
 
 

           

 

 

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu nr RPMP.09.02.03-IP.01-12-045/16 

w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie  
Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

 
Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne 

Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - SPR  
Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji 

kryzysowej 
 

 

Zapis  
w 

Regulaminie 
konkursu 

Przed zmianami Po zmianie 

Podrozdział 
2.6  

pkt 1 a 

1. „Kwota środków 
przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów w 
konkursie wynosi 22 452 270,78 
PLN (słownie: dwadzieścia dwa 
miliony czterysta pięćdziesiąt 
dwa tysiące dwieście 
siedemdziesiąt i 78/100 PLN),  
w tym: 
 

1) wsparcie finansowe EFS – 
20 581 365,01 PLN (słownie: 
dwadzieścia milionów pięćset 
osiemdziesiąt jeden tysięcy 
trzysta sześćdziesiąt pięć  
i 01/100 PLN); 

2) wsparcie krajowe – 
1 870 905,77 PLN (słownie: 
jeden milion osiemset 
siedemdziesiąt tysięcy 
dziewięćset pięć  
i 77/100 PLN).  
 

a) Kwota środków 
przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów 
złożonych  
z Krakowskiego Obszaru 

1. „Kwota środków przeznaczonych 
na dofinansowanie projektów w 
konkursie wynosi 23 989 449,81 
PLN (słownie: dwadzieścia trzy 
miliony dziewięćset 
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy 
czterysta czterdzieści dziewięć  
i 81/100 PLN), w tym: 
 
 

1) wsparcie finansowe EFS – 
21 990 453,78 PLN (słownie: 
dwadzieścia jeden milionów 
dziewięćset dziewięćdziesiąt 
tysięcy czterysta pięćdziesiąt 
trzy i 78/100 PLN); 

2) wsparcie krajowe – 
1 998 996,03 PLN (słownie: 
jeden milion dziewięćset 
dziewięćdziesiąt osiem 
tysięcy dziewięćset 
dziewięćdziesiąt sześć  
i 03/100 PLN).  

a) Kwota środków 
przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów 
złożonych  
z Krakowskiego Obszaru 
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Metropolitalnego (bez 
obszaru objętego 
Strategią ZIT, tj. Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
Krakowa – Metropolia 
Krakowska) w konkursie 
wynosi 2 873 890,57 PLN  
(słownie: dwa miliony 
osiemset siedemdziesiąt 
trzy tysiące osiemset 
dziewięćdziesiąt i 57/100 
PLN), w tym: 

 
 
 

 wsparcie finansowe EFS 
2 634 414,72 PLN (słownie: 
dwa miliony sześćset 
trzydzieści cztery tysiące 
czterysta czternaście i 72/100 
PLN); 

 wsparcie krajowe –  
239 475,85 PLN (słownie: 
dwieście trzydzieści dziewięć 
tysięcy czterysta 
siedemdziesiąt pięć i 85/100 
PLN)”. 

 

Metropolitalnego (bez 
obszaru objętego 
Strategią ZIT, tj. 
Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Krakowa 
– Metropolia Krakowska) 
w konkursie wynosi 
4 411 069,60 PLN  
(słownie: cztery miliony 
czterysta jedenaście 
tysięcy sześćdziesiąt 
dziewięć  
i 60/100 PLN), w tym: 
 
 

 wsparcie finansowe EFS 
4 043 503,49 PLN (słownie: 
cztery miliony czterdzieści trzy 
tysiące pięćset trzy i 49/100 PLN); 
 
 

 wsparcie krajowe –  367 566,11 
PLN (słownie: trzysta 
sześćdziesiąt siedem tysięcy 
pięćset sześćdziesiąt sześć  
i 11/100 PLN)”. 

  

 


