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ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Informacje ogólne 

1. Regulamin oceny Planów Rozwoju Uzdrowisk w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 6. Osi priorytetowej 

Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, zwany dalej Regulaminem, 

określa zasady oceny Planów Rozwoju Uzdrowisk (zwanych dalej: PRU).  

2. Regulamin ma zastosowanie do etapu przedkonkursowego, który poprzedza i warunkuje 

przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej w ramach poddziałania 6.3.2. 

3. Ocena planów rozwoju uzdrowisk na etapie przedkonkursowym nie jest oceną projektów 

prowadzoną w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Niniejszy regulamin 

nie stanowi regulaminu, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.). 

4. Ocena planów rozwoju uzdrowisk obejmuje ocenę formalną i merytoryczną prowadzoną 

w celu uzgodnienia i zatwierdzenia planów rozwoju uzdrowisk wraz z listą planowanych, 

podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach tych planów. Etap ten kończy się 

sporządzeniem i opublikowaniem listy planów rozwoju uzdrowisk które przeszły 

pozytywnie ocenę, tj. otrzymały co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z oceny 

merytorycznej.  

5. W ramach właściwego etapu wyboru projektów, o dofinansowanie ze środków RPO WM 

2014 – 2020 mogą ubiegać się projekty znajdujące się na liście planowanych, 

podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju uzdrowiska, który 

został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO WM. 

1.2 Podstawy prawne i dokumenty programowe 

1. Niniejszy Regulamin został przygotowany z uwzględnieniem zasad i założeń 

wynikających z następujących aktów prawnych i dokumentów programowych: 

a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy 

ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 



Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE 

L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); 

b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu  

i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. 

UE L 347 z 20.12.2013); 

c) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 

596 z późn. zm.);  

d) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1146 z późn. zm.); 

e) Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) 

f) Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

przyjęty Uchwałą Nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 

r.; 

g) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Nr 757/15 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. z późn. zm.; 

h) Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020, Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 przyjęte 

Uchwałą Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r.  

z późn zm.; 

i) Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

2. Plany rozwoju uzdrowiska składane w naborze przeprowadzanym w oparciu o niniejszy 

Regulamin muszą być zgodne z powyższymi aktami prawnymi oraz dokumentami 

programowymi. 

1.3 Wykaz pojęć 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

a) IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, tj. Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM); 

Instytucja organizującą nabór i ocenę PRU 

b) Operatora Planu - należy przez to rozumieć Gminę Uzdrowiskową, która składa do 

oceny plan rozwoju uzdrowiska; 

c) Lista  planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu 

rozwoju uzdrowiska – oznacza listę projektów które będą mogły ubiegać się  

o  wsparcie w ramach 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój 



wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości 

uzdrowiskowych; 

d) Projekt - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie, realizowane lub zamierzone do 

realizacji przez Wnioskodawcę, uwzględnione w Planie Rozwoju Uzdrowiska,  

e) Plan Rozwoju Uzdrowiska - należy przez to rozumieć dokument, opracowywany  

i przyjmowany przez właściwą gminę uzdrowiskową, niezbędny do ubiegania się  

o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  

Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 6. Dziedzictwo 

regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, podziałanie 6.3.1  

Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych 

f) RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020; 

g) SzOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 

h) Właściwa strona internetowa – należy przez to rozumieć stronę internetową: 

http://www.fundusze.malopolska.pl/  oraz www.rpo.malopolska.pl.  

1.4 Instytucja organizująca nabór kart projektów oraz tryb  

i forma udzielania informacji 

 

1. Instytucją organizującą nabór i ocenę Planów Rozwojów Uzdrowisk jest IZ, której funkcje 

i zadania w zakresie naboru realizuje Departament Zarządzania Programami 

Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z siedzibą  

w Krakowie, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków. 

2. Informacji w ramach niniejszego naboru udziela Departament Zarządzania Programami 

Operacyjnymi – Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72B 

wejście od ul. Dworcowej, 30-552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, 

wt.-pt. 8:00 – 16:00. Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 

(12) 616 0 616 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl. 

3. Informacji udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 

– 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:  

a) Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, 

tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: 

fem_chrzanow@umwm.pl, 

b) Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 34-400 Nowy Sącz, tel. (018) 442 

25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl, 

c) Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 33-400 Nowy Targ, tel. (018) 

540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl, 

d) Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, 

(014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl. 

http://www.fundusze.malopolska.pl/
http://www.rpo.malopolska.pl/
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ROZDZIAŁ 2. NABÓR PLANÓW ROZWOJÓW UZDROWISK  

2.1  Miejsce i termin składania planów rozwoju uzdrowisk 

1. Terminy wskazane w Regulaminie, jeśli nie określono inaczej, wyrażone są w dniach 

kalendarzowych.  

2. Nabór planów rozwojów uzdrowisk trwa od dnia 3 lutego 2016 r. (dzień otwarcia naboru) 

do dnia 30 kwietnia 2016 r. do godziny 16:00 (dzień zamknięcia naboru). 

3. Operator Planu zamierzający uczestniczyć w naborze zobowiązany jest złożyć kartę 

tytułową planu rozwoju uzdrowiska oraz plan rozwoju uzdrowiska, w terminie od dnia 

otwarcia do dnia zamknięcia naboru włącznie. 

4. Przy sporządzaniu planu rozwoju uzdrowiska Operator Planu powinien korzystać  

z Metodyki przygotowania Planu Rozwoju Uzdrowiska w ramach RPO WM  na lata 2014-

2020, stanowiącej załącznik nr 6.1 do SZOOP RPO WM na lata 2014-2020, dostępnego  

na  stronie  internetowej www.rpo.malopolska.pl.  

5. Wzór formularza karty tytułowej planu rozwoju uzdrowiska oraz instrukcja jej wypełniania 

zawarte są odpowiednio w Załącznikach Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

6. Kartę tytułową planu rozwoju uzdrowiska wraz z planem rozwoju uzdrowiska należy 

składać  

 w formie elektronicznej jako skan oryginalnego dokumentu, opatrzonego parafami 

oraz podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Operatora Planu,  

 w formie płyty CD zawierającej plan rozwoju uzdrowiska w pliku tekstowym  

(w formacie doc/docx).  

7. Plan rozwoju uzdrowiska przesyłany jest na adresy e-mail:  

 zpo.sekretariat@malopolska.mw.gov.pl 

 koma@malopolska.mw.gov.pl 

8. Plany rozwoju uzdrowisk w formie płyty CD należy przesłać do Instytucji organizującą 

nabór i ocenę planów rozwoju uzdrowisk - na adres, Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi, ul. Wielicka 72,  

30 - 552 Kraków.  

9. W każdym przypadku, o przyjęciu dokumentów decyduje data i godzina wpływu do 

Instytucji organizującej nabór i ocenę planów rozwoju uzdrowisk określona w pkt 2. 

10. Instytucja organizująca nabór oraz ocenę planów rozwoju uzdrowisk rejestruje składane 

karty tytułowe oraz plany rozwoju uzdrowisk (PRU) oraz przekazuje potwierdzenie 

złożenia karty oraz planu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Operatora 

Planu. 

http://www.rpo.malopolska.pl/
mailto:zpo.sekretariat@malopolska.mw.gov.pl
mailto:koma@malopolska.mw.gov.pl


11. Informacje do Operatora Planu przekazywane są w formie elektronicznej, za 

pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w karcie tytułowej planu rozwoju uzdrowiska. 

Obowiązkiem Operatora Planu jest wskazanie w karcie tytułowej planu rozwoju 

uzdrowiska prawidłowego adresu poczty elektronicznej, a także zapewnienie możliwości 

odbioru wiadomości ze skrzynki elektronicznej, której adres podano w karcie.  

12. W uzasadnionych przypadkach Instytucja zastrzega sobie możliwość zamknięcia lub 

wydłużenia naboru planów rozwoju uzdrowisk przed upływem terminu wskazanego w pkt. 

2. Przedmiotowa informacja zostanie opublikowana na właściwych stronach 

internetowych. 

13. Plan rozwoju uzdrowiska oraz kartę tytułową planu rozwoju uzdrowiska należy wypełnić 

w języku polskim. 

 2.2  Warunki oraz zakres przedmiotowy oceny planów rozwoju uzdrowisk 

1. Celem naboru jest ocena planów rozwoju uzdrowisk wraz z oceną listy planowanych, 

podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju uzdrowiska. Etap ten 

kończy się sporządzeniem i opublikowaniem listy planów rozwoju uzdrowisk, które 

przeszły pozytywną ocenę. Na liście tej umieszczane są plany rozwoju uzdrowisk, które 

otrzymały co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z oceny merytorycznej.  

2. Plan rozwoju uzdrowiska musi dotyczyć inwestycji zlokalizowanych w granicach obszaru, 

któremu został nadany status uzdrowiska.  

3. Projekty znajdujące się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć 

w ramach planu rozwoju uzdrowiska, muszą być zgodne z zapisami RPO WM 2014 - 2020 

oraz SzOOP RPO WM 2014 -2020 w zakresie Osi Priorytetowej 6 Dziedzictwo regionalne, 

Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie 

miejscowości uzdrowiskowych.  

4. Poza podstawową listą projektów Operator Planu może przedstawić listę projektów 

komplementarnych, które będą finansowane z innych źródeł.  

5. Na etapie właściwej procedury konkursowej wspierane będą wyłącznie inwestycje  

w granicach obszaru, któremu został nadany status uzdrowiska oraz projekty znajdujące 

się na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu 

rozwoju uzdrowiska, który został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO 

WM.  

6. Nie jest możliwe wskazanie w ramach planów rozwoju uzdrowisk projektów, które zostały 

zakończone. Przez projekt zakończony rozumie się projekt, dla którego przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub 

usług. Do współfinansowania ze środków UE nie można przedłożyć projektu, który został 

fizycznie ukończony (w przypadku robót budowlanych) lub w pełni zrealizowany (w 

przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem IZ/IP RPO WM wniosku o dofinansowanie 

projektu w ramach RPO WM, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu 

płatności zostały przez Projektodawcę dokonane. Za moment ukończenia projektu uznaje 

się podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru. W przypadku, gdy inwestycja 

realizowana jest etapami i jeden lub więcej etapów, stanowiący odrębną i samodzielną 



część projektu (możliwy do wyodrębnienia zakres rzeczowy i finansowy oraz odrębność 

funkcjonowania produktów), zgłoszony do objęcia wsparciem, zostanie ukończony, tj. 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nastąpi odbiór robót budowlanych poprzez 

podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru, dostaw lub usług, to co do zasady, ta 

część inwestycji nie będzie mogła uzyskać dofinansowania w ramach RPO WM 2014-

2020. 

7. Podmiotami uprawnionymi do udziału w etapie przedkonkursowym – oceny planów 

rozwoju uzdrowisk - są gminy uzdrowiskowe, które opracowują, przyjmują i składają do IZ 

RPO WM plany rozwoju uzdrowisk.  

ROZDZIAŁ 3. OCENA PLANÓW ROZWOJÓW UZDROWISK 

1. Skład oceniający obejmuje dwóch ekspertów oraz jednego pracownika Departamentu 

Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM.  

2. Ocena planu dokonywana jest przez trzy osoby. Pracownik Departamentu Zarządzania 

Programami Operacyjnymi dokonuje oceny formalnej, natomiast ocena merytoryczna 

dokonywana jest przez ekspertów. 

3. Ocena planów rozwoju uzdrowisk wraz z oceną listy planowanych, podstawowych 

projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju uzdrowiska trwa do 45 dni licząc od 

dnia zakończenia naboru.  

4. Plan rozwoju uzdrowiska zostanie uznany za oceniony pozytywnie jeżeli uzyska co 

najmniej 60% maksymalnej liczby punktów z oceny merytorycznej. 

5. Operatorzy Planów otrzymują drogą elektroniczną informację o wyniku oceny.  

6. Odrzuceniu podlegają plany rozwoju uzdrowisk które: 

a. nie spełniły wymogów oceny formalnej, o których mowa w rozdziale 3.1.  

b. otrzymały „0” (zero) punktów za kryterium, dla którego wskazano ocenę „0” (zero) 

jako ocenę skutkującą odrzuceniem planu rozwoju uzdrowiska, lub 

c. uzyskały poniżej 60% maksymalnej liczby punktów z oceny merytorycznej o której 

mowa w rozdziale 3.2 

7. Operator Planu, którego plan rozwoju uzdrowiska został odrzucony, uprawniony jest do 

złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnej ocenie 

planu rozwoju uzdrowiska od Instytucji organizującej nabór i ocenę planów rozwoju 

uzdrowisk. Przy czym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do siedziby 

Instytucji organizującej nabór i ocenę planów rozwoju uzdrowisk. 

8. Odwołanie należy składać w formie pisemnej do Departamentu Zarządzania Programami 

Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z siedzibą  

w Krakowie, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków. 

9. Złożone odwołania będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty dostarczenia odwołania. 



3.1 Ocena formalna 

1. Ocena formalna jest pierwszym etapem weryfikacji planów rozwojów uzdrowisk. 

2. Ocena formalna polega na sprawdzeniu karty tytułowej planów rozwoju uzdrowisk oraz 

planów rozwoju uzdrowisk składanych w ramach danego konkursu pod kątem spełniania 

wymogów formalnych w systemie logicznym, tj. w sposób zero-jedynkowy: „TAK” – „NIE”. 

3. Kryteriami formalnymi, służącymi przeprowadzeniu oceny formalnej, są : 

a)  Warunki wstępne – ocenie w ramach kryterium podlega zgodność składanej karty 

tytułowej planu rozwoju uzdrowiska z wymogami regulaminu, termin oraz miejsce 

złożenia karty. Dodatkowo weryfikowane będzie czy plan rozwoju uzdrowiska ma moc 

obowiązującą. Weryfikacji podlega: 

 czy plan rozwoju uzdrowiska został złożony w terminie wyznaczonym  

w regulaminie, 

 czy plan rozwoju uzdrowiska został złożony do właściwej jednostki, wskazanej 

w regulaminie konkursu, 

 czy plan rozwoju uzdrowiska ma moc obowiązującą tj. czy został przyjęty 

przez właściwy organ decyzyjny (Czy w karcie tytułowej planu rozwoju 

uzdrowiska wskazano nr oraz datę przyjęcia Uchwały przez Radę). 

 

b) Zaangażowania partnerów inwestycyjnych 

 W ramach kryterium oceniany będzie stopień zaangażowania przedsiębiorców  

w realizację projektów, znajdujących się na liście planowanych, podstawowych projektów 

i przedsięwzięć w  ramach planu rozwoju uzdrowiska.  

Kryterium zostanie uznane za spełnione jeśli suma wartości projektów znajdujących się 

na liście planowanych, podstawowych przedsięwzięć w ramach planu rozwoju 

uzdrowiska, wskazanych do realizacji przez przedsiębiorców, będzie stanowić co najmniej 

40% łącznej wartości wszystkich projektów znajdujących się na liście planowanych, 

podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju uzdrowiska. W celu 

weryfikacji przedmiotowego warunku w planie finansowym PRU należy wskazać podmioty 

które będą występować w roli  wnioskodawców projektów.  

 

c) Kompletność i poprawność karty tytułowej planu rozwoju uzdrowiska – ocenie 

w ramach kryterium podlega poprawność karty tytułowej planu rozwoju uzdrowiska, 

tj. prawidłowość wypełniania poszczególnych pól a także kompletność informacji 

wymaganych regulaminem oraz instrukcją wypełniania karty tytułowej planu rozwoju 

uzdrowiska.  Weryfikacji podlega: 

 czy wypełniono prawidłowo wszystkie wymagane pola karty tytułowej planu 

rozwoju uzdrowiska, 

 czy oryginał formularza karty tytułowej planu rozwoju uzdrowiska opatrzono 

wymaganymi podpisami/ parafami i pieczęciami? (przez osobę do tego 

upoważnioną) 

 czy zostały przedstawione wszystkie wymagane załączniki, 

 czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z instrukcją, 

 czy oryginały załączników zostały podpisane przez osobę upoważniona, 

 



d)   Spójność zapisów w dokumentach – ocenie w ramach kryterium podlega 

spójność zapisów karty tytułowej planu rozwoju uzdrowiska w stosunku do zapisów 

planu rozwoju uzdrowiska w zakresie rzeczowym oraz finansowym, w szczególności 

w zakresie spójności odzwierciedlenia działań przewidzianych w projekcie, okresu 

realizacji oraz wartości projektu. 

4. Na etapie oceny formalnej dopuszcza się możliwość korekty oczywistych i drobnych 

błędów czy omyłek oraz złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących karty tytułowej 

planu rozwoju uzdrowiska oraz planu rozwoju uzdrowiska.  

5. Wynik pozytywny oceny formalnej otrzymują plany rozwoju uzdrowisk, które spełnią 

kryteria wymienione w pkt. 3. Pozytywna ocena formalna skutkuje przekazaniem planu 

rozwoju uzdrowiska do oceny merytorycznej.  

6. Negatywna weryfikacja w ramach któregokolwiek z kryteriów, o których mowa w pkt. 3, 

oznacza negatywny wynik oceny formalnej, a co za tym idzie nieprzekazanie planu 

rozwoju uzdrowiska  do oceny merytorycznej. 

7. Wynikiem oceny formalnej jest lista obejmująca plany zweryfikowane formalnie 

pozytywnie. 

8. Lista, o której mowa w pkt. 7, podlega zamieszczeniu na właściwych stronach 

internetowych. 

9. Operator Planu otrzymuje informację o wyniku oceny formalnej wraz uzasadnieniem 

odnoszącym się do informacji o spełnieniu lub niespełnieniu kryteriów formalnych. 

10. Od wyników oceny formalnej przysługuje odwołanie na warunkach o których mowa  

w rozdziale 3 pkt 7-9. 

3.2 Ocena merytoryczna 

1. Ocena merytoryczna następuje po pozytywnym zaopiniowaniu planu rozwoju uzdrowiska 

na ocenie formalnej.  

2. Ocena merytoryczna jest oceną punktową i dokonywana jest przez dwóch ekspertów  

w oparciu o następujące kryteria: 

a) Kompleksowość i spójność wewnętrzna planu – ocenie w ramach kryterium 

podlega kompleksowość planu w ujęciu: 

 podmiotowym - rozumiana jako objęcie możliwie wszystkich obiektów i przestrzeni 

na terenie uzdrowiska bez względu na formę własności. Tak rozumiana 

kompleksowość jest istotna dla uzyskania całościowego efektu ożywienia i rozwoju 

uzdrowisk. W szczególności istotna jest współpraca między gminą uzdrowiskową  

a przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi; 

 

 przestrzennym – rozumiana jako zapewnienie wzajemnych powiązań pomiędzy 

projektami/przedsięwzięciami które będą realizowane na obszarze objętym 

uzdrowiskiem w ramach  planu rozwoju uzdrowiska. Zapewnienie kompleksowości 



przestrzennej ma służyć temu, aby plan rozwoju uzdrowiska efektywnie oddziaływał 

na obszar uzdrowiska, a poszczególne projekty wzajemnie się dopełniały 

przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii. Plan rozwoju uzdrowiska 

złożony z wielu różnorodnych projektów jest konstrukcją warunkująca osiągnięcie 

kompleksowości interwencji. 

Punktacja w ramach kryterium: 0-2 pkt. Waga 2. Przyznanie 0 pkt eliminuje plan z dalszej 

oceny. 

b) Diagnoza i kierunki rozwoju uzdrowiska – przedmiotem oceny będzie 

przeprowadzona diagnoza obecnej sytuacji uzdrowiska oraz trafność wybranych 

kierunków rozwoju uzdrowiska. 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać: 

  

 Jakość przeprowadzonej diagnozy –  subkryterium badane będzie w oparciu  

o zapisy planu rozwoju uzdrowiska oraz przeprowadzoną w nim  analizę aktualnej 

sytuacji.  

2 pkt – diagnoza obejmuje pogłębioną analizę aktualnej sytuacji uzdrowiska, ma 

charakter pełny i jest poparta odpowiednimi danymi liczbowymi  

z wiarygodnych źródeł, 

1 pkt – analiza ma charakter niepełny lub/i nie jest poparta danymi liczbowymi, 

0 pkt – wyrywkowa analiza sytuacji aktualnej lub jej całkowity brak. 

 

Punktacja w ramach subkryterium: 0-2 pkt. Waga 3. 

 

 Trafność wybranych kierunków rozwoju uzdrowiska – w ramach subkryterium 

badane będzie czy zaproponowane kierunki i cele rozwojowe odpowiadają 

zidentyfikowanym potrzebom w zakresie rozwoju uzdrowiska.   

2 pkt – w przypadku, gdy wyznaczone kierunki rozwoju bezpośrednio wpływają 

na realizację celów i zamierzeń opisanych  w planie rozwoju uzdrowiska  

oraz odpowiadają potrzebom zidentyfikowanym w przeprowadzonej 

analizie SWOT, 

1 pkt – w przypadku, gdy wyznaczone kierunki rozwoju częściowo wpływają na 

realizację celów i zamierzeń opisanych  w planie rozwoju uzdrowiska  oraz 

częściowo odpowiadają potrzebom zidentyfikowanym  

w  przeprowadzonej analizie SWOT, 

0 pkt – w przypadku braku związku między wyznaczonymi kierunkami rozwoju 

oraz celami planu a zdiagnozowanymi potrzebami uzdrowiska 

wynikającymi z  przeprowadzonej analizy SWOT. 

Punktacja w ramach subkryterium: 0-2 pkt. Waga 3. 

Punkty podlegają sumowaniu. Przyznanie 0 pkt za całe kryterium eliminuje plan z dalszej 

oceny. 

c) „Wpływu projektów na realizację celów planu rozwoju uzdrowiska” – ocenie  

w ramach kryterium podlega lista planowanych, podstawowych projektów  



i przedsięwzięć ujętych w ramach planu uzdrowiska w kontekście wpływu na realizację 

założonych celów w zakresie rozwoju uzdrowiska. Ponadto weryfikowane będzie czy 

właściwie ustalono hierarchię zadań/przedsięwzięć w kontekście planowanych do 

osiągnięcia założeń opisanych  w planie rozwoju uzdrowiska.    

Punkty będą przyznawane w odniesieniu do całej listy planowanych, podstawowych 

projektów i przedsięwzięć ujętych w ramach planu uzdrowiska, w następujący sposób: 

 3 pkt –wysoki wpływ na realizację celów planu rozwoju uzdrowiska, 

 2 pkt –umiarkowany wpływ na realizację celów planu rozwoju uzdrowiska, 

 1 pkt –niski wpływu na realizację celów planu rozwoju uzdrowiska 

 0 pkt –braku wpływu na realizację celów planu rozwoju uzdrowiska.  

 

Punktacja w ramach subkryterium: 0-3 pkt. Waga 3. Przyznanie 0 pkt eliminuje plan  

z dalszej oceny. 

 

3. Jeśli w trakcie oceny merytorycznej pojawią się wątpliwości, błędy lub braki, dopuszcza 

się możliwość uzupełnienia dokumentacji, przedstawienia wyjaśnień i dokonania 

drobnych korekt.  

4. Końcowa ocena punktowa planu rozwoju uzdrowiska stanowi średnią arytmetyczną ocen 

dokonanych przez ekspertów. Końcowa ocena podawana jest również w ujęciu 

procentowym, jako stosunek otrzymanej liczby punktów do maksymalnej liczby punktów 

możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 

3.3 Wyniki oceny planów rozwoju uzdrowisk 

1. Plany, które pozytywnie przeszły ocenę, umieszczane są na liście planów rozwoju 

uzdrowisk.  

2. Lista planów rozwoju uzdrowisk o której  mowa w punkcie 1, zatwierdzana jest przez 

Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwały, a następnie publikowana jest  

w Internecie na stronie www.rpo.malopolska.pl. 

3. We właściwej procedurze konkursowej mogą zostać złożone projekty znajdujące się na 

liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć w ramach planu rozwoju 

uzdrowiska, który został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany przez IZ RPO WM. 

ROZDZIAŁ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez ZWM uchwały w sprawie jego 

przyjęcia. 

2. ZWM zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w zakresie swoich kompetencji oraz 

jakiegokolwiek dokumentu określającego warunki naboru i  oceny planów rozwoju 

uzdrowisk, do których odwołuje się Regulamin. 

3. Regulamin oraz jego zmiany, zamieszczane są na właściwych stronach internetowych. 

http://www.rpo.malopolska.pl/


4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

ROZDZIAŁ 5. ZAŁĄCZNIKI 

1.  Karta tytułowa planu rozwoju uzdrowiska. 

2. Instrukcja wypełniania karty tytułowej planu rozwoju uzdrowiska.  


