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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY TYTUŁOWEJ PLANU ROZWOJU UZDROWISKA  

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2014 -2020  

 

Data wpłynięcia karty tytułowej planu rozwoju uzdrowiska wypełniana jest przez pracownika 

rejestrującego. „Numer karty tytułowej planu rozwoju uzdrowiska” nadawany jest przez 

pracownika rejestrującego, a następnie umieszczany na karcie tytułowej planu rozwoju 

uzdrowiska. 

1. OPERATOR PLANU – PODMIOT SKŁADAJĄCY PLAN ROZWOJU UZDROWISKA 

Punkt ten służy identyfikacji podmiotu składającego plan rozwoju uzdrowiska zwanego 

Operatorem Planu. Operator to podmiot upoważniony do złożenia planu rozwoju uzdrowiska. 

1.1 Nazwa Operatora Planu 

Wskazana nazwa podmiotu musi być zgodna ze stanem faktycznym. 

Operatorem planu jest jednostka samorządu terytorialnego tj.: Gmina „X”. 

1.2 Forma prawna 

Wspólnota Samorządowa 

1.3 Dane teleadresowe Operatora Planu 

Informacje wskazane w tym polu muszą być zgodne ze stanem faktycznym. Na wskazany w 

tym punkcie adres i numer faksu przesyłana będzie oficjalna korespondencja w sprawie planu 

zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu. 

1.4 Osoba upoważniona do reprezentowania Operatora Planu 

Należy wpisać imię i nazwisko osoby/osób, które są prawnie upoważnione do 

reprezentowania Operatora Planu, a także zajmowane przez tę osobę/osoby stanowisko w 

organizacji Operatora Planu. Dopuszcza się sytuację, gdy osoba prawnie upoważniona do 

podpisania planu rozwoju uzdrowiska upoważnia pisemnie inną osobę do reprezentowania 

Operatora Planu w sprawach planu. W/w upoważnienie zostanie dołączone do karty tytułowej 

planu rozwoju uzdrowiska jako odrębny załącznik. W przypadku, jeśli do reprezentowania 



instytucji uprawniona jest więcej niż jedna osoba, należy skopiować tabelę i wpisać wszystkie 

osoby prawnie upoważnione do podpisania dokumentów. 

1.5 Osoba do kontaktów w sprawie planu rozwoju uzdrowiska 

Należy wpisać dane osoby wyznaczonej w instytucji Operatora Planu do kontaktów w 

sprawach planu rozwoju uzdrowiska. Osoba ta powinna mieć pełną wiedzę nt. zakresu 

rzeczowo - finansowego planu oraz postępów w jego realizacji.  

Za pomocą wskazanego tu numeru faksu prowadzone będą robocze kontakty w sprawie planu 

rozwoju uzdrowiska. Należy zwrócić uwagę, aby podać dane umożliwiające jak najszybsze 

dotarcie informacji dotyczącej planu rozwoju uzdrowiska bezpośrednio do osób 

odpowiedzialnych za przygotowanie plan rozwoju uzdrowiska. 

2. PLAN ROZWOJU UZDROWISKA 

2.1 Tytuł planu rozwoju uzdrowiska 

Tytuł planu rozwoju uzdrowiska powinien stanowić krótką, jednoznaczną nazwę, tak aby w 

sposób jasny identyfikował plan. 

2.2 Lokalizacja 

Należy wskazać teren objęty planem rozwoju uzdrowiska tj. uzdrowisko (obszar któremu 

nadano status uzdrowiska); gminę; powiat. 

2.3 Nr Uchwały i data przyjęcia Planu Rozwoju Uzdrowiska 

Należy wskazać Nr i datę przyjęcia dokumentu zatwierdzającego Plan Rozwoju Uzdrowiska 

przez właściwą gminę uzdrowiskową. 

3. INFORMACJE O PROJEKTACH W RAMACH PLANU ROZWOJU UZDROWISKA 

W ramach danego planu rozwoju uzdrowiska należy wskazać projekty, które Operator Planu 

zamierza realizować ze środków RPO WM 2014 -2020. W tym punkcie można wskazać 

dowolną liczbę projektów planowanych do dofinansowania w ramach 6. Osi priorytetowej 

Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych  

Projekty   wskazane   w   karcie   tytułowej   planu   rozwoju   uzdrowiska   muszą   być 

uwzględnione w planie rozwoju uzdrowiska. 

3.1 Tytuł projektu/ nazwa zadania 

Tytuł powinien stanowić krótką (do 150 znaków uwzględniając spacje) jednoznaczną nazwę, 

tak aby w sposób jasny identyfikował projekt, a jednocześnie nie powielał tytułu innych 

projektów realizowanych przez Wnioskodawcę. 

Nazwa projektu powinna zawierać przedmiot, lokalizację, etap zadania (jeżeli realizowany 

projekt jest częścią większej inwestycji). 

Przykładowe tytuły projektów: 

- rozbudowa pijalni wód mineralnych w miejscowości uzdrowiskowej X. 



3.2 Wartość projektu (koszt całkowity brutto) 

Wartość ta stanowi sumę kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu. Kwoty 

powinny być określone precyzyjnie i należy je podać w zaokrągleniu do pełnych złotówek. 

3.3 Szacunkowa wartość dofinansowania 

Należy wskazać szacunkową kwotę dofinansowania ze środków RPO WM 2014 -2020. 

W  przypadku,   gdy  podatek  VAT jest  kosztem   kwalifikowanym   szacunkowa  wartość 

dofinansowania stanowić będzie wartość brutto. W przeciwnym przypadku będzie to kwota 

netto. 

Szacunkową kwotę należy podać w zaokrągleniu do pełnych złotówek. 

Określając poziom dofinansowania  należy stosować się do zapisów punktów 24, 25 w opisie 

SzOOP RPO WM, gdzie został określony maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 

dla poszczególnych typów projektów. 

Uwaga:  

Co do zasady za kwalifikowane uznawane są tylko koszty niezbędne do prawidłowej realizacji 

projektu oraz faktycznie poniesione i udokumentowane. Szczegółowe zasady uznawania ww. 

kosztów za kwalifikowane zawiera Podręcznik   kwalifikowania   wydatków   objętych    

dofinansowaniem   w   ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 

Co do zasady za rozpoczęcie okresu kwalifikowalności należy uznać dzień 1 stycznia 2014 r. 

Aby wydatek w ramach projektu mógł zostać uznany za kwalifikowany, należy mieć na 

uwadze, iż realizacja projektu nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2014 r, 

z zastrzeżeniem właściwych przepisów dotyczących pomocy publicznej.  

3.4 Okres realizacji projektu 

Należy podać przybliżony termin rozpoczęcia realizacji projektu w ujęciu miesiąc, rok. Daty 

powinny mieć charakter przybliżony i mogą ulec niewielkim zmianom w toku opracowywania 

wniosku o dofinansowanie. 

3.5 Opis projektu (max do 4 tys. znaków ze spacjami) 

W polu tym należy opisać co będzie przedmiotem projektu, przedstawić działania 

podejmowane w projekcie, produkty projektu. Opis musi jednoznacznie identyfikować 

przedmiot projektu i jasno określać jego zakres rzeczowy. 

Należy również opisać cele projektu w kontekście wyznaczonych do realizacji działań 

opisanych w Planie Rozwoju Uzdrowiska. 

3.6 Podmiot występujący w roli Wnioskodawcy projektu 

W części tej należy wskazać podmiot, który będzie występował w roli Wnioskodawcy projektu. 

Wnioskodawcą może być jedynie podmiot wskazany w pkt. 10 opisu działania 6.3,  

poddziałania 6.3.2.  

 



Instrukcja dotycząca formy i struktury planu rozwoju uzdrowiska w ramach RPO WM 

1. Kartę tytułową planu rozwoju uzdrowiska, plan rozwoju uzdrowiska wraz z załącznikami 

należy złożyć w formie elektronicznej. 

2. Sposób podpisywania oraz poświadczania dokumentów: 

■ Każda strona oryginału karty tytułowej planu rozwoju uzdrowiska oraz planu 

rozwoju uzdrowiska musi być parafowana przez osobę wymienioną w punkcie 1.4 

lub przez osobę upoważnioną pisemnie do podpisywania i parafowania 

dokumentacji projektu. 

■ Karta tytułowa planu rozwoju uzdrowiska oraz plan rozwoju uzdrowiska muszą być 

podpisane i opatrzone imienną pieczątką oraz pieczęcią instytucji na ostatniej 

stronie przez osobę wymienioną w punkcie 1.4 lub przez inną osobę upoważnioną 

pisemnie do podpisywania i parafowania dokumentacji projektu. 

■ Wszystkie załączniki do karty tytułowej planu rozwoju uzdrowiska muszą być 

podpisane i opatrzone imienną pieczątką oraz pieczęcią instytucji.  

 


