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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 879/16 
Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 16 czerwca 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 tabeli określającej tryby i ścieżki wyboru projektów w 
ramach RPO WM 2014-2020, w wierszu dotyczącym 
poddziałania 2.1.5 – w miejsce trybu konkursowego, 
nabór zamknięty wskazanie trybu pozakonkursowego. 

W poddziałaniu 2.1.5 przewiduje się koncentrację wsparcia na 
realizacji przedsięwzięcia o charakterze regionalnym, tj. 
Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (stanowi 
kontynuację projektu pilotażowego zrealizowanego przy 
wsparciu w ramach MRPO 2007-2013). 

Przedsięwzięcie to zostało wskazane w Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Małopolskiego – jako przedsięwzięcie 
strategiczne w priorytecie 3. Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, w ramach działania dedykowanego rozwojowi 
usług elektronicznych oraz interoperacyjnych platform 
cyfrowych. 

Ponadto zgodnie z uchwałą Komitetu Sterującego do spraw 
koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia –  
w sprawie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów  
z sektora zdrowia w PI 2c, podjętą podczas V posiedzenia 
Komitetu w dn. 29.04 br. – projekty w zakresie platform 
regionalnych powinny być realizowane w trybie 
pozakonkursowym. Jednocześnie zgodnie z uchwałą Komitetu 
Sterującego, Instytucje Zarządzające powinny zapewnić, że 
wybierane do dofinansowania projekty z zakresu e-zdrowia są 
zgodne z rekomendacjami zawartymi w tej uchwale. 

2.  Opis systemu wyboru 
projektów 

W schemacie nr 5. Tryb konkursowy: LOKALNE PLANY 
ROZWOJU – REWITALIZACJA, UZDROWISKA I 
ZBIORNIKI WODNE, usunięcie zapisu w brzmieniu: 

Uzyskanie dofinasowania w działaniu 11.1 jest 
uwarunkowane zobowiązaniem się operatora PR do 
złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach EFS, dla 

Zapis ma charakter szczegółowy i dotyczy etapu właściwej 
procedury konkursowej – z tego względu warunek ten został 
określony w opisie działania 11.1. 
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projektów, które zostały uzgodnione w PR. 

3.  Działania/poddziałania, 
w odniesieniu do 
pomocy publicznej i 
pomocy de minimis 

W pkt. 23 poszczególnych kart działań wskazanie i/lub 
aktualizacja wiodących rodzajów / przeznaczeń pomocy 
(dotyczy działań / poddziałań, dla których tego typu 
informacje nie zostały dotychczas określone lub 
wskazane informacje wymagały aktualizacji). 

Doprecyzowanie i uzupełnienie dotychczasowych zapisów. 

4.  Poddziałanie 1.2.2 W pkt. 28 – w zakresie poddziałania 1.2.2 wprowadzenie 
zapisu w brzmieniu: 

 minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 
typ projektu A i B: 100 000 PLN 

Ustalenie minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych w 
poddziałaniu 1.2.2 ma na celu koncentrację wsparcia na 
inwestycjach o większej skali finansowej oraz wyższej wartości 
dodanej dla realizacji celów poddziałania.     

5.  Poddziałanie 2.1.5 W pkt. 17 – w zakresie trybu wyboru projektów: w miejsce 
trybu konkursowego wprowadzenie trybu 
pozakonkursowego dla tego poddziałania  

Zgodnie z uzasadnieniem do zmiany w pkt 1. 

 

6.  Poddziałania 3.1.1, 
3.1.2 

W pkt. 5 – w części opisującej zakres działania dodanie 
zapisu w brzmieniu: 

 (w odniesieniu do tzw. SAG rozproszonych, tj. 
zlokalizowanych na terenach nie tworzących 
obszaru zwartego, przynajmniej jedna z części 
strefy musi obejmować teren o powierzchni co 
najmniej 2 ha) 

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów. 

7.  Poddziałanie 4.1.1 W pkt. 8 – dodanie do wskaźnika produktu Dodatkowa 
zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych oznaczenia CI (30) 

Zmiana o charakterze porządkowym.  

8.  Poddziałanie 4.1.2 W pkt. 24 – określenie maksymalnego % poziomu 
dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie projektu: 

 85% 

Doprecyzowanie i uzupełnienie dotychczasowych zapisów. 

9.  Poddziałanie 4.1.2 W pkt. 26 – określenie minimalnego wkładu własnego 
beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: 

 15% 

Doprecyzowanie i uzupełnienie dotychczasowych zapisów. 

10.  Poddziałania 4.5.1, 
4.5.2 

W pkt. 5 – w części opisującej zasady ogólne odnoszące 
się do działania 4.5, w odniesieniu do wymogu 
wskazującego, że inwestycje z zakresu zrównoważonej 

Rozszerzenie dotychczasowych zapisów w celu dostosowania 
do zapisów kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.5.1 
(zmiana kryteriów) oraz 4.5.2 (przyjęcie pakietu kryteriów), 
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mobilności miejskiej wynikać będą z przygotowanych 
przez samorządy planów dotyczących gospodarki 
niskoemisyjnej, dodanie zapisu wskazującego na 
obowiązek posiadania pozytywnej opinii WFOŚiGW w 
Krakowie lub NFOŚiGW. 

które zostały zatwierdzone przez KM RPO WM na posiedzeniu 
w dniach 19-20.05.2016 r.   

11.  Poddziałania 4.5.1, 
4.5.2 

W pkt. 5 – w części opisującej zakres poddziałań, w 
punkcie odnoszącym się do ścieżek i infrastruktury 
rowerowej dodanie zapisu w brzmieniu: 

 oraz wyznaczanie pasów ruchu dla rowerów lub 
śluz dla rowerów (pasy ruchu dla rowerów i śluzy 
dla rowerów wyłącznie na terenie miast)  

Pas ruchu dla rowerów – rozumiany jest jako 
część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w 
jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi 
znakami drogowymi (ustawa z dn. 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym). 

Śluza dla rowerów – część jezdni na wlocie 
skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub 
wybranego pasa ruchu przeznaczona do 
zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku 
jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona 
odpowiednimi znakami drogowymi (ustawa z dn. 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). 

Rozszerzenie dotychczasowych zapisów w odpowiedzi na 
uwagi zgłaszane przez potencjalnych beneficjentów. 

 

12.  Poddziałania 5.3.1, 
5.3.2 

W pkt. 8 – usunięcie wskaźników produktu: 

 Długość wyremontowanej kanalizacji sanitarnej 

 Liczba wyremontowanych oczyszczalni ścieków 
komunalnych 

 Długość wyremontowanej sieci wodociągowej 

Modyfikacja ze względu na brak adekwatności do typów 
projektów (remonty nie wpisują się w typy projektów 
kwalifikowanych w działaniu 5.3).  

13.  Poddziałanie 5.3.1  W pkt. 22 – w odniesieniu do planowanego zakresu 
stosowania systemu zaliczek – modyfikacja zapisów w 
celu dopuszczenia możliwości stosowania systemu 
zaliczek w ramach całego działania 5.3, tj. także w 
poddziałaniu 5.3.1 

Wprowadzenie zapisu ma na celu dopuszczenie możliwości 
stosowania zaliczek – w poddziałaniu 5.3.1 (ZIT), analogicznie 
jak w przypadku poddziałania 5.3.2 (SPR). 

14.  Poddziałanie 6.3.1  W pkt. 5 – w części opisującej zakres poddziałania Modyfikacja zapisów w celu umożliwienia wsparcia w 
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usunięcie zapisu w brzmieniu: 

 W ramach poddziałania 6.3.1, możliwa będzie 
realizacja przedsięwzięć w otoczeniu zbiorników i 
cieków wodnych nie wskazanych w ramach 
poddziałania 6.3.3 

poddziałaniu 6.3.1 również przedsięwzięć w otoczeniu 
otoczeniu zbiorników i cieków wodnych wskazanych w 
poddziałaniu 6.3.3 – wpisujących się w zakres działania 6.3.1, 
komplementarnych wobec przedsięwzięć planowanych do 
realizacji w poddziałaniu 6.3.3. 

15.  Poddziałanie 6.3.2  W pkt. 5 – w części opisującej uwarunkowania dla 
realizacji przedsięwzięć w ramach poddziałania 6.3.2 
wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 W ramach poddziałania 6.3.2, w przypadku 
realizacji projektów w obiektach prowadzących 
działalność hotelarską, jak również świadczących 
usługi sanatoryjne w zakresie lecznictwa 
uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej oraz 
odnowy biologicznej, wspierane będą inwestycje 
w bazę leczniczo-zabiegową 

Doprecyzowanie i uzupełnienie dotychczasowych zapisów – w 
kontekście zakresu wsparcia kwalifikowanego w ramach 
poddziałania 6.3.2. 

16.  Poddziałanie 6.3.3 W pkt. 5 – w części opisującej uwarunkowania dla 
realizacji przedsięwzięć w ramach poddziałania 6.3.3 
wprowadzenie punktu 7) w brzmieniu: 

 W ramach poddziałania 6.3.3, w przypadku 
przedsięwzięć polegających na budowie, 
rozbudowie, przebudowie wielofunkcyjnych 
obiektów rekreacyjnych i turystycznych, 
niekwalifikowalna będzie część inwestycji 
dotycząca bazy noclegowej.  

Modyfikacja zapisów w celu umożliwienia objęcia wsparciem w 
poddziałaniu 6.3.3 przedsięwzięć polegających na budowie i 
rozbudowie wielofunkcyjnych obiektów rekreacyjnych i 
turystycznych, z wyłączeniem bazy noclegowej. 

17.  Działanie 6.3 W pkt. 5 – w części opisującej uwarunkowania dla 
realizacji przedsięwzięć w ramach działania 6.3  zapis w 
brzmieniu: 

 W ramach działania 6.3 nie będą wspierane 
inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich i parków 
rozrywki.   

zastępuje się zapisem w brzmieniu: 

 W ramach działania 6.3 nie będą wspierane 
inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich i parków 

Modyfikacja zapisów w celu umożliwienia objęcia wsparciem w 
poddziałaniu 6.3.3 przedsięwzięć polegających na budowie i 
rozbudowie wielofunkcyjnych obiektów rekreacyjnych i 
turystycznych, z wyłączeniem bazy noclegowej. 



5 

 

rozrywki z zastrzeżeniem pkt 5) oraz 7).  

18.  Poddziałania 7.1.2, 
7.1.3 

W pkt. 5 – w części opisującej zakres działania: 

 dodanie zapisu w brzmieniu: 

lub będzie finansowana z innych źródeł (np. 
środków własnych beneficjenta) 

 w miejsce zapisu w brzmieniu: 

Brak projektu zrealizowanego przy wsparciu ze 
środków działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej 
czyni projekt w ramach niniejszego poddziałania 
niekwalifikowalnym. 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

Tereny te powinny powstać w bieżącym okresie 
programowania UE, w przeciwnym razie projekt 
dotyczący drogi lokalnej w ramach CT 7 
automatycznie staje się niekwalifikowalny. 

 dodanie zapisu w brzmieniu: 

W przypadku SAG, które powstały lub powstaną 
ze środków własnych, rygory dotyczące sposobu 
i tempa zagospodarowania wskazane w działaniu 
3.1 Strefy aktywności gospodarczej nie mają 
zastosowania. 

Aktualizacja zapisów pod kątem rozszerzonej interpretacji UP 
w zakresie wsparcia dróg lokalnych, zgodnie ze stanowiskiem 
Ministra Rozwoju, wyrażonym w piśmie z dn. 31.03.2016 r. 
(sygnatura: DRP.861.3.14.2016.ASW.2). 

 

19.  Poddziałanie 7.2.4 W pkt. 5 – w części opisującej zakres poddziałania: 

 dodanie zapisu w brzmieniu: 

a infrastruktura realizowana w ramach projektu 
służyć będzie obsłudze tego ruchu (obsługa 
podróżnych), 

 usunięcie zapisu w brzmieniu: 

oraz nie mieć charakteru komercyjnego 

Doprecyzowanie dotychczasowych zapisów, w tym poprzez 
usunięcie zapisu budzącego wątpliwości interpretacyjne. 

20.  Poddziałania 10.2.1, 
10.2.2 

W pkt. 5 – w części opisującej zakres poddziałań – w 
miejsce zapisu w brzmieniu: 

Doprecyzowanie zapisów w celu zapewnienia zgodności z 
wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w 
obszarze edukacji (w zasadniczych szkołach zawodowych 
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 w tym przede wszystkim staże dla uczniów (nie mniej 
niż 25% kosztów bezpośrednich związanych z typami 
projektu A i B obligatoryjnie należy przeznaczyć na 
organizację staży) 

wprowadzenie zapisu w brzmieniu: 

 w tym przede wszystkim staże i praktyki dla uczniów 
(nie mniej niż 25% kosztów bezpośrednich 
związanych z typami projektu A i B obligatoryjnie 
należy przeznaczyć na organizację staży i praktyk) 

możliwa jest realizacja praktyk, nie zaś staży). 

21.  Poddziałania 10.2.1, 
10.2.2, 10.2.3 

W pkt. 11 – dodanie zapisu w brzmieniu: 

 Główne grupy docelowe w tym obszarze to: 

Ujednolicenie zapisów w stosunku do innych poddziałań osi 
10. Jednocześnie zapis jest zgodny z RPO. 

22.  Działanie 11.1 W pkt. 15 – przeformułowanie zapisu dotyczącego 
warunku uzyskania dofinansowania, poprzez zastąpienie 
zapisu w brzmieniu: 

Uzyskanie dofinasowania w działaniu 11.1 jest 
uwarunkowane zobowiązaniem się operatora PR do 
złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach EFS, dla 
projektów, które zostały uzgodnione w PR. 

zapisem w brzmieniu: 

Uzyskanie dofinasowania w działaniu 11.1 jest 
uzależnione od realizacji projektów 
komplementarnych z EFS, które zostały uzgodnione 
w PR. 

Modyfikacja zapisu w celu uwzględnienia uwag zgłaszanych 
przez potencjalnych beneficjentów (w ramach posiedzenia KM 
RPO WM). 

23.  Działanie 11.2 W pkt. 5, w części zawierającej opis zakresu działania, 
zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

Działanie realizowane będzie na obszarach wiejskich 
rozumianych jako gminy wiejskie, wiejskie części gmin 
miejsko-wiejskich, oraz miasta poniżej 5 tys. 
mieszkańców za wyjątkiem obszarów obejmujących 
miejskie układy przestrzenne wpisane do rejestru 
zabytków.  

zapisem w brzmieniu: 

Poprawa oczywistej omyłki. Przedmiotowa modyfikacja została 
uwzględniona w wykazie zmian do SzOOP, stanowiącym 
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 476/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r., przy czym zmiana ta 
nie została ujęta w treści SzOOP stanowiącego Załącznik nr 1 
do powyższej uchwały.  
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Działanie realizowane będzie na obszarach wiejskich 
rozumianych jako gminy wiejskie, wiejskie części 
gmin miejsko-wiejskich oraz miasta poniżej 5 tys. 
mieszkańców.  

24.  Załącznik 2.  

Tabela wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego i 
produktu dla działań i 
poddziałań 

W poddziałaniu 4.1.1 – dodanie do wskaźnika produktu 
Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych oznaczenia CI (30) 
 

Zmiana o charakterze porządkowym.  

25.  Załącznik 2.  

Tabela wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego i 
produktu dla działań i 
poddziałań 

W poddziałaniach 5.3.1, 5.3.2: usunięcie wskaźników 
produktu: 

 Długość wyremontowanej kanalizacji sanitarnej 

 Liczba wyremontowanych oczyszczalni ścieków 
komunalnych 

 Długość wyremontowanej sieci wodociągowej 

Modyfikacja ze względu na brak adekwatności względem 
typów projektów (remonty nie wpisują się w typy projektów 
kwalifikowanych w działaniu 5.3).  

26.  Załącznik 2.  

Tabela wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego i 
produktu dla działań i 
poddziałań /  

karty działań  

W odniesieniu do właściwych wskaźników w ramach 
działań / poddziałań EFS – dodanie oznaczenia (C) przed 
nazwą wskaźnika. 

Zmiana o charakterze porządkowym. 

27.  Załącznik 3.  

Kryteria wyboru 
projektów dla 
poszczególnych osi 
priorytetowych, działań i 
poddziałań 

Wprowadzenie kryteriów wyboru projektów 
zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WM, 
podczas IX posiedzenia w dn. 19-20.05.2016 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. 

28.  Załącznik 4.  

Wykaz projektów 
zidentyfikowanych przez 
Instytucję Zarządzającą 

Wprowadzenie do wykazu kolejnych projektów 
zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego. 

Zmiana zgodnie z wytycznymi ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego w zakresie trybów wyboru projektów na lata 
2014-2020 w konsekwencji identyfikacji kolejnych projektów 
pozakonkursowych pn.: 
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RPO WM w ramach 
trybu 
pozakonkursowego 

 Małopolska Chmura Edukacyjna (poddziałanie 2.1.3), 

 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w 
Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5. VeloDunajec: 
odcinek 2 cz.1 Ostrów-Biskupice Radłowskie oraz odc.2 
cz.2 Biskupice Radłowskie-Wietrzychowice (poddziałanie 
6.1.5), 

 Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju 
kolei małopolskich (poddziałanie 7.2.1), 

 Małopolska Chmura Edukacyjna (poddziałanie 10.1.4), 

 Regionalny Program Stypendialny (poddziałanie 10.1.5) 

29.  Załącznik 6.2 

Metodyka planu rozwoju 
zbiorników wodnych w 
ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Małopolskiego na lata 
2014-2020  

W pkt VI Lista projektów planu rozwoju zbiornika 
wodnego – tytuł w kolumnie drugiej w brzmieniu:  

Nazwa zadania 

otrzymuje brzmienie: 

Nazwa /opis zadania/ Miejsce realizacji 

 

Doprecyzowanie i uzupełnienie istniejącego zapisu oraz jego 
ujednolicenie z zapisem uwzględnionym w metodyce 
załączonej do regulaminu oceny planów rozwoju zbiorników 
wodnych w ramach RPO WM 2014-2020. 

30.  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. 

 


