WYKAZ ZMIAN
do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

I.

W treści Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:
1) w tabeli pn. Tryby i ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WM wiersz
dotyczący poddziałania 1.2.1 w brzmieniu:
1.2.1

A, B

konkursowy

nabór otwarty

IP MCP

nabór otwarty

IP MCP

zastępuje się wierszem w brzmieniu:
1.2.1

A

konkursowy

2) w rozdziale I, podrozdział V pn. Specyficzne schematy wyboru projektów w
ramach RPO WM skreśla się słowa:
Główne zasady określające kierunek planowanej zmiany w tym obszarze to:
•

wprowadzenie uproszczeń formalnych dla wnioskodawców ubiegających się
o wsparcie: poprzez ograniczenie pierwszego etapu oceny głównie do
badania formalnej kwalifikowalności wnioskodawcy i projektu oraz
zredukowanie zakresu informacji wymaganych we wniosku do tych kategorii
danych, które są niezbędne do oceny projektu, przy jednoczesnym
przesunięciu zobowiązania do dostarczenia przez wnioskodawcę znacznej
części dokumentów potwierdzających formalną poprawność wniosku (w tym
zaświadczeń i innych niezbędnych załączników) na etap po pozytywnym
wyniku oceny merytorycznej i rekomendowaniu projektu do dofinansowania,
a przed podpisaniem umowy, jako warunek jej zawarcia,

•

koncentracja na merytorycznej ocenie przedsięwzięć pod kątem ich wartości
naukowo-technologicznej
oraz
gospodarczo-biznesowej:
poprzez
wzmocnienie roli oceny eksperckiej, prowadzonej przy udziale panelu
ekspertów, w tym przedstawicieli środowiska gospodarczego oraz z
uwzględnieniem możliwości prezentacji projektu przez wnioskodawcę,

•

wprowadzenie tzw. szybkiej ścieżki w ocenie projektów: poprzez
wprowadzenie kierunkowej zasady, zgodnie z którą czas pomiędzy
zamknięciem danej tury naboru wniosków, a publikacją listy projektów
rekomendowanych do dofinansowania powinien wynosić do 90 dni.

3) w rozdziale I, podrozdział V pn. Specyficzne schematy wyboru projektów w
ramach RPO WM, słowa w przypisie do tytułu schematu: Schemat 3. Tryb
konkursowy: PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW
(poddziałanie 1.2.1):
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.
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zastępuje się słowami:
Termin 90 dni, określony w schemacie dla poddziałania 1.2.1 rozumiany jest
jako termin, do zachowania którego IOK będzie dążyć w procedurze oceny
projektów, z zastrzeżeniem, że w przypadku wpływu dużej liczby wniosków
o dofinansowanie w ramach danej rundy naboru okres ten może ulec
wydłużeniu.
4) w rozdziale I, podrozdział V pn. Specyficzne schematy wyboru projektów w
ramach RPO WM, w miejsce dotychczasowego schematu zamieszczonego po
słowach: Schemat 3. Tryb konkursowy: PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE
PRZEDSIĘBIORSTW (poddziałanie 1.2.1), wprowadza się następujący schemat:
PROCEDURA KONKURSOWA

OGŁOSZENIE NABORU (IP MCP)
OCENA FORMALNA I STOPNIA
uproszczona ocena obejmująca formalną weryfikację, głównie w zakresie kwalifikowalności wnioskodawcy,
kwalifikowalności projektu, a także kompletności wniosku i załączników

OCENA MERYTORYCZNA I STOPNIA:
OCENA WARTOŚCI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEJ PROJEKTU
ocena prowadzona przez ekspertów z danej dziedziny

OCENA MERYTORYCZNA II STOPNIA:
OCENA WARTOŚCI GOSPODARCZO-BIZNESOWEJ PROJEKTU
ocena prowadzona przez panel ekspertów – z uwzględnieniem prezentacji projektu

OCENA FORMALNA II STOPNIA
ocena prowadzona wyłącznie w odniesieniu do projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej,
które uzyskały minimum punktowe we właściwych kryteriach oraz uzyskały łącznie co najmniej 60% punktów w
kryteriach punktowych oceny merytorycznej I i II stopnia – obejmująca formalną weryfikację wymogów, których
spełnienie warunkuje wybór projektu do dofinansowania

ok. 90 dni od zamknięcia danej rundy naboru wniosków do zakończenia oceny

WARUNKI NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU
przedstawianie załączników wymaganych do zawarcia umowy, którymi wnioskodawca nie musi dysponować
na etapie składania wniosku

5) w karcie działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, w pkt. 23, po
akapicie pierwszym, dodaje się słowa:
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Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.
6) w karcie działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, w pkt. 5, w
części wprowadzającej, po słowach:
•

wsparcie skoncentrowane zostanie na sektorze mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw,

dodaje się słowa:
poprzez:
 ustalenie limitu środków na wsparcie projektów, których
beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe i średnie
przedsiębiorstwa,
 wprowadzenie preferencji dla projektów realizowanych przez MŚP
i/lub w partnerstwie z MŚP bądź innymi podmiotami,
7) w karcie działania 1.2, w pkt. 5, w części wprowadzającej słowa:
dążeniem do zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności badawczorozwojowej i innowacyjnej do polskiej gospodarki (np. w wyniku realizacji
projektu powstaną nowe miejsca pracy, w tym głównie nowe etaty badawcze),
natomiast preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub
przewidujące współpracę z MŚP, uczelniami, jednostkami naukowymi lub
organizacjami pozarządowymi,
zastępuje się słowami:
zapewnieniem konkretnych efektów dyfuzji działalności badawczorozwojowej i innowacyjnej do polskiej gospodarki, mierzone liczbą
nowych miejsc pracy we wspieranych przedsiębiorstwach i/lub liczbą
nowych etatów badawczych i/lub liczbą nowych naukowców we
wspieranych jednostkach,
8) w karcie działania 1.2, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 1.2.1 Projekty
badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, w ppkt b) słowa:
b) wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się
wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R – w okresie trwałości projektu,
przy czym wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego,
zewnętrznego źródła finansowania, np. ze środków przeznaczonych na
wdrożenia wyników prac B+R w ramach poddziałań 3.4.3 i 3.4.4 RPO WM;
zastępuje się słowami:
b) wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się
wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R – w okresie 3 lat od
zakończenia realizacji projektu, bez względu na typ beneficjenta (wielkość
przedsiębiorstwa), przy czym wdrożenie może być sfinansowane ze środków
własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania, np. ze środków
przeznaczonych na wdrożenia wyników prac B+R w ramach poddziałań 3.4.3 i
3.4.4 RPO WM;
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9) w karcie działania 1.2, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 1.2.1, ppkt c),
punktor pierwszy w brzmieniu:
• może zrealizować prace B+R samodzielnie – w przypadku, gdy dysponuje
odpowiednią bazą infrastrukturalną oraz innymi niezbędnymi zasobami,
otrzymuje brzmienie:
• może zrealizować prace B+R samodzielnie – w szczególności w przypadku,
gdy dysponuje odpowiednią bazą infrastrukturalną oraz innymi niezbędnymi
zasobami,
10)

w karcie działania 1.2, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 1.2.1, ppkt c),
punktor trzeci w brzmieniu:
• prace B+R mogą być realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami, w
szczególności z jednostkami naukowymi, uczelniami (w tym spółkami
celowymi uczelni), organizacjami pozarządowymi,
otrzymuje brzmienie:
• prace B+R mogą być realizowane w partnerstwie / w formule konsorcjum z
innymi podmiotami, w szczególności z jednostkami naukowymi, uczelniami (w
tym spółkami celowymi uczelni), organizacjami pozarządowymi, instytucjami
otoczenia biznesu,

11)

w karcie działania 1.2, w pkt. 9, w części dotyczącej poddziałania 1.2.1, słowa:
A. badania przemysłowe i prace rozwojowe
B. prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej /
demonstracyjnej
zastępuje się słowami:
A. projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo
prace rozwojowe

12)

w karcie działania 1.2, w pkt. 18, w części dotyczącej poddziałania 1.2.1, skreśla
się słowa:
• typ projektu B obejmuje wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem
wytworzenia instalacji demonstracyjnej / pilotażowej

13)

w karcie działania 1.2, w pkt. 28, wiersz dotyczący poddziałania 1.2.1, otrzymuje
brzmienie:
minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:
typ projektu A: 100 000 PLN
Poddziałanie 1.2.1

14)

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:
typ projektu A: 25 000 000 PLN

w karcie działania 1.2, w pkt. 23, po akapicie pierwszym, dodaje się słowa:
Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 21 lipca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania
przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia
wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020
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•

•
•

15)

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
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 września 2015
r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.

w karcie działania 1.3 Małopolskie centra innowacji, w pkt. 23, po akapicie
pierwszym, dodaje się słowa:
Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 września 2015
r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.

16)

w karcie działania 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał
IOB, w pkt. 7, dodaje się słowa:
(4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe
(5) Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw

17)

w karcie działania 3.2, w pkt. 8, dodaje się słowa:
(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

18)

w karcie działania 3.2, w pkt. 23, po akapicie pierwszym, dodaje się słowa:
Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 września 2015
r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 5 sierpnia 2015
r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.

19)

w karcie działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, w pkt.
8, w części dotyczącej poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski
oraz w części dotyczącej poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa
małopolskich MŚP, dodaje się słowa:
(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

20)

w karcie działania 3.3, w pkt. 23, po akapicie pierwszym, dodaje się słowa:
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Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 września 2015
r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i
średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
21)

w karcie działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, w pkt. 7,
w części dotyczącej poddziałania 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP –
wczesna faza rozwoju, skreśla się słowa:
Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o
charakterze rezultatu bezpośredniego
oraz dodaje się słowa:
(4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe
(5) Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw

22)

w karcie działania 3.4, w pkt. 7, w części dotyczącej poddziałania 3.4.3 Dotacje
dla MŚP – wczesna faza rozwoju, dodaje się słowa:
(4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe
(5) Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw

23)

w karcie działania 3.4, w pkt. 8, w częściach dotyczących odpowiednio
poddziałań: 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4 i 3.4.5, dodaje się słowa:
(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie

24)

w karcie działania 3.4, w pkt. 23, po akapicie pierwszym, dodaje się słowa:
Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 września 2015
r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 września 2015
r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i
średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.

25)

w karcie działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, w pkt. 23, po akapicie pierwszym, dodaje się słowa:
Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności:
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•

•

•

26)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej
kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
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
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.

w karcie działania 4.2 Eko-przedsiębiorstwa, w pkt. 23, po akapicie pierwszym,
dodaje się słowa:
Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej
kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 28 sierpnia 2015
r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność
energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.

27)

w karcie działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze
publicznym i mieszkaniowym, w pkt. 23, po akapicie pierwszym, dodaje się
słowa:
Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 września 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej
kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 28 sierpnia 2015
r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność
energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.

28)

w karcie działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, w pkt.
23, po akapicie pierwszym, dodaje się słowa:
Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności:
• 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
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•

29)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.

w karcie działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, w pkt. 7, w części
dotyczącej poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, skreśla
się słowa:
Powierzchnia terenów objętych ruchami masowymi poddana stabilizacji
Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach renaturalizacji

30)

w karcie działania 5.1, w pkt. 8, w części dotyczącej poddziałania 5.1.1, dodaje
się słowa:
Powierzchnia terenów objętych ruchami masowymi poddana stabilizacji
Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach renaturalizacji

31)

w karcie działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, w pkt. 5, w
części dotyczącej poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT, skreśla się
słowa:
W ramach poddziałania wsparcie będą mogły otrzymać projekty spełniające
poniższy warunek:
• w odniesieniu do PSZOK o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty o
wartości do 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych i obsługujące do 20 000
mieszkańców, natomiast pozostałe projekty będą realizowane w ramach PO
IiŚ; ww. warunki należy spełnić łącznie tj. w przypadku gdy co najmniej jeden z
ww. parametrów zostanie przekroczony, inwestycja kwalifikuje się do wsparcia
w ramach PO IiŚ.
oraz dodaje się słowa:
W ramach poddziałania wsparcie będą mogły otrzymać projekty spełniające
poniższe warunki:
• w odniesieniu do PSZOK o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty o
wartości do 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych i obsługujące do 20 000
mieszkańców, natomiast pozostałe projekty będą realizowane w ramach
PO IiŚ; ww. warunki należy spełnić łącznie tj. w przypadku gdy co
najmniej jeden z ww. parametrów zostanie przekroczony, inwestycja
kwalifikuje się do wsparcia w ramach PO IiŚ,
• w przypadku pozostałych projektów w ramach poddziałania wspierane
będą
kompleksowe
inwestycje
zidentyfikowane
w
Strategii
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru
Funkcjonalnego.

32)

w karcie działania 5.2, w pkt 5, w części dotyczącej poddziałania 5.2.2
Gospodarka odpadami – SPR, skreśla się słowa:
W ramach poddziałania wsparcie będą mogły otrzymać projekty spełniające
poniższy warunek:
• w odniesieniu do PSZOK o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty o
wartości do 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych i obsługujące do 20 000
mieszkańców, natomiast pozostałe projekty będą realizowane w ramach PO
IiŚ; ww. warunki należy spełnić łącznie tj. w przypadku gdy co najmniej jeden z
ww. parametrów zostanie przekroczony, inwestycja kwalifikuje się do wsparcia
w ramach PO IiŚ.
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oraz dodaje się słowa:
W ramach poddziałania wsparcie będą mogły otrzymać projekty spełniające
poniższe warunki:
• w odniesieniu do PSZOK o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty o
wartości do 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych i obsługujące do 20 000
mieszkańców, natomiast pozostałe projekty będą realizowane w ramach
PO IiŚ; ww. warunki należy spełnić łącznie tj. w przypadku gdy co
najmniej jeden z ww. parametrów zostanie przekroczony, inwestycja
kwalifikuje się do wsparcia w ramach PO IiŚ,
• w przypadku pozostałych projektów w ramach poddziałania wspierane
będą
kompleksowe
inwestycje,
których
wartość
kosztów
kwalifikowalnych będzie mniejsza od 8 mln zł.
33)

w karcie działania 5.2, w pkt. 6, skreśla się słowa:
Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków
zgodnego dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych
oraz dodaje się słowa:
Ograniczona liczba odpadów deponowanych na składowiskach

34)

w karcie działania 5.2, w pkt. 28, dodaje się słowa:
W przypadku pozostałych projektów:
• w ramach poddziałania 5.2.1 wspierane będą kompleksowe inwestycje
zidentyfikowane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
• w ramach poddziałania 5.2.2 wspierane będą kompleksowe inwestycje,
których wartość kosztów kwalifikowalnych będzie mniejsza od 8 mln zł.

35)

w karcie działania 5.3 Ochrona zasobów wodnych, w pkt. 7, w częściach
dotyczących
odpowiednio
poddziałań:
5.3.1
Gospodarka
wodnokanalizacyjna – ZIT oraz 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR,
dodaje się słowa:
(18) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia
w wodę
(19) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania
ścieków

36)

w karcie działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w pkt.
23, w części dotyczącej poddziałań: 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami,
6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych oraz 6.1.3 Rozwój instytucji kultury
oraz udostępniania dziedzictwa kulturowego, po akapicie pierwszym, dodaje
się słowa:
Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 28 sierpnia 2015
r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 września 2015
r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
9

•
•

37)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 5 sierpnia 2015
r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.

w karcie działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, w pkt. 23,
po akapicie pierwszym, dodaje się słowa:
Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności:
• 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
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 września 2015
r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 5 sierpnia 2015
r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 28 sierpnia 2015
r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.

38)

w karcie działania 7.1 Infrastruktura drogowa, w pkt. 7, w części dotyczącej
poddziałania 7.1.2 Drogi subregionalne – ZIT, dodaje się słowa:
Długość wybudowanych dróg powiatowych
Długość wybudowanych dróg gminnych

39)

w karcie działań 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych
urzędów pracy, 8.2 Aktywizacja zawodowa, 8.3 Wsparcie na zakładanie
działalności gospodarczej, 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do
zmian oraz 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej, w pkt.
23, po akapicie pierwszym, dodaje się słowa:
Podstawę prawną udzielania pomocy stanowi w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 2 lipca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w
ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

40)

w karcie działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z
prywatnym, w pkt. 5, słowa:
Zakres udzielonego wsparcia może obejmować następujące działania:
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a) tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo utworzonych formach opieki
przewidzianych ustawą,521
b) dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami,
c) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia
dziennego opiekuna dla opiekunów dzieci.532
Ponadto jedynie w ramach inicjatyw na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju
opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna możliwe będzie:
d) podnoszenie kompetencji osób zamierzających pełnić funkcję opiekuna
dziennego poprzez sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego,
e) działania informacyjno-promocyjne dotyczące korzystania z tej formy opieki
oraz pełnienia funkcji opiekuna (wyłącznie w połączeniu z innymi formami
wsparcia).
Co do zasady każdy projekt polega co najmniej na tworzeniu nowych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3.
Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki (w formie żłobków, klubów
dziecięcych, opiekuna dziennego) gwarantuje zwiększenie liczby miejsc
prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną.
Powyższe warunki nie mają zastosowania w przypadku dostosowania
istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Dostosowanie
istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami jest
możliwe wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb
konkretnych dzieci i stopnia niedostosowania placówki.
Zaplanowane finansowanie z projektu bieżącej działalności nowoutworzonych
miejsc opieki (w żłobkach, klubach, u dziennego opiekuna) nie może przekraczać
okresu 24 miesięcy.
W ramach wspieranych projektów wymagane będzie zachowanie trwałości ich
rezultatów.543
zastępuje się słowami:
Zakres udzielonego wsparcia może obejmować następujące działania:
a) tworzenie nowych miejsc opieki, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami
w
istniejących
lub
nowo
utworzonych
instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad
dziećmi do lat 3,524

52

Zgodnie z treścią RPO wsparcie może dotyczyć miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna.

53

Wsparcie dostępne jedynie dla osób pozostających bez pracy (bezrobotnych oraz biernych zawodowo) pozostających poza
rynkiem pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3. Pokrycie kosztów obejmuje opiekę nad
konkretnym dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym lub wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom
opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Sfinansowanie powyższych
kosztów nie może stanowić kosztów związanych z zapewnieniem finansowania działalności bieżącej nowoutworzonych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3.

54

Trwałość jest rozumiana jako gotowość utworzonych w projekcie miejsc opieki do świadczenia usług przez okres co najmniej 2
lat od daty zakończenia realizacji projektu.

52
Zgodnie z treścią RPO wsparcie może dotyczyć miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i w ramach instytucji dziennego
opiekuna.
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b) dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki
przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3.535
Ponadto jedynie w ramach inicjatyw na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju
opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna możliwa jest:
c)

organizacja
działań
informacyjno-promocyjnych
dotyczących
korzystania z tej formy opieki oraz pełnienia funkcji opiekuna (wyłącznie w
połączeniu z innymi formami wsparcia).

Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki (w formie żłobków, klubów
dziecięcych, opiekuna dziennego) gwarantuje zwiększenie liczby miejsc
prowadzonych przez daną instytucję publiczną lub niepubliczną.
Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania
istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Dostosowanie
istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami jest
możliwe w zakresie wskazanym w regulaminie konkursu oraz wyłącznie w
zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb konkretnych dzieci i
stopnia niedostosowania placówki.
W ramach wspieranych projektów wymagane będzie zachowanie trwałości ich
rezultatów.546
41)

w karcie działania 9.1 Aktywna integracja, w pkt. 11, słowa:
• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej,667w tym w
szczególności:
− osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
− osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
zastępuje się słowami:
• osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które
w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w
szczególności:
− osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
− osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
• środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w
szczególności społeczności lokalne na obszarach zdegradowanych
objętych rewitalizacją,
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

42)

w karcie działań 9.1, 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne oraz 9.3 Wsparcie
ekonomii społecznej, w pkt. 23, po akapicie pierwszym, dodaje się słowa:
Podstawę prawną udzielania pomocy stanowi w szczególności:

53

Zgodnie z treścią RPO wsparcie może dotyczyć miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i w ramach instytucji u
dziennego opiekuna.

54

Trwałość jest rozumiana jako gotowość podmiotu do świadczenia usług w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

67

W przypadku wsparcia osób bezrobotnych, w ramach poddziałania 9.1.1 wsparcie może zostać skierowane wyłącznie do osób
bezrobotnych, które korzystają z pomocy społecznej lub bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy (tzw. oddalonych od
rynku pracy) zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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•

43)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 2 lipca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w
ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

w karcie działania 9.2, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 9.2.1 Usługi
społeczne i zdrowotne w regionie, w pkt D po słowach:
D. Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.
dodaje się słowa:
W ramach ww. typu projektu przewiduje się realizację działań na rzecz
rozwoju usług opiekuńczych, w szczególności wykorzystujących
nowoczesne
technologie
informacyjno-komunikacyjne.
Celem
przedsięwzięć podejmowanych w ramach ww. typu jest zorganizowanie
kompleksowego
systemu
opieki,
umożliwiającego
osobom
niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku
oraz miejscu zamieszkania.
W ramach ww. typu przewiduje się realizację projektów, które umożliwią
osobom niesamodzielnym bezpieczne funkcjonowanie w ich środowisku
oraz miejscu zamieszkania świadczonych w ramach projektu obejmujących
przynajmniej:
• dostęp do centrum teleopieki, zapewniającego co najmniej możliwość
całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w
przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osoby
niesamodzielnej;
• zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania (np. sąsiedzkie usługi
opiekuńcze, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania).

44)

w karcie działania 9.2, w pkt. 10, w części dotyczącej poddziałania 9.2.1, słowa:
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych), w tym w szczególności:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
• organizacje pozarządowe
• organizacje non-profit
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
• podmioty ekonomii społecznej
• instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne
• przedsiębiorcy
zastępuje się słowami:
Typy projektu A, B, C i E:
Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów
odrębnych), w tym w szczególności:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
13

• organizacje pozarządowe
• organizacje non-profit
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych
• podmioty ekonomii społecznej
• instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne
• przedsiębiorcy
Typ projektu D:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
• inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych) – wyłącznie jako partner
45)

w karcie działań 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 10.2 Rozwój kształcenia
zawodowego oraz 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych,
w pkt. 23, po akapicie pierwszym, dodaje się słowa:
Podstawę prawną udzielania pomocy stanowi w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 2 lipca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w
ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020.

46)

w karcie działania 11.1 Rewitalizacja miast, w pkt. 5:
a) w pkt. D słowa:
zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja)
przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
zastępuje się słowami:
zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja)
przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi
rowerowe82);
b) w pkt. F słowa:
modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy,
fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy).
zastępuje się słowami:
modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy,
elewacje zewnętrzne, okna i drzwi w elewacji zewnętrznej, klatki schodowe i
korytarze, windy).

47)

w karcie działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w pkt. 5:
a) w pkt. D słowa:

82

Droga rowerowa rozumiana jest jako droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi
znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za
pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym).

14

zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja)
przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
zastępuje się słowami:
zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja)
przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi
rowerowe 84);
92

b) w pkt. F słowa:
modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy,
fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy).
zastępuje się słowami:
modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy,
elewacje zewnętrzne, okna i drzwi w elewacji zewnętrznej, klatki schodowe i
korytarze, windy).
48)

w karcie działania 11.3 Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski, w pkt. 5:
a) w pkt. 4 słowa:
zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja)
przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
zastępuje się słowami:
zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja)
przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi
rowerowe 86);
10

b) w pkt. 6 słowa:
modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy,
fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy).
zastępuje się słowami:
modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy,
elewacje zewnętrzne, okna i drzwi w elewacji zewnętrznej, klatki schodowe i
korytarze, windy).
49)

w karcie działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, w pkt. 5:
a) w pkt. D słowa:
zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja)
przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
zastępuje się słowami:

84

Droga rowerowa rozumiana jest jako droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi
znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za
pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym).
86

Droga rowerowa rozumiana jest jako droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi
znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za
pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym).

15

zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja)
przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi
rowerowe 89);
112

b) w pkt. F słowa:
modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy,
fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy).
zastępuje się słowami:
modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy,
elewacje zewnętrzne, okna i drzwi w elewacji zewnętrznej, klatki schodowe i
korytarze, windy).
50)

w karcie działań 11.1, 11.2 oraz 11.4, w pkt. 23, po akapicie pierwszym, dodaje
się słowa:
Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 września 2015
r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 5 sierpnia 2015
r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 28 sierpnia 2015
r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020
• 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
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.

51)

w karcie działania 12.2 Infrastruktura edukacyjna, w pkt. 23, po akapicie
pierwszym, dodaje się słowa:
Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności:
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 28 sierpnia 2015
r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020.

89

Droga rowerowa rozumiana jest jako droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi
znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za
pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym).
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52)

w tabeli pn. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane EUR) –
wiersze dotyczące poddziałania 9.1.1 i 9.1.2 w brzmieniu:

poddziałanie
9.1.1

9i

59 500
000

0

poddziałanie
9.1.2

9i

40 500
000

0

0

59 500
000

0

40 500
000

10
500
000
7 147
061

10 500
000

0

0

5 479
414

4 764
706

0

10
500
000
714
708

0

0

70 000
000

43 575
020

15 924
980

26,76
%

0

0

1 667
647

47 647
061

40 500
000

0

0,00%

0

0

0

67 358
264

41 329
544

15 924
980

26,76
%

0

0

1 667
647

50 288
797

42 745
476

0

0,00%

0

zastępuje się wierszami w brzmieniu:
poddziałanie
9.1.1

9i

57 254
524

0

poddziałanie
9.1.2

9i

42 745
476

0

53)

54)

57 254
524

0

42 745
476

10
103
740
7 543
321

10 103
740

0

0

5 875
674

4 764
706

0

10
103
740
1 110
968

w rozdziale V, pkt 1. Wykaz rozporządzeń krajowych i UE oraz ustaw krajowych,
dodaje się słowa:
•

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r.
w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów
miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata
2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 1944)

•

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 2220)

w rozdziale V, pkt 4. Wykaz wytycznych programowych IZ RPO WM, dodaje się
słowa:
•

55)

0

Wytyczne w zakresie monitorowania projektów w okresie trwałości.
Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020

Zmienia się numerację przypisów w ten sposób, że:
a) dotychczasowe przypisy nr 67-82 otrzymują nr 66-81,
b) dotychczasowy przypis nr 84 otrzymuje nr 85,
c) dotychczasowe przypisy nr 85-86 otrzymują nr 87-88,
d) dotychczasowe przypisy nr 87-88 otrzymują nr 90-91;

II.

w załączniku nr 2 do SzOOP RPO WM – Tabela wskaźników rezultatu
bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań:
1)

w tabeli zawierającej wskaźniki rezultatu bezpośredniego:
a) wiersze dotyczące działania 3.2 w brzmieniu:

Działanie 3.2

Liczba przedsiębiorstw korzystających z
zaawansowanych usług (nowych i/lub
ulepszonych) świadczonych przez instytucje
otoczenia biznesu

przedsiębi
orstwa

0

2014

470

SL
2014

Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia
w zakresie promocji przedsiębiorczości

przedsiębi
orstwa

0

2014

70

SL
2014

0

2014

zostanie
oszacowana

SL
2014

zastępuje się wierszami w brzmieniu:
Działanie 3.2

(4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie niefinansowe

przedsięb
iorstwa

17

(5) Liczba wspieranych nowych
przedsiębiorstw

przedsięb
iorstwa

0

2014

zostanie
oszacowana

SL
2014

Liczba przedsiębiorstw korzystających z
zaawansowanych usług (nowych i/lub
ulepszonych) świadczonych przez instytucje
otoczenia biznesu

szt.

0

2014

470

SL
2014

Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia
w zakresie promocji przedsiębiorczości

szt.

0

2014

70

SL
2014

b) wiersz dotyczący poddziałania 3.4.1 w brzmieniu:
Poddziałanie
3.4.1

Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu bezpośredniego

zastępuje się wierszem w brzmieniu:
Poddziałanie
3.4.1

(5) Liczba wspieranych nowych
przedsiębiorstw

przedsięb
iorstwa

0

2014

zostanie
oszacowana

SL
2014

c) w części dotyczącej poddziałania 3.4.3 dodaje się wiersz w brzmieniu:
Poddziałanie
3.4.3

(5) Liczba wspieranych nowych
przedsiębiorstw

przedsięb
iorstwa

0

2014

zostanie
oszacowana

SL
2014

d) wiersze dotyczące poddziałania 5.1.1 w brzmieniu:
Powierzchnia
terenów
objętych
masowymi poddana stabilizacji
Poddziałanie
5.1.1

ruchami

ha

0

2014

zostanie
oszacowana

SL
2014

Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach
renaturalizacji

szt.

0

2014

zostanie
oszacowana

SL
2014

(20) Liczba ludności odnoszących korzyści ze
środków ochrony przeciwpowodziowej

os.

0

2014

22 500

SL
2014

os.

0

2014

22 500

SL
2014

zastępuje się wierszem w brzmieniu:
Poddziałanie
5.1.1

(20) Liczba ludności odnoszących korzyści ze
środków ochrony przeciwpowodziowej

e) w części dotyczącej poddziałania 5.3.1 dodaje się wiersze w brzmieniu:
Poddziałanie
5.3.1

(18) Liczba dodatkowych osób korzystających
z ulepszonego zaopatrzenia w wodę

osoby

0

2014

zostanie
oszacowana

SL
2014

(19) Liczba dodatkowych osób korzystających
z ulepszonego oczyszczania ścieków

osoby

0

2014

zostanie
oszacowana

SL
2014

f) w części dotyczącej poddziałania 5.3.2 dodaje się wiersze w brzmieniu:
Poddziałanie
5.3.2

2)

(18) Liczba dodatkowych osób korzystających
z ulepszonego zaopatrzenia w wodę

osoby

0

2014

zostanie
oszacowana

SL
2014

(19) Liczba dodatkowych osób korzystających
z ulepszonego oczyszczania ścieków

osoby

0

2014

zostanie
oszacowana

SL
2014

w tabeli zawierającej wskaźniki produktu:
a) wiersz dotyczący poddziałania 1.2.1 w brzmieniu:

Poddziałanie
1.2.1

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
prowadzenia prac B+R

18

przedsiębiorstwa

nd

166

SL 2014

zastępuje się wierszem w brzmieniu:
Poddziałanie
1.2.1

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
prowadzenia prac B+R

szt.

nd

166

SL 2014

b) w części dotyczącej działania 3.2 dodaje się wiersz w brzmieniu:
Działanie 3.2

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie

przedsiębiorstwa

zostanie
oszacow
ana

zostanie
oszacowa
na

SL 2014

c) w części dotyczącej poddziałania 3.3.1 dodaje się wiersz w brzmieniu:
Poddziałanie
3.3.1

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie

przedsiębiorstwa

zostanie
oszacow
ana

zostanie
oszacowa
na

SL 2014

d) wiersze dotyczące poddziałania 3.3.2 w brzmieniu:

Poddziałanie
3.3.2

(2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje

przedsiębiorstwa

nd

200

SL 2014

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
internacjonalizacji działalności

przedsiębiorstwa

nd

200

SL 2014

(6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)

EUR

nd

13 000
000

SL 2014

Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany
organizacyjno-procesowe

przedsiębiorstwa

nd

50

SL 2014

przedsiębiorstwa

zostanie
oszacow
ana

zostanie
oszacowa
na

SL 2014

przedsiębiorstwa

nd

200

SL 2014

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie
internacjonalizacji działalności

szt.

nd

200

SL 2014

(6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje)

EUR

nd

13 000
000

SL 2014

Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany
organizacyjno-procesowe

szt.

nd

50

SL 2014

zastępuje się wierszem w brzmieniu:
(1) Liczba
wsparcie

przedsiębiorstw

otrzymujących

(2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
Poddziałanie
3.3.2

e) w części dotyczącej poddziałania 3.4.1 dodaje się wiersz w brzmieniu:
Poddziałanie
3.4.1

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie

przedsiębiorstwa

zostanie
oszacow
ana

zostanie
oszacowa
na

SL 2014

f) w części dotyczącej poddziałania 3.4.2 dodaje się wiersz w brzmieniu:
Poddziałanie
3.4.2

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie

przedsiębiorstwa

19

zostanie
oszacow
ana

zostanie
oszacowa
na

SL 2014

g) w części dotyczącej poddziałania 3.4.3 dodaje się wiersz w brzmieniu:
Poddziałanie
3.4.3

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie

przedsiębiorstwa

zostanie
oszacow
ana

zostanie
oszacowa
na

SL 2014

h) w części dotyczącej poddziałania 3.4.4 dodaje się wiersz w brzmieniu:
Poddziałanie
3.4.4

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie

przedsiębiorstwa

zostanie
oszacow
ana

zostanie
oszacowa
na

SL 2014

i) w części dotyczącej poddziałania 3.4.5 dodaje się wiersz w brzmieniu:
Poddziałanie
3.4.5

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie

przedsiębiorstwa

zostanie
oszacow
ana

zostanie
oszacowa
na

SL 2014

j) w części dotyczącej poddziałania 5.1.1 dodaje się wiersze w brzmieniu:

Poddziałanie
5.1.1

Powierzchnia terenów objętych
masowymi poddana stabilizacji

ruchami

Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach
renaturalizacji

ha

nd

zostanie
oszacowa
na

SL 2014

szt.

nd

zostanie
oszacowa
na

SL 2014

k) wiersze dotyczące poddziałania 7.1.2 w brzmieniu:
Poddziałanie
7.1.2

Długość przebudowanych dróg powiatowych

km

14

14

SL 2014

Długość przebudowanych dróg gminnych

km

3

3

SL 2014

zastępuje się wierszem w brzmieniu:

Poddziałanie
7.1.2

Długość wybudowanych dróg powiatowych

km

0

0,5

SL 2014

Długość wybudowanych dróg gminnych

km

0

1

SL 2014

Długość przebudowanych dróg powiatowych

km

7

15,5

SL 2014

Długość przebudowanych dróg gminnych

km

0

0,25

SL 2014

l) wiersz dotyczący poddziałania 8.4.1 w brzmieniu:
Poddziałanie
8.4.1

Liczba przedsiębiorstw działających z
branżach/sektorach istotnych dla rozwoju
województwa

szt.

n/d

n/d – wskaźnik
o charakterze
informacyjnym

SL 2014

szt.

n/d

n/d – wskaźnik
o charakterze
informacyjnym

SL 2014

zastępuje się wierszem w brzmieniu:
Poddziałanie
8.4.1

III.

Liczba przedsiębiorstw działających w
branżach/sektorach istotnych dla rozwoju
województwa

w załączniku nr 3 do SzOOP RPO WM – Kryteria wyboru projektów dla
poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań:

20

1)

w tabeli Zestawienie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet
Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020:
a) w działaniu 1.2 wiersz dotyczący poddziałania 1.2.1 w brzmieniu:

1.2.1 Projekty badawczorozwojowe przedsiębiorstw

A. badanie przemysłowe i prace rozwojowe
B. prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

59

zastępuje się wierszem w brzmieniu:
1.2.1 Projekty badawczorozwojowe przedsiębiorstw

A. projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe

59

b) w działaniu 4.1 dodaje się wiersz dotyczący poddziałania 4.1.1 w brzmieniu:
4.1.1 Rozwój
infrastruktury produkcji
energii ze źródeł
odnawialnych

A. wywarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
B. wywarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych
C. wywarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych
D. projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej

72

c) w działaniu 4.4 wiersz dotyczący poddziałania 4.4.2 w brzmieniu:
4.4.2 Obniżenie poziomu
niskiej emisji - SPR

A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)

55

zastępuje się wierszem w brzmieniu:
4.4.2 Obniżenie poziomu
niskiej emisji - SPR

A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe)
B. rozwój sieci ciepłowniczych

55

d) wiersz dotyczący działania 8.5 w brzmieniu:
8.5 Wsparcie na rzecz
łączenia życia
zawodowego z prywatnym
(PI 8iv)

-

A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3,
w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz
zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach
B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna

200

zastępuje się wierszem w brzmieniu:
8.5 Wsparcie na rzecz
łączenia życia
zawodowego z prywatnym
(PI 8iv)

-

A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3,
w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz
zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach
B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna

240

e) w działaniu 9.1 wiersz dotyczący poddziałania 9.1.2, typ projektu A w
brzmieniu:
9.1.2 Aktywna integracja –
projekty konkursowe

A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

220

zastępuje się wierszem w brzmieniu:
9.1.2 Aktywna integracja –

A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub
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250

projekty konkursowe

wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

f) w działaniu 9.1 wiersz dotyczący poddziałania 9.2.1, typ projektu D w
brzmieniu:
9.2.1 Usługi społeczne i
zdrowotne w regionie

D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki

240

zastępuje się wierszem w brzmieniu:
9.2.1 Usługi społeczne i
zdrowotne w regionie

D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki

210

g) w działaniu 10.1 wiersz dotyczący poddziałania 10.1.4, typ projektu B w
brzmieniu:
10.1.4 Małopolska chmura
edukacyjna

B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

180

zastępuje się wierszem w brzmieniu:
10.1.4 Małopolska chmura
edukacyjna

B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa

160

h) wiersz dotyczący działania 12.2 w brzmieniu:
12.2 Infrastruktura
edukacyjna

-

A. utworzenie regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji

34

zastępuje się wierszem w brzmieniu:
12.2 Infrastruktura
edukacyjna

-

A. utworzenie regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji

nd

2)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.2.1, zastępuje się
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 2 do uchwały
ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

3)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 3.1.1, zastępuje się
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 3 do uchwały
ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

4)

przed wykazem kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.1.2, dodaje się
wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.1.1 w brzmieniu
Załącznika nr 4 do uchwały ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

5)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.3.1, zastępuje się
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 5 do uchwały
ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;
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6)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.3.3, zastępuje się
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 6 do uchwały
ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

7)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.4.2, zastępuje się
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 7 do uchwały
ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

8)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.5.1, zastępuje się
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 8 do uchwały
ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

9)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 5.2.1, zastępuje się
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 9 do uchwały
ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

10)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 5.2.2, zastępuje się
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 10 do uchwały
ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

11)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 5.3.1, zastępuje się
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 11 do uchwały
ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

12)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 6.3.3, zastępuje się
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 12 do uchwały
ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

13)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 7.1.2, zastępuje się
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 13 do uchwały
ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

14)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla działania 8.5, zastępuje się wykazem
kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 14 do uchwały ZWM Nr
179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

15)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 9.1.2, typ projektu A
zastępuje się wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr
15 do uchwały ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

16)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 9.2.1, typ projektu D
zastępuje się wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr
16 do uchwały ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

17)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 10.1.4, typ projektu B
zastępuje się wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr
17 do uchwały ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

18)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 10.1.5, typ projektu C
zastępuje się wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr
18 do uchwały ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;

19)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla działania 12.2, zastępuje się wykazem
kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 19 do uchwały ZWM Nr
179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.;
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IV.

w załączniku nr 4 do SzOOP RPO WM – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez
Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego:
1)

w Tabeli 1. Wykaz projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym –
PROJEKTY REGIONALNE:
a) po wierszu nr 18 dodaje się wiersz nr 19 w brzmieniu:

19. 8.1 Aktywizacja
zawodowa –
projekty
Powiatowych
Urzędów
Pracy (2017)

Wojewódzki 29.12.
Urząd
2016
Pracy w
Krakowie

Powiatowe
Urzędy Pracy
Województwa
Małopolskiego

45 582 789*
* Dane dotyczące wartości
poszczególnych projektów PUP
dostępne w WUP Kraków oraz
powiatowych urzędach pracy.
Kwota może zostać powiększona o
kwotę nie wyższą niż 3/12
przyznanej puli środków na rok
2017 r. (zgodnie z mechanizmem
określonym w regulaminie naboru
pozakonkursowego).Powyższa
kwota to kwota FP ogółem na
realizację projektów w roku 2017
przed odliczeniem zobowiązań z
projektów z roku 2016.

45 582
789

ND 38 745
371

* dane
dotyczące
wybranych
wskaźników w
poszczególnych
projektach PUP
dostępne w
WUP Kraków
oraz w
powiatowych
urzędach pracy

* dane
I kw/
dotyczące
02/
wartości
2017
docelowych
wskaźników w
poszczególnych
projektach PUP
dostępne w
WUP Kraków
oraz w
powiatowych
urzędach pracy

b) dotychczasowe wiersze nr 19-29 otrzymują odpowiednio nr 20-30;
2)

Tabelę 2. Wykaz projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym –
PROJEKTY
W
RAMACH
ZINTEGROWANYCH
INWESTYCJI
TERYTORIALNYCH zastępuje się tabelą w brzmieniu Załącznika nr 20 do
uchwały ZWM Nr 179/17 z dnia 9 lutego 2017 r.
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I kw/
02/
2017

do II
kw/
06/
2018

