 

13.4 mającego na celu budowę potencjału instrumentów typu IIT na lata 2021-

2027 dla obszaru MOF nieobjętego zasięgiem terytorialnym ZIT 

warunkującego przygotowanie projektów docelowych w wymiarze 

terytorialnym. Wszystkim ww. zmianom towarzyszą zmiany odpowiednie 

zmiany wkładu krajowego, oraz zmiany w poszczególnych kartach 

działań/poddziałań. Dokonuje się również dostosowania środków budżetu 

państwa (BP) w tabeli do otrzymanych zgód na nadkontraktację środków oraz 

przeniesienia środków BP w wysokości 1,6 mln zł z osi finansowanych ze 

środków EFRR na osie finansowane ze środków EFS, co znajduje 

odzwierciedlenie w zwiększeniu wartości środków BP m.in.: w osiach 9 i 10. 

3. pkt 3: Z uwagi na wyłączenie z zasięgu terytorialnego ZIT Kraków części 

obszaru wchodzącego w skład MOF Krakowa, konieczne było utworzenie na 

tym terenie komplementarnego Innego Instrumentu Terytorialnego. Instrument 

ten będzie obejmował swoim zasięgiem gminy nie wchodzące w skład 

Metropolii Krakowskiej a znajdujące się na obszarze MOF Krakowa. Z tego 

względu na obszarze MOF Krakowa funkcjonować będą komplementarnie nie 

nachodzące na siebie obszarowo dwa instrumenty terytorialne – ZIT Krakowa 

i IIT dla pozostałego obszaru. Wprowadzana załącznika 7 pozwoli na 

doprecyzowanie wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla 

nowowprowadzanego Działania 13.4.  Wydatki te są analogiczne do wydatków 

wskazanych dla Działania 13.3, umożliwiającego wsparcie przygotowania 

strategii nowopowstających ZIT. 


