
1 

 

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 62/16 
Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 14 stycznia 2016 r. 

Wykaz zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020 

L.p. Sekcja dokumentu Treść zmiany Uzasadnienie 

1.  Opis systemu wyboru projektów 

 

W ramach specyficznych schematów wyboru projektów – 
schemat nr 3 (poddziałanie 1.2.1) – doprecyzowanie 
informacji o terminie oceny w ramach trybu oceny 
przewidzianego dla poddziałania 1.2.1 RPO WM (90 dni), 
poprzez wprowadzenie przypisu w brzmieniu: 

W odniesieniu do terminu 90 dni, określonego w 
schemacie dla poddziałania 1.2.1, stosuje się zasadę, 
zgodnie z którą wezwanie Wnioskodawcy do 
przedstawienia wyjaśnień / uzupełnień w  odniesieniu  
do  ujętych  we  wniosku  o dofinansowanie  
informacji  w  zakresie  spełnienia  kryteriów  wyboru 
projektów oraz korekty oczywistych omyłek 
wstrzymuje bieg terminu oceny wniosku o 
dofinansowanie projektu do czasu złożenia wyjaśnień 
/ uzupełnionego wniosku. 

Doprecyzowanie w ramach dotychczasowych 
zapisów – w celu uwzględnienia uwarunkowań 
formalnych wynikających z procedury wyboru 
projektów.  

2.  Opis systemu wyboru projektów  

 

W schemacie nr 3 – usunięcie zapisu w brzmieniu: 

techniczna weryfikacja przez IOK zgodności 
wydatków proponowanych w budżecie projektu z 
katalogiem wydatków kwalifikowanych określonych 
przez IZ RPO WM  

Dostosowanie dotychczasowych zapisów do 
wyników prac nad zasadami oceny projektów, w tym 
kryteriami wyboru projektów w ramach poddziałania 
1.2.1. 

3.  Opis systemu wyboru projektów  W schemacie nr 4. Tryb konkursowy: ŚCIEŻKA 
SUBREGIONALNA, doprecyzowanie dotychczasowych 
zapisów poprzez wskazanie, że fora subregionalne 
uzgadniają listę przedsięwzięć, obejmującą projekty o 
wartości do 200% (a w przypadku poddziałania 5.3.2 – do 
300%) alokacji przeznaczonej na dany nabór – dla 

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów. 
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danego subregionu w ramach danego poddziałania. 

4.  Opis systemu wyboru projektów 

 

W ramach specyficznych schematów wyboru projektów – 
usunięcie schematu nr 4a (poddziałanie 6.3.1), a w 
konsekwencji rezygnacja ze ścieżki wyboru projektów 
określonej w schemacie 4a Tryb konkursowy: Rozwój 
lokalnych zasobów subregionów.  

Poddziałanie 6.3.1 objęte jest mechanizmem 
subregionalnym i będzie realizowane zgodnie 
zasadami określonymi w schemacie nr 4 Tryb 
konkursowy: Ścieżka subregionalna. 

5.  Opis systemu wyboru projektów  

 

W tabeli Tryby i ścieżki wyboru projektów w ramach 
RPO WM: w zakresie poddziałania 3.3.2 – ograniczenie 
typów projektów – do dwóch: A i B. 

Dostosowanie do zmian w karcie działania.  

6.  Działania wdrażane przez IZ  
(Departament Funduszy 
Europejskich UMWM), w których 
może wystąpić dochód i/lub 
pomoc publiczna  

W pkt 21 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.: w 
przypadku projektów generujących dochód po ukończeniu 
– metoda luki w finansowaniu (art. 61 ust.3 lit. b); w 
przypadku projektów generujących dochód w trakcie 
wdrażania – pomniejszenie kosztów kwalifikowanych (art. 
65 ust. 8). 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

W przypadku projektów należących do kategorii 
projektów generujących dochód po ukończeniu, 
dofinansowanie ustalane będzie na podstawie art. 61 
ust. 3 lit. b  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
(wskaźnik luki w finansowaniu). W sytuacji 
wygenerowania przez powyższe projekty 
dodatkowego dochodu w trakcie realizacji 
(incydentalnego), pochodzącego ze źródeł nie 
uwzględnionych we wskaźniku luki w finansowaniu, 
dochód ten, zgodnie z art. 61 ust 3, pomniejszy 
wydatki kwalifikowalne projektu najpóźniej na etapie 
rozliczania wniosku o płatność końcową.  

W przypadku projektów należących do kategorii 
projektów generujących dochód w trakcie wdrażania 
koszty kwalifikowalne projektu zostaną pomniejszone 
o powyższy dochód na podstawie art. 65 ust. 8 

Doprecyzowanie i modyfikacja dotychczasowych 
zapisów. 
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rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

7.  Działania wdrażane przez IZ  
(Departament Funduszy 
Europejskich UMWM), w których 
może wystąpić dochód i/lub 
pomoc publiczna  

W pkt 24 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną 
poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych 
przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania 
wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych 
przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020. 

W przypadku projektów generujących dochód po 
ukończeniu, dofinansowanie ustalane będzie na 
podstawie art. 61 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. W przypadku projektów generujących 
dochód w trakcie wdrażania zastosowane zostanie 
pomniejszenie kosztów kwalifikowanych na podstawie art. 
65 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

oraz zapisu w brzmieniu: w przypadku projektów nie 
objętych pomocą publiczną 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną 
lub pomocą de minimis poziom dofinansowania 
wynikać będzie z przepisów prawnych 
obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym 
w szczególności rozporządzeń wydanych przez 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z 
zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania nie 
przekroczy maksymalnego % poziomu 
dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na 
poziomie projektu określonego w niniejszym punkcie. 

W przypadku projektów należących do kategorii 

Doprecyzowanie i modyfikacja dotychczasowych 
zapisów. 
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projektów generujących dochód po ukończeniu, 
maksymalny poziom dofinansowania UE zostanie 
skorygowany o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21.  

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione 
(tj. projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą 
de minimis lub nie generujących dochodu po 
ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania UE 
jest określony w niniejszym punkcie, z zastrzeżeniem, 
iż w przypadku projektów należących do kategorii 
projektów generujących dochód w trakcie wdrażania, 
koszty kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód 
zgodnie z zapisami pkt. 21. Poziom dofinansowania 
UE w tych projektach może zostać powiększony o 
inne środki, o których mowa w pkt. 25. 

8.  Działania wdrażane przez IZ  
(Departament Funduszy 
Europejskich UMWM), w których 
może wystąpić dochód i/lub 
pomoc publiczna  

W pkt 25 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

W przypadku projektów generujących dochód po 
ukończeniu, dofinansowanie ustalane będzie na 
podstawie art. 61 ust. 3 lit. b rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. W przypadku projektów generujących 
dochód w trakcie wdrażania zastosowane zostanie 
pomniejszenie kosztów kwalifikowanych na podstawie art. 
65 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

oraz zapisu w brzmieniu: w przypadku projektów nie 
objętych pomocą publiczną 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze 
środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione 

Doprecyzowanie i modyfikacja dotychczasowych 
zapisów. 
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(tj. projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą 
de minimis lub nie generujących dochodu po 
ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania 
całkowitego jest zgodny z maksymalnym poziomem 
wskazanym w niniejszym punkcie (pkt 25), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów należących 
do kategorii projektów generujących dochód w trakcie 
wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

9.  Działania wdrażane przez IZ  
(Departament Funduszy 
Europejskich UMWM), w których 
może wystąpić dochód i/lub 
pomoc publiczna  

W pkt 26 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: w 
zależności od poziomu dofinansowania ustalanego 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i 
krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy. 

W przypadku projektów generujących dochód po 
ukończeniu: w zależności od poziomu dofinansowania 
ustalonego na podstawie art. 61 ust. 3 lit. b 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. W przypadku 
projektów generujących dochód w trakcie wdrażania: w 
zależności od wysokości kosztów kwalifikowanych 
ustalonej na podstawie art. 65 ust. 8 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 r. 

oraz zapisu w brzmieniu: w przypadku projektów nie 
objętych pomocą publiczną 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną 
lub pomocą de minimis, projektów generujących 
dochód, wkład własny do kosztów kwalifikowalnych 
zależny będzie od poziomu dofinansowania 
ustalonego z uwzględnieniem zapisów pkt. 21, 24 i 25. 

Doprecyzowanie i modyfikacja dotychczasowych 
zapisów. 

10.  Działania wdrażane przez IP 
MCP, w których może wystąpić 
pomoc publiczna i/lub dochód, z 

W pkt 24 – uzupełnienie o zapis w brzmieniu: 

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis 
poziom dofinansowania UE wydatków 

Doprecyzowanie i modyfikacja dotychczasowych 
zapisów. 
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wyłączeniem poddziałań objętych 
instrumentami finansowymi, 
działania 3.2 oraz poddziałań 
3.3.1, 3.4.5, 4.2. 

kwalifikowanych na poziomie projektu ustalany 
będzie na poziomie równym maksymalnemu 
poziomowi dofinansowania UE, wynikającemu z 
właściwych przepisów prawa dotyczących zasad 
udzielania pomocy publicznej, mających 
zastosowanie w naborze dla danego poddziałania.   

11.  Działanie 3.2 

Poddziałanie 3.3.1 

W pkt 24 – uzupełnienie o zapis w brzmieniu: 

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis 
poziom dofinansowania UE wydatków 
kwalifikowanych na poziomie projektu ustalany 
będzie na poziomie równym maksymalnemu 
poziomowi dofinansowania UE, określonemu w 
niniejszym punkcie.   

Doprecyzowanie i modyfikacja dotychczasowych 
zapisów. 

12.  Działania w ramach EFS   W pkt 21 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

nie dotyczy 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

W przypadku projektów należących do kategorii 
projektów generujących dochód w trakcie wdrażania 
koszty kwalifikowalne projektu zostaną pomniejszone 
o powyższy dochód na podstawie art. 65 ust. 8 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Doprecyzowanie i modyfikacja dotychczasowych 
zapisów. 

13.  Działania w ramach EFS   W pkt 24 – w miejsce zapisu w brzmieniu: 

w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 

oraz zapisu w brzmieniu: 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną 
poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych 
przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania 
wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych 
przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

Doprecyzowanie i modyfikacja dotychczasowych 
zapisów. 
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2014-2020. 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną 
lub pomocą de minimis poziom dofinansowania 
wynikać będzie z przepisów prawnych 
obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym 
w szczególności rozporządzeń wydanych przez 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z 
zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania nie 
przekroczy maksymalnego % poziomu 
dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na 
poziomie projektu określonego w niniejszym punkcie. 

14.  Działania w ramach EFS   W pkt 25 – usunięcie zapisu w brzmieniu: 

w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 

Doprecyzowanie i modyfikacja dotychczasowych 
zapisów. 

15.  Działania w ramach EFS   W pkt 26 – usunięcie zapisu w brzmieniu: 

w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 

Doprecyzowanie i modyfikacja dotychczasowych 
zapisów. 

16.  Poddziałanie 1.2.1 W pkt 5 – w zakresie poddziałania 1.2.1, usuwa się zapis 
w brzmieniu: 

(…) w zakresie obejmującym w szczególności: 

 badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego 
rozwiązania,  

 opracowanie procedur związanych z 
wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania,  

 działania związane z certyfikacją,  

 działania związane z ochroną własności 
intelektualnej,  

 działania związane z wzornictwem,  

 nabycie usług doradczych w zakresie innowacji i 
usług wsparcia innowacji. 

W zakresie działań związanych z ochroną własności 
intelektualnej możliwe będzie uzyskanie wsparcia w 
zakresie: 

 przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru 

Wskazane zapisy dotyczą szczegółowego zakresu 
wydatków kwalifikowanych w ramach działań 
uzupełniających w ramach projektów badawczych, 
związanych z: 

 przygotowaniem wyników fazy badawczej do 
zastosowania w działalności gospodarczej, 

 ochroną własności intelektualnej. 

Jednocześnie zapisy te planuje się uwzględnić w 
Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014-2020.  

Modyfikacja zapisów SzOOP ma na celu 
ograniczenie powielania tych samych zapisów w 
różnych dokumentach programowych.  
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użytkowego lub wzoru przemysłowego przez 
zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w danym kraju jest 
uprawniony do występowania przed właściwym 
organem ochrony własności przemysłowej, 

 zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika 
wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru 
przemysłowego do właściwego organu w celu 
uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, 
regionalne, unijne lub międzynarodowe organy 
ochrony własności przemysłowej, 

 zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, 
zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, 
ekonomicznych, marketingowych i technicznych 
dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub 
postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości 
własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i 
uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz 
zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności 
przemysłowej, 

 doradztwa w zakresie ochrony wartości 
niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, 
korzystania z norm i regulacji, w których są one 
osadzone. 

17.  Poddziałanie 1.2.1 W pkt 5 – w zakresie poddziałania 1.2.1, ppkt c) – zapis w 
brzmieniu: 

 może zlecić realizację prac B+R: organizacji 
badawczej, jednostce naukowej, uczelni, 
przedsiębiorcy posiadającemu status centrum 
badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 
30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej oraz posiadającemu 
siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, 
konsorcjum naukowo-przemysłowemu, niezależnej 
jednostce, stanowiącej akredytowane laboratorium 
(posiadające akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium 

Doprecyzowanie i modyfikacja dotychczasowych 
zapisów. 
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(ujętemu w aktualnym obwieszczeniu Ministra 
Gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych 
jednostkach certyfikujących i jednostkach 
kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), 
posiadającym siedzibę na terytorium RP, 

zastępuje się zapisem w brzmieniu: 

 może zlecić realizację prac B+R: jednostce 
naukowej, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki, 
przedsiębiorcy posiadającemu status centrum 
badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z 
dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach 
wspierania działalności innowacyjnej oraz 
posiadającemu siedzibę na terytorium RP, 
konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo-
przemysłowemu, niezależnej jednostce, 
stanowiącej akredytowane laboratorium 
(posiadające akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium 
(ujęte w aktualnym obwieszczeniu Ministra 
Gospodarki w sprawie informacji o 
notyfikowanych jednostkach certyfikujących i 
jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych 
laboratoriach), posiadającym siedzibę na 
terytorium RP. 

18.  Działanie 1.2 

 

W pkt 19 – zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w ramach 
poddziałania 1.2.1 i poddziałania 1.2.2 możliwe będzie 
uzupełniające wsparcie związane z rozwijaniem 
potencjału kadr B+R w powiązaniu z realizowanym 
przedsięwzięciem inwestycyjnym. W tym zakresie 
przewiduje się zastosowanie mechanizmu finansowania 
krzyżowego (cross-financing). 

zapisem w brzmieniu: 

W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w ramach 
poddziałania 1.2.2 możliwe będzie uzupełniające 

Ograniczenie zakresu stosowania finansowania 
krzyżowego – do poddziałania 1.2.2, ponieważ w 
ramach poddziałania 1.2.1 wydatki związane z 
rozwijaniem potencjału kadr B+R mogą być 
kwalifikowane ze środków EFRR na zasadach 
ogólnych – jako kategoria kosztów kwalifikowanych 
w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe.  
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wsparcie związane z rozwijaniem potencjału kadr B+R w 
powiązaniu z realizowanym przedsięwzięciem 
inwestycyjnym. W tym zakresie przewiduje się 
zastosowanie mechanizmu finansowania krzyżowego 
(cross-financing). 

19.  Poddziałanie 1.2.1 W pkt 24 – uzupełnienie o zapis w brzmieniu: 

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań 
przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80% 
kosztów kwalifikowalnych, w przypadku spełnienia 
warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 
czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu. 

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów. 

20.  Poddziałanie 1.3 W pkt 10 – w zakresie typu beneficjenta wprowadza się 
podział na:  

 typ projektu A, z uwzględnieniem zapisu w 
brzmieniu: 

 instytucje otoczenia biznesu – ośrodki innowacji  

 jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki 
organizacyjne JST posiadające osobowość 
prawną  

 typ projektu B, z uwzględnieniem zapisu w 
brzmieniu:  

 instytucje otoczenia biznesu  

 jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki 
organizacyjne JST posiadające osobowość 
prawną  

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów – w celu 
uwzględnienia zróżnicowania w zakresie katalogu 
beneficjentów i partnerów kwalifikowanych w 
działaniu 1.3 – występującego na poziomie typów 
projektów. 

21.  Poddziałania 3.1.1 oraz 3.1.2 W pkt 5 – zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

(…) oraz wyposażenia w niezbędną do ich 
funkcjonowania infrastrukturę, budynki i budowle (budynki 
i budowle wyłącznie w ograniczonym zakresie). 

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów. 
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zapisem w brzmieniu: 

(…) oraz wyposażenia w niezbędną do ich 
funkcjonowania infrastrukturę, budynki (pod warunkiem, 
że nie są one przeznaczone na wynajem powierzchni 
biurowych, ani też infrastrukturę typu: parki 
technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości/ 
technologiczne, laboratoria badawcze) i budowle – 
budynki i budowle wyłącznie w ograniczonym zakresie, 
jeśli są one niezbędne do właściwego funkcjonowania 
SAG. 

22.  Działanie 3.3 W pkt 5 –  dodanie zapisu w brzmieniu: 

Na potrzeby niniejszego działania sformułowania: 
umiędzynarodowienie, internacjonalizacja, aktywność 
międzynarodowa, eksport używane są zamiennie i 
odnoszone zarówno do sprzedaży towarów lub usług 
poza obszar UE, jak i do sprzedaży odbywającej się w 
obrębie państw UE. 

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów. 

23.  Działanie 3.3 W pkt 5 –  dodanie zapisu w brzmieniu: 

Wymagane jest aby strategia / plan działalności 
międzynarodowej przedsiębiorstwa został 
sporządzony nie wcześniej niż 18 miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie i  zawierał 
co najmniej następujące elementy:   

a) analizę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorcy 
oraz jego możliwości eksportowych, pod kątem 
oferowanych produktów / usług, 

b) analizę i wskazanie rynku / rynków docelowych 
działalności eksportowej, pod kątem produktów 
lub usług przedsiębiorcy, w tym analiza 
konkurencji – główni konkurenci oraz ich oferta, a 
także analiza ich słabych i mocnych stron, 

c) analizę konkurencyjności produktu / usługi na 
każdym ze wskazanych rynków docelowych, w 
tym analiza ich słabych i mocnych stron, 

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów. 
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d) opis wyznaczonych celów, 

e) strategię eksportową w zakresie produktu/usługi, 

f) wskazanie i uzasadnienie wyboru działań 
służących realizacji strategii eksportowej, 

g) szacowane koszty wdrożenia opracowanej 
strategii eksportowej, 

h) wstępny harmonogram wdrażania strategii 
eksportowej. 

Wskazany powyżej minimalny zakres strategii / planu 
działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa jest 
obligatoryjny dla beneficjentów poddziałania 3.3.2, 
natomiast w odniesieniu do poddziałania 3.3.1 
stanowi rekomendację dla beneficjentów, co do 
wymagań dla odbiorców wsparcia w zakresie 
umiędzynaradawiania. 

24.  Poddziałanie 3.3.2 W pkt 5 – zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną 
przedsięwzięcia z zakresu: 

a) opracowania i wdrażania nowych modeli 
biznesowych, w szczególności w celu 
umiędzynarodowienia, 

b) opracowania strategii / planu działalności 
międzynarodowej, 

c) udziału w charakterze wystawcy w imprezach 
targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki 
zagraniczne, 

d) zakupu specjalistycznych usług doradczych w 
zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym 
np. strategii finansowania przedsięwzięć 
eksportowych i działalności eksportowej, określenia 
potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania 
ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, 
wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych 

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów. 
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rynkach zagranicznych, opracowania koncepcji marki 
/ wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku 
zagranicznym, 

e) uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających 
do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy 
rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, 
homologacje, itp.),  

dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości)bądź 
usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. 
rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy 
świadczenia usług). 

zapisem w brzmieniu: 

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną 
przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz 
wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, 
w szczególności w celu umiędzynarodowienia ich 
działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie 
strategii / planu działalności międzynarodowej lub – w 
przypadku posiadania ww. dokumentu, spełniającego 
wymagania wskazane w części wprowadzającej pkt. 5 
– wdrożenie strategii / planu działalności 
międzynarodowej.  

Wdrożenie strategii / planu działalności 
międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. 
następujących działań (elementów/podtypów 
projektu): 

a) doradztwo dotyczące strategii finansowania 
przedsięwzięć eksportowych i działalności 
eksportowej,  

b) doradztwo dotyczące określenia potencjalnych 
partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru 
partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, 
przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji 
handlowych (także ich przeprowadzenie),  

c) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji 
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marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym 
rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo 
dotyczące projektowania materiałów 
promocyjnych i reklamowych, stron 
internetowych, aplikacji mobilnych), 
przeznaczonych do promocji i sprzedaży na 
docelowych rynkach zagranicznych,  

d) doradztwo w zakresie dostosowania produkcji 
(produktu i jego właściwości)bądź usługi do 
wymagań docelowego rynku zagranicznego (w 
tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, 
minimalne standardy świadczenia usług), 

e) doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych 
dokumentów uprawniających do wprowadzenia 
produktu lub usługi na docelowy rynek 
zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, 
homologacje, itp.), 

f) udział w charakterze wystawcy w imprezach 
targowo-wystawienniczych zorientowanych na 
rynki zagraniczne, odbywających się na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub 
zagranicą. 

Projekt nie może polegać wyłącznie na opracowaniu 
strategii / planu działalności międzynarodowej. 

Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie 
strategii/planu działalności międzynarodowej na 
etapie wnioskowania o dofinansowanie. 

25.  Poddziałanie 3.3.2  W pkt 7 – zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych 
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie 
internacjonalizacji  

zapisem w brzmieniu: 

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych 
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie 

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów. 
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internacjonalizacji (wskaźnik o charakterze 
informacyjnym) 

26.  Poddziałanie 3.3.2 W pkt 8 – dodanie wskaźnika produktu pn. 

(2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  

Dodanie wskaźnika, zgodnie z zapisami RPO WM. 

27.  Poddziałanie 3.3.2 W pkt 7 – zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

A. nowe modele biznesowe 

B. opracowanie strategii / planu działalności 
międzynarodowej 

C. udział w imprezach targowo-wystawienniczych  

D. specjalistyczne usługi doradcze w zakresie 
umiędzynaradawiania działalności 

E. pozyskiwanie dokumentów uprawniających do 
wprowadzenia produktów lub usług na rynek 
zagraniczny 

F. dostosowania produkcji/ usług do wymagań 
docelowego rynku zagranicznego 

Typy projektów mogą być łączone. 

zapisem w brzmieniu: 

A. opracowanie i wdrażanie strategii/planu 
działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

B. wdrażanie strategii/planu działalności 
międzynarodowej przedsiębiorstwa 

Uporządkowanie zapisów. 

28.  Poddziałania 3.4.3, 3.4.4  W pkt 7 – usunięcie wskaźnika Liczba wprowadzonych 
innowacji produktowych lub procesowych 

oraz wprowadzenie w jego miejsce dwóch wskaźników: 

 Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

 Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

Dostosowanie do Wspólnej Listy Wskaźników 
Kluczowych 

29.  Poddziałanie 3.4.4 W pkt. 5 – dodanie zapisu w brzmieniu: 

MŚP działające na rynku dłużej niż 24 miesiące – 

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów. 
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oznacza to, że od daty rozpoczęcia działalności 
przedsiębiorcy do dnia złożenia wniosku o 
dofinansowanie upłynęły co najmniej 24 m-ce, 
wyłączając jednak okresy zawieszenia działalności lub 
przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

30.  Poddziałanie 3.4.4 W pkt 5 – zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

2. inwestycji MŚP dostarczających urządzenia i instalacje 
finalne niezbędne do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych. 

Wsparcie w ramach tego typu projektów będzie 
skierowane na rozwój MŚP wytwarzających urządzenia 
wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i 
cieplnej ze źródeł odnawialnych. Wsparcie może zostać 
również udzielone na inwestycje w zakresie 
budowy/rozbudowy instalacji do produkcji 
biokomponentów i biopaliw. Jednak będą one 
ukierunkowane wyłącznie na produkcję paliw drugiej i 
trzeciej generacji. 

Wspierany będzie rozwój urządzeń wytwarzających:  

a) energię elektryczną z wiatru, wody, biogazu i 
biomasy, 

b) ciepło przy wykorzystaniu biomasy oraz energii 
geotermalnej i słonecznej, 

c) energię elektryczną i ciepło w kogeneracji, 

d) biokomponenty oraz biopaliwa. 

zapisem w brzmieniu: 

2. inwestycji MŚP –producentów urządzeń finalnych 
niezbędnych do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych lub biokomponentów i biopaliw II i III 
generacji. 

W tym zakresie wspierane będą inwestycje MŚP 
wytwarzających urządzenia finalne lub ich kluczowe i 
wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do 

Uporządkowanie zapisów. 
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produkcji:  

a) energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, 
biogazu i biomasy,  

b) ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii 
geotermalnej i słonecznej, 

c) energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, 

d) biokomponentów oraz biopaliw II i III generacji. 

31.  Poddziałanie 3.4.4 W pkt 9 – zapis w brzmieniu: 

B. inwestycje w przedsiębiorstwa dostarczające 
urządzenia niezbędne do produkcji energii  

zastąpiono zapisem w brzmieniu: 

B. inwestycje MŚP produkujących urządzenia 
niezbędne do produkcji energii z OZE lub 
biokomponentów i biopaliw II i III generacji 

Uporządkowanie zapisów. 

32.  Poddziałanie 3.4.5 W pkt 5 – zapis w brzmieniu: 

Wsparcie w ramach bonu na doradztwo może zostać 
przeznaczone na zakup specjalistycznych usług 
doradczych, przez które rozumie się usługi nie związane 
ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, 
takimi jak, np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, 
regularne usługi prawnicze lub reklama.  

zastąpiono zapisem w brzmieniu: 

Wsparcie w ramach bonu na doradztwo może zostać 
przeznaczone na zakup specjalistycznych usług 
doradczych (z wyłączeniem usług doradczych w 
zakresie umiędzynaradawiania działalności, objętych 
wsparciem w ramach poddziałania 3.3.2), przez które 
rozumie się usługi nie związane ze zwykłymi kosztami 
operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak, np. rutynowe 
usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi 
prawnicze lub reklama.  

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów. 



18 

 

33.  Poddziałanie 3.4.5 W pkt 5 – w zakresie poddziałania 3.4.5, ppkt c): 
zastąpiono zapis w brzmieniu: (…) 10% 

zapisem w brzmieniu: (…) 10 p.p. 

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów. 

34.  Działanie 4.2 Zmiana nazwy wskaźnika: Zmniejszenie zużycia energii 
końcowej  

na: Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku 
realizacji projektów 

Ujednolicenie nazwy wskaźnika – zgodnie z Wspólną 
Listą Wskaźników Kluczowych. 

35.  Poddziałania 4.1.1, 4.3.4, 4.4.1, 
4.4.2, 4.4.3,  

Działanie 4.2 

Zmiana kwalifikacji wskaźnika z produktu na rezultat 
bezpośredni:   

(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

Oznaczenie zgodne z właściwym charakterem / 
rodzajem efektu mierzonego dzięki zastosowaniu 
przedmiotowego wskaźnika. 

36.  Działanie 4.2  

 

W pkt 5 – wprowadzenie zapisów do opisu działania w 
brzmieniu: 

1. W ramach weryfikacji założonych celów i efektów 
projektu obowiązkowe będzie przeprowadzenie po 
zrealizowaniu projektu analizy potwierdzającej 
osiągnięcie tych założeń.  

Zakres projektu powinien wynikać bezpośrednio z 
przeprowadzonego audytu. 

W ramach modernizacji energetycznej wsparcie 
będzie skierowane na możliwie szeroki zakres prac, w 
tym:  

a) ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi 
zewnętrznych oraz oświetlenia na 
energooszczędne; 

b) przebudowa systemów grzewczych  (wraz z 
wymianą i przyłączeniem źródła ciepła, 
podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów 
wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów 
chłodzących; 

c) zastosowanie automatyki pogodowej i systemów 
zarządzania budynkiem; 

 

Ad. 1 W związku z planowanym przyjmowaniem 
przez Komitet Monitorujący kryteriów dla Działania 
4.2 wymagane jest uszczegółowienie 
dotychczasowych zapisów w zakresie możliwych do 
przeprowadzenia prac w ramach modernizacji 
energetycznej wraz z uwarunkowaniami 
towarzyszącymi temu zakresowi – poziomy redukcji 
emisji CO2, wsparcie kogeneracji (analogicznie jak w 
działaniu 4.3) 

Ad. 2 Wprowadzenie wymogu stosowanego w całym 
Celu tematycznym 4 polegającego na stosowaniu 
wyłącznie urządzeń wykorzystujących biomasę i gaz, 
w przypadku wymiany źródła ciepła.  
(analogicznie jak w działaniu 4.3) 

Ad. 3 Propozycja wprowadzenia zawężenia 
kwalifikowania wydatków na wymianę lub 
wprowadzenie nowego źródła ciepła w przypadku 
gdy przedsiębiorca podłączony jest do sieci 
ciepłowniczej/chłodniczej. (analogicznie jak w 
działaniu 4.3) 

Ad. 4 W związku z planowanym przyjmowaniem 
przez Komitet Monitorujący kryteriów dla Działania 
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d) budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji 
odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych 
źródeł ciepła; 

e) instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na 
potrzeby własne; 

f) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, 
przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej 
oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana 
część energii elektrycznej. 

2. W odniesieniu do zakresu dotyczącego 
wymiany/likwidacji starego źródła ciepła (jako 
element projektu) wsparcie może zostać udzielone 
wyłącznie na nowe urządzenia grzewcze spalające 
biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. 

3. Wymiana źródła ciepła będzie kosztem 
niekwalifikowalnym, jeżeli budynek jest podłączony 
do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i 
racjonalne pod względem 
ekonomicznym/efektywności energetycznej jest jego 
podłączenie do ww. sieci. 

4. Dodatkowo warunkiem uzyskania wsparcia dla 
projektu będzie konieczność zastosowania 
indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz 
chłodu. Montaż liczników nie jest obligatoryjny w 
przypadku, gdy nie jest to technicznie i ekonomicznie 
uzasadnione lub gdy budynek będący przedmiotem 
termomodernizacji został uprzednio wyposażony w 
ww. urządzenia. Istnieje także obowiązek instalacji 
termostatów i zaworów podpionowych, 

4.2 wymagane jest uszczegółowienie 
dotychczasowych zapisów w zakresie wymogów 
wynikających z przeprowadzonego audytu 
energetycznego. (analogicznie jak w działaniu 4.3) 

37.  Działanie 4.2  

 

W pkt. 29, 30, 31, 32 – w odniesieniu do zapisu o 
stosowaniu instrumentów finansowych: 

w miejsce zapisu w brzmieniu:  

do uzupełnienia na podstawie wyników analizy ex-ante dla 
zastosowania instrumentów finansowych w ramach RPO 

Działanie 4.2 zostało wprowadzone z założeniem, iż 
wsparcie kierowane do przedsiębiorców będzie miało 
charakter proekologiczny, zwiększający efektywność 
energetyczną przedsiębiorstw, wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii, czy obniżających emisję 
zanieczyszczeń. Jak pokazały dotychczasowe 
doświadczenia, inwestycjami w zakresie zwiększania 



20 

 

WM 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

nie dotyczy 

efektywności energetycznej sektor ten nie był istotnie 
zainteresowany, w związku z czym w tym działaniu 
zakładano udzielania dotacji. Ostateczne decyzje 
miały zostać podjęte po otrzymaniu wyników analizy 
zastosowania Instrumentów Finansowych w RPO 
WM. Badanie to pokazało, iż zainteresowanie 
korzystaniem z pożyczek jest duże jednak projekty 
związane z efektywnością energetyczną nie należą 
do najbardziej priorytetowych inwestycji, które 
przedsiębiorcy chcieliby sfinansować ze środków 
zwrotnych. W celu zachęcenia przedsiębiorców do 
realizowania tego rodzaju projektów proponuje się 
ostatecznie udzielanie wsparcia w formie dotacji. 

38.  Poddziałania 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3  W pkt 5 – wprowadzenie do opisu działania zapisu w 
brzmieniu:  

Wymiana źródła ciepła będzie kosztem 
niekwalifikowalnym, jeżeli budynek jest podłączony 
do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i 
racjonalne pod względem ekonomicznym/ 
efektywności energetycznej jest jego podłączenie do 
ww. sieci. 

Propozycja wprowadzenia zawężenia kwalifikowania 
wydatków na wymianę lub wprowadzenie nowego 
źródła ciepła w przypadku, gdy budynek podłączony 
jest do sieci ciepłowniczej/chłodniczej (analogicznie 
jak w działaniu 4.2). 

 

39.  Poddziałania 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 
4.3.4 

W pkt 5 – usunięcie zapisu: 

Montaż liczników nie jest obligatoryjny w przypadku, 
gdy nie jest to technicznie i ekonomicznie 
uzasadnione lub gdy budynek będący przedmiotem 
termomodernizacji został uprzednio wyposażony w 
ww. urządzenia 

Dostosowanie zapisów SzOOP do zapisów RPO, z 
których wynika iż liczniki ciepła, chłodu i wody mają 
być wprowadzone do projektu obligatoryjnie. 
Zasadność wprowadzania do projektu innych 
urządzań np. termostatów będzie wynikać z audytu. 

40.  Poddziałania 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 

 

W pkt. 29, 30, 31, 32 – w odniesieniu do zapisu o 
stosowaniu instrumentów finansowych: 

w miejsce zapisu w brzmieniu:  

do uzupełnienia na podstawie wyników analizy ex-ante dla 
zastosowania instrumentów finansowych w ramach RPO 
WM 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

Wsparcie projektów polegających na modernizacji 
energetycznej budynków użyteczności publicznej 
zostało również przeanalizowane w kontekście 
zastosowania instrumentów finansowych. Z analizy 
tej wynika, iż dotychczasowe wsparcie realizowane 
było wyłącznie przy pomocy instrumentów 
dotacyjnych. Rezygnacja z tego podejścia powinna 
pozytywnie wpłynąć na postawę beneficjentów, aby 
decydowali się na zakres prac pozwalający na 
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nie dotyczy osiągnięcie takiego poziomu oszczędności, który 
pozwoli na spłatę zobowiązań. Jednak biorąc pod 
uwagę fakt, iż pożyczki mogą być wliczane do 
limitów zadłużenia JST nie przemawia to za tym 
rozwiązaniem. Dodatkowo wsparcie dotacyjne ma 
być udzielane również na obniżonym poziomie do 
60%, a pożyczki mogłyby być udzielne nawet do 
100% kosztów kwalifikowalnych. W związku z 
powyższym w SzOOP wprowadzone zostały zapisy 
wskazujące na wsparcie wyłącznie w formie dotacji. 

41.  Poddziałania 4.4.2, 4.4.3 

 

W pkt. 29, 30, 31, 32 – w odniesieniu do zapisu o 
stosowaniu instrumentów finansowych: 

w miejsce zapisu w brzmieniu:  

do uzupełnienia na podstawie wyników analizy ex-ante dla 
zastosowania instrumentów finansowych w ramach RPO 
WM 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

nie dotyczy 

Wsparcie projektów polegających na poprawie 
jakości powietrza  zostało również przeanalizowane 
w kontekście zastosowania instrumentów 
finansowych. Wyniki analizy potwierdziły, iż 
instrumenty finansowe nie są optymalną formą 
wsparcia – z uwagi na istotne problemy 
województwa małopolskiego w zakresie jakości 
powietrza. Konieczne jest zatem stworzenie silnych 
zachęt dla odbiorców wsparcia (możliwe tylko przy 
zastosowaniu dotacji),co zagwarantuje względnie 
szybkie osiągnięcie zakładanego efektu 
ekologicznego 

42.  Działania 5.2, 5.3 W pkt. 24 i 26 – określenie maksymalnego poziomu 
dofinansowania UE oraz minimalnego wkładu własnego tj. 
odpowiednio 85% i 15%.   

Uzupełnienie dotychczasowych zapisów. 

Konieczność wprowadzenia wartości poziomu 
dofinansowania wynikająca z zapisów przyjętych w 
pkt. 21, 24, 25 i 26 w odniesieniu do projektów 
generujących dochód.  

Uzupełnienie to ma na celu ujednolicenie zasad 
przyjętych już w tych działaniach dla ZIT, dla których 
wprowadzony zostały poziom dofinansowania: 85% 
oraz zastosowanie metody liczenia luki w 
finansowania dla projektów generujących dochód w 
oparciu o art. 61 ust.3 lit. b. Propozycja przyjęcia 
tego samego podejścia dla projektów z 
Subregionalnego Programu Rozwoju. 

43.  Działanie 6.1 W pkt. 18 – w miejsce zapisu w brzmieniu: Modyfikacja istniejących zapisów w celu 
umożliwienia realizacji projektów „mieszanych” z 



22 

 

projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji 
zabytków drewnianych 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu:  

projekty lub ich części dotyczące konserwacji, 
restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych. 

tolerancją architektury drewnianej – w związku ze 
zdiagnozowanymi planami inwestycyjnymi 
potencjalnych beneficjentów. 

44.  Podziałania 6.3.1, 6.3.2 W pkt. 10 – uzupełnienie o typ beneficjenta:  

partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym organizacje 
pozarządowe 

Analogicznie do zmiany uwzględnionej już w 
poddziałaniu 6.3.3 – uzupełnienie dotychczasowych 
zapisów o typ beneficjentów spoza katalogu 
„potencjalnych beneficjentów” określonych w RPO 
WM:  

 na podstawie zapisu o możliwości dookreślenia 

grupy beneficjentów na poziomie dokumentu 

uszczegóławiającego oraz 

 z zastrzeżeniem uzupełnienia katalogu 

beneficjentów określonego w treści RPO, na 

etapie zmiany programu. 

45.  Poddziałanie 6.3.2 W pkt. 5 – uzupełnienie o zapis w brzmieniu:  

Inwestycje wspierane będą w granicach obszaru, 
któremu został nadany status uzdrowiska. 

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów 
dotyczących zasad udzielania wsparcia w ramach 
poddziałania.   

46.  Poddziałanie 7.1.1 W pkt. 10 - uzupełnienie o zapis w brzmieniu:  

 pozostałe jednostki samorządu terytorialnego – 
wyłącznie gdy realizują przedsięwzięcia priorytetowe 
ujęte w zawartym pomiędzy Województwem 
Małopolskim a Rządem RP Kontrakcie Terytorialnym 
dla Województwa Małopolskiego, działając przy tym w 
porozumieniu z Województwem Małopolskim zawartym 
w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych   

Uzupełnienie istniejących zapisów. 

47.  Poddziałanie 8.3.1 W pkt 5 – dodanie przypisów o charakterze 
informacyjnym: ze względu na fakt, że projekty 
realizowane w ramach poddziałania 8.3.1 spełniają 
przesłanki określone w art. 35 i 36 ustawy wdrożeniowej w 
odniesieniu do projektów grantowych.   

Doprecyzowanie istniejących zapisów.  
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48.  Poddziałanie 8.4.2 W pkt 5, w zakresie opisu poddziałania, ppkt d) i e) 
wstawienie pomiędzy poszczególnymi formami spójnika 
i/lub. 

Doprecyzowanie istniejących zapisów. 

49.  Działanie 8.5 W opisie działania 8.5 wprowadzono zmiany, które mają 
na celu dostosowanie dotychczasowych zapisów oraz 
nomenklatury SzOOP (w szczególności w zakresie 
możliwych do realizacji działań) do obowiązujących 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem EFS w obszarze rynku pracy.  

Co do zasady wprowadzone modyfikacje nie zmieniają 
zakresu planowanego wsparcia w projektach, ale mają na 
celu ujednolicenie i doprecyzowanie zapisów. Wyjątkiem 
jest usunięcie z SzOOP możliwości finansowania działań 
dotyczących podnoszenia kompetencji kadr niezbędnych 
do pełnienia funkcji opiekuna wolontariusza w żłobku / 
klubie dziecięcym – ze względu na zapisy w/w 
wytycznych, które przewidują takie działania jedynie w 
odniesieniu do opiekuna dziennego.  

Doprecyzowanie istniejących zapisów oraz 
dostosowanie zapisów dotyczących narzędzi 
wsparcia po podejścia, jakie zostało zaprezentowane 
w wytycznych MIR. 

50.  Poddziałanie 9.1.1, 9.1.2 W pkt 5 – modyfikacja zapisów w następującym zakresie: 

 wydzielenie z pkt. 2 (usługi aktywnej integracji) lit. f, 
m, n (dla 9.1.1) oraz lit. e, n, o (dla 9.1.2) i wskazanie 
ich jako odrębnych form wsparcia,  

 dodanie w pkt. 3 (usługi społeczne) lit. a przypisu 
określającego, że w przypadku realizacji przez 
OPS/PCPR wsparcia służącego poprawie dostępu do 
mieszkań wspomaganych realizowane jest ono w 
postaci mieszkania chronionego, o którym mowa w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej, 

 doprecyzowanie zapisów dotyczących działań 
mających na celu oddziaływanie na uczestników oraz 
otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, 

 uspójnienie zapisów pkt 5 z zapisami dotyczącymi 

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów 
dotyczących zasad udzielania wsparcia. 

Ujednolicenie zapisów w pkt 5 z zapisami 
dotyczącymi grupy docelowej zawartymi w pkt 11. 

Określenie zamkniętego katalogu usług społecznych 
możliwych do realizacji w poddziałaniach 9.1.1 /9.1.2 
– dla zachowania demarkacji pomiędzy działaniami 
9.1 i 9.2. 
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grupy docelowej zawartymi w pkt 11, 

 usunięcie fragmentu: w tym w szczególności w pkt. 3 
(usługi społeczne) i określenie zamkniętego katalogu 
usług społecznych możliwych do realizacji w ramach 
poddziałań 9.1.1 / 9.1.2. 

51.  Poddziałanie 9.2.2, 9.2.3 W pkt. 5 modyfikacja zapisów dotyczących zakresu 
wsparcia oferowanego w ramach subregionalnego 
centrum wsparcia opiekunów nieformalnych. 

Doprecyzowanie zasad realizacji poddziałania. 

52.  Działanie 9.3 W pkt. 27 modyfikacja zapisu, poprzez zastąpienie zapisu 
w brzmieniu: minimalna wartość projektu: 6 000 000 PLN 

zapisem w brzmieniu: 

nie dotyczy. 

Modyfikacja dotychczasowych zapisów w 
konsekwencji aktualizacji podejścia do zasad 
realizacji wsparcia w ramach działania 9.3. 

53.  Poddziałanie 10.2.1, 10.2.2, 
10.2.3 

W pkt 11 – uzupełniono zapisy dotyczące grupy 
docelowej:  

publiczne i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne lub 
placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie 
zawodowe 

Uzupełnienie istniejących zapisów, zgodnie z 
zapisami wytycznych horyzontalnych MIR w 
obszarze edukacji. 

54.  Działanie 10.3  W pkt 5 – uzupełnienie dotychczasowego opisu o 
działania promocyjne, zgodnie z zapisami RPO WM, 
poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: 

Działania promocyjne realizowane będą jako element 
projektu obejmującego wsparcie osób. 

Uzupełnienie istniejących zapisów. 

 

55.  Działanie 12.1 Zmiana nazwy wskaźnika z: Ludność objęta ulepszonymi 
usługami zdrowotnymi  

na: (36) Ludność objęta ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi 

Oznaczenie numeru wskaźnika typu common 
indicator. 

 

56.  Poddziałania 12.1.2, 12.1.3, 
12.1.4 

W pkt 10 – w odniesieniu do typu beneficjenta w 
poddziałaniach 12.1.2, 12.1.3 i 12.1.4, uzupełnienie o typ 
beneficjenta: 

 jednostki samorządu terytorialnego, będące 
podmiotami tworzącymi podmioty lecznicze 
udzielające świadczeń opieki zdrowotnej 

Uzupełnienie dotychczasowych zapisów, o typ 
beneficjentów spoza katalogu „potencjalnych 
beneficjentów” określonych w RPO WM:  

 na podstawie zapisu o możliwości dookreślenia 
grupy beneficjentów na poziomie dokumentu 
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finansowanych ze środków publicznych uszczegóławiającego oraz 

 z zastrzeżeniem uzupełnienia katalogu 
beneficjentów określonego w treści RPO, na 
etapie zmiany programu. 

57.  Indykatywny plan finansowy  Korekta omyłkowo wskazanych wartości w zakresie 
alokacji dla osi 8, 9, 10 – celem zapewnienia zgodności z 
danymi finansowymi w tabeli 18a RPO WM.  

Modyfikacja w celu zapewnienia spójności z 
zapisami RPO WM. 

58.  Wykaz aktów prawnych Uzupełnienie wykazu aktów prawnych, w zakresie pkt 1, 
o:  

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 
20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 
inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i 
wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1756) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5 
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na 
wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe 
i organizacyjne w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2010) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5 
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 
inwestycyjnej na infrastrukturę energetyczną w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na 
lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 2011) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5 
listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 
inwestycyjnej na efektywny energetycznie system 
ciepłowniczy i chłodniczy w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 
poz. 2021) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5 

Zmiany o charakterze porządkowym. 
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listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na 
realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu 
ochrony środowiska w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 
2022). 

Uzupełnienie wykazu aktów prawnych, w zakresie pkt 3, 
o:  

 Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów 
operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek 
świadczenia usług publicznych w transporcie 
zbiorowym 

 Wytyczne w zakresie reguł dofinansowania z 
programów operacyjnych podmiotów realizujących 
obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie 
gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu 
gminy w gospodarce odpadami komunalnymi 

 Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 

59.  Załącznik 2.  

Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań 

W poddziałaniu 3.3.2, w odniesieniu do wskaźnika pn. 
Liczba kontraktów handlowych zagranicznych 
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie 
internacjonalizacji wprowadzenie zapisu, że jest to 
wskaźnik o charakterze informacyjnym. 

Doprecyzowanie zapisów. 

60.  Załącznik 2.  

Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań 

W działaniu 3.3.2 dodanie wskaźnika pn. (2) Liczba 
przedsiębiorstw otrzymujących dotacje  

 

Doprecyzowanie zapisów. 

61.  Załącznik 2.  W poddziałaniach 3.4.3 i 3.4.4 usunięcie wskaźnika 
Liczba wprowadzonych innowacji produktowych lub 

Dostosowanie do Wspólnej Listy Wskaźników 



27 

 

Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań 

procesowych 

oraz wprowadzenie w jego miejsce dwóch wskaźników: 

 Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 

 Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 

Kluczowych 

62.  Załącznik 2.  

Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań 

W poddziałaniach 4.1.1, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 oraz w 
działaniu 4.2: 

zmiana kwalifikacji wskaźnika z produktu na rezultat 
bezpośredni:   

(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

Oznaczenie zgodne z właściwym charakterem / 
rodzajem efektu mierzonego dzięki zastosowaniu 
przedmiotowego wskaźnika. 

63.  Załącznik 2.  

Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań 

W działaniu 4.2: zmiana nazwy wskaźnika: Zmniejszenie 
zużycia energii końcowej  

na: Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku 
realizacji projektów 

Ujednolicenie nazwy wskaźnika – zgodnie z Wspólną 
Listą Wskaźników Kluczowych. 

64.  Załącznik 2.  

Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań 

W poddziałaniu 5.2.1, 5.2.2: 

zmiana jednostki miary wskaźnika pn. Masa wycofanych z 
użytkowania i unieszkodliwionych wyrobów zawierających 
azbest  

z: tony  

na: Mg 

Ujednolicenie jednostki miary wskaźnika – zgodnie z 
Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych. 

65.  Załącznik 2.  

Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań 

W działaniu 12.1: 

Zmiana nazwy wskaźnika pn. Ludność objęta 
ulepszonymi usługami zdrowotnymi  

na: (36) Ludność objęta ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi 

Oznaczenie numeru wskaźnika typu common 
indicator. 

 
 

 

66.  Załącznik 3.  

Kryteria wyboru projektów dla 
poszczególnych osi 
priorytetowych, działań i 

Modyfikacja zapisów w zakresie kryteriów horyzontalnych 
– Grupa B. kryteria wspólne dla projektów (głównie) 
przedsiębiorstw w ramach EFRR: 

 przeniesienie kryterium Kwalifikowalność 

Dostosowanie dotychczasowych zapisów do 
wyników prac nad zasadami oceny projektów, w tym 
kryteriami wyboru projektów w ramach grupy 
kryteriów wspólnych dla projektów z grupy B. 
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poddziałań wydatków – z oceny formalnej na merytoryczną  

 zastąpienie kryterium Wykonalność i trwałość 
finansowa projektu – kryterium Wykonalność 
finansowa projektu 

 usunięcie kryterium Trwałość projektu 

67.  Załącznik 3.  

Kryteria wyboru projektów dla 
poszczególnych osi 
priorytetowych, działań i 
poddziałań 

Wprowadzenie kryteriów wyboru projektów 
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WM, 
podczas V posiedzenia w dn. 5-6.11.2015 r. oraz VI 
posiedzenia w dn. 10-11.12.2015 r. 

 

Zmiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-
2020 oraz Podręcznikiem Instytucji Zarządzającej 
RPO WM 2014-2020, podproces 1G Wprowadzanie 
zmian w SzOOP RPO WM. 

68.  Załącznik 4.  

Wykaz projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WM w ramach 
trybu pozakonkursowego 

Wprowadzenie do wykazu kolejnych projektów 
zidentyfikowanych w ramach trybu 
pozakonkursowego. 

Zmiana zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 
2014-2020 w konsekwencji identyfikacji projektów 
pozakonkursowych: 

 pn. SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy 
w ramach działania 1.3, typ projektu B 

 pn. Kierunek kariera w ramach działania 10.3 

69.  Załącznik 5.  

Słownik terminologiczny 

Dodanie definicji modelu biznesowego, w brzmieniu: 

Model biznesowy – przedstawienie sposobu, w który 
organizacja zarabia lub zamierza zarabiać pieniądze 
(A. Osterwalder, na podst.: Zeszyty Naukowe nr 866 
(2011) UEK w Krakowie, B. Rogoda, Modele biznesu 
małych i średnich przedsiębiorstw, str. 76-77). 

Uzupełnienie wykazu definicji. 

70.  Załącznik 5.  

Słownik terminologiczny 

Modyfikacja zapisów, w zakresie dotyczącym definicji: 
budynku użyteczności publicznej oraz przyłącza 
energetycznego. 

W odniesieniu do definicji budynku użyteczności 
publicznej – wprowadzono zmiany o charakterze 
technicznym, dostosowujące zapis do definicji z 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

W odniesieniu do definicji przyłącza energetycznego 
– usunięcie definicji: odpowiednie zapisy zostaną 
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ujęte w Podręczniku kwalifikowania wydatków 
objętych dofinansowanie w ramach RPO WM. 

71.  Załącznik 5.  

Słownik terminologiczny 

Modyfikacja definicji obiektu hotelarskiego, poprzez 
zastąpienie zapisu w brzmieniu:  

W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych (Dz. U. NR 133 poz. 884, z późn. 
zm.), ustala się następujące rodzaje obiektów: hotele, 
motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, 
schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe. 

zapisem w brzmieniu: 

Przez obiekt hotelarski rozumie się hotele, motele, 
pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska 
młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe oraz inne 
obiekty w których świadczone są usługi hotelarskie 
polegające na ogólnie dostępnym wynajmie domów, 
mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych. 

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów celem 
uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, poprzez 
jednoznaczne wskazanie definicji obiektu 
hotelarskiego na potrzeby przedmiotowego 
dokumentu. 

 

72.  Załącznik 6.  

Metodyki dokumentów 
niezbędnych do wdrażania 
wybranych działań i poddziałań 

Wprowadzenie dodatkowego załącznika do SzOOP RPO 
WM.   

Wprowadzenie dodatkowego załącznika, który 
będzie sukcesywnie uzupełniany o metodyki 
niezbędne do wdrażania wybranych działań i 
poddziałań RPO WM.   

73.  Załącznik 6.1 

Metodyka planu rozwoju 
uzdrowiska  

Wprowadzenie metodyki planu rozwoju uzdrowiska w 
ramach dodatkowego załącznika do SzOOP RPO WM.   

W związku z przewidzianym w ramach poddziałania 
6.3.2 trybem wyboru projektów uwzględniającym 
etap przedkonkursowy, w ramach którego ocenie 
będzie podlegać plan rozwoju uzdrowiska, IZ RPO 
WM opracowała metodykę, zgodnie z którą powinny 
być przygotowywane będą tego rodzaju dokumenty. 

74.  Wybrane sekcje w dokumencie Zmiany redakcyjne   Zmiany o charakterze edycyjnym oraz technicznym, 
w tym poprawa oczywistych omyłek, a także zmiany 
redakcyjne wynikające z uwag zgłoszonych przez 
Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa. 

 


