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 rozdziale I, podrozdział III pn. Główne etapy wyborów projektów, w pkt. b dodaje się
przypis w brzmieniu:
W przypadku poddziałania 12.1.3 do złożenia wniosku o dofinasowanie
uprawnione będą również przedsięwzięcia nie uzgodnione przez fora.
2) w rozdziale I, podrozdział V pn. Specyficzne schematy wyboru projektów w ramach
RPO WM, w nagłówku Schematu 4. Tryb konkursowy: Ścieżka subregionalna, dodaje
się w odniesieniu do poddziałania 12.1.3 przypis w brzmieniu:
W odniesieniu do poddziałania 12.1.3 do złożenia wniosku o dofinasowanie
uprawnione będą również przedsięwzięcia nie znajdujące się na niniejszej
liście.
3) w karcie działania 1.1, Infrastruktura badawcza sektora nauki w pkt. 5, zapis w
brzmieniu:
W ramach tego planu określona zostanie wartość wskaźnika dotyczącego
szacowanych przychodów pochodzących od podmiotów prywatnych, generowanych
w ramach działalności badawczej, prowadzonej przy wykorzystaniu wspartej
infrastruktury.
otrzymuje brzmienie:
W ramach powyższego planu określona zostanie wartość wskaźnika
dotyczącego poziomu przychodów z działalności prowadzonej przy
wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej, z zastrzeżeniem, że wartość
przedmiotowego wskaźnika należy odnosić do przychodów pochodzących od
podmiotów prywatnych, tj. przedsiębiorstw definiowanych zgodnie z art. 1
Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
W przypadku zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmiany RPO WM w
zakresie dotyczącym wskaźnika przychodów z działalności prowadzonej przy
wykorzystaniu infrastruktury badawczej w ramach PI 1a, od dnia wejścia w
życie decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej zmianę RPO WM, wartość
przedmiotowego wskaźnika należy odnosić do przychodów pochodzących z
działalności komercyjnej.
Przez przychody z działalności komercyjnej prowadzonej na wspartej
infrastrukturze badawczej należy rozumieć przychody z działalności
gospodarczej prowadzonej przy wykorzystaniu tej infrastruktury – w zakresie
form, o których mowa w dokumencie pn. Komunikat Komisji: Zasady ramowe
Unii Europejskiej dotyczące pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu
świadczenia usług publicznych (2014/C 198/01), tj.:
a) wynajem infrastruktury,
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b) świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw,
c) realizacja badań kontraktowych (na zlecenie),
d) inne formy gospodarczego wykorzystania infrastruktury, takie jak odpłatne
świadczenie usług badawczych na zlecenie oraz usług związanych z
transferem wiedzy niezależnie od statusu podmiotu zlecającego wykonanie
tych usług (podmiot publiczny lub prywatny), z zastrzeżeniem, że ceny
powyższych usług odpowiadają cenom rynkowym, a wydatki ponoszone w
związku z ich świadczeniem i rozliczeniem podlegają dokumentowaniu w
postaci faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości
dowodowej.
4) w karcie działania 1.1, Infrastruktura badawcza sektora nauki w pkt. 5, po zapisie
w brzmieniu:
Zobowiązanie do realizacji przez beneficjenta założonego wskaźnika będzie zawarte
w umowie o dofinansowanie realizacji danego przedsięwzięcia. Beneficjenci będą
zobowiązani do monitorowania oraz sprawozdawania Instytucji Zarządzającej
informacji na temat przychodów z działalności gospodarczej generowanych w
ramach wspartych przedsięwzięć.
otrzymuje brzmienie :
Wsparcie przyznane na realizację projektu w ramach działania 1.1 podlegać
będzie proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku, gdy założona przez
beneficjenta wartość wskaźnika poziomu przychodów, o którym mowa
powyżej nie zostanie osiągnięta w terminie określonym w umowie o
dofinansowanie, nie później jednak niż na moment złożenia dokumentów
zamknięcia programu.
5) w karcie działania 1.2, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 1.2.3 Bony na
innowacje po zapisie w brzmieniu:
a) typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac
rozwojowych, dotyczące:
•

badań mających na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności,
prowadzących do opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też
wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub
usług;
dodaje się zapis w brzmieniu:

•

prac
polegających
na
zdobywaniu,
łączeniu,
kształtowaniu
i
wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności w celu
opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług;
6) w karcie działania 1.2, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 1.2.3 Bony na
innowacje:
a) zapis w brzmieniu:
Katalog usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach:
• małego bonu na innowacje,
• dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu
obejmującego
usługi
w
zakresie
badań
przemysłowych
i/lub
eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa
obejmuje:
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otrzymuje brzmienie:
Katalog usług proinnowacyjnych obejmuje:
b) po zapisie w brzmieniu:
Jednocześnie ze wsparcia w ramach tego typu usług wyłączone są projekty
dotyczące zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony
wyłącznie na terytorium Polski, oraz jej realizacji.
dodaje się zapis w brzmieniu:
Usługi proinnowacyjne (typ 3-6) są kwalifikowane w ramach małego bonu na
innowacje. Usługi te mogą być dodatkowo kwalifikowane w ramach dużego
bonu, jednak wyłącznie w przypadku, gdy w ramach danego projektu
występują łącznie z usługami badawczo-rozwojowymi (typ 1-2), a każda z
usług objętych projektem będzie świadczona przez uprawnionego
Wnioskodawcę i będzie stanowić wydatek kwalifikowany.
7) w karcie działania 1.2, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 1.2.3 Bony na
innowacje zapis w brzmieniu:
f) typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z
przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym, które
dotyczą: wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i
technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania; analiz i
ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw
rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji; przygotowania zgłoszenia
wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego
pełnomocnika, który 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 (w tym opłaty związane ze
zgłoszeniem).
otrzymuje brzmienie :
f) typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z
uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw
ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów
przemysłowych, w zakresie dotyczącym:
•

wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i
technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania w
zakresie ochrony własności przemysłowej; analiz i ekspertyz w zakresie
wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i
uwarunkowań prawnych komercjalizacji,

•

przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru
przemysłowego i ich zgłoszenie: usługi obejmują pomoc prawną i
techniczną świadczoną przez rzecznika patentowego w zakresie
niezbędnym do przygotowania zgłoszenia/zgłoszenia:
 pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i
konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu
prawnego przedmiotu własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i
procesowym (w okresie realizacji projektu);
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 pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów
technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej
przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu
ich ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.
Dodatkowo, w ramach projektów dotyczących usług proinnowacyjnych typu 6,
dopuszcza się możliwość kwalifikowania opłat związanych ze zgłoszeniem,
jako koszty ponoszone bezpośrednio przez Wnioskodawcę/Beneficjenta.
8) w karcie działania 1.2, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 1.2.3 Bony na
innowacje zapis w brzmieniu:
Jednocześnie ze wsparcia w ramach tego typu usług wyłączone są projekty
dotyczące zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony
wyłącznie na terytorium Polski, oraz jej realizacji.
otrzymuje brzmienie :
Jednocześnie ze wsparcia w ramach tego typu usług wyłączone są projekty
dotyczące zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony
wyłącznie na terytorium Polski. Ze wsparcia wyłączone są również usługi
dotyczące realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, tj. sytuacji, gdy
wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu
broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia
patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na
wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.
9) w karcie działania 1.2, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 1.2.3 Bony na
innowacje zapis w brzmieniu:
W ramach bonów na innowacje nie będą kwalifikowane usługi:
• dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej,
• dotyczące rutynowych i/lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących
produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych
operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.
otrzymuje brzmienie:
W ramach bonów na innowacje nie będą kwalifikowane usługi:
• dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej,
• dotyczące rutynowych i/lub okresowych zmian wprowadzanych do istniejących
produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych
operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
• dotyczące doradztwa, kwalifikowane w poddziałaniu 3.4.5 RPO WM.
10) w karcie działania 1.2, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 1.2.3 Bony na
innowacje zapis w brzmieniu:
e) podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – typu 6:
• kancelarie patentowe w rozumieniu ustawy z dn. 11 kwietnia 2001 r. o
rzecznikach patentowych;
otrzymuje brzmienie :
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e) podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – wyłącznie typu
6:
• kancelarie patentowe w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 11 kwietnia 2001
r. o rzecznikach patentowych;
11) w karcie działania 3.2, w pkt. 7, dodaje się wskaźnik w brzmieniu:
(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
12) w karcie działania 3.2, w pkt. 8, usuwa się wskaźnik w brzmieniu:
(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
13) w karcie działania 3.4, w części dotyczącej poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP w
pkt. 5, w odniesieniu do typu projektu 1 dodaje się zapis w brzmieniu:
Niniejszy typ projektu (zakres wsparcia ujęty w pkt. 1) jest zgodny z regułą
zmienianej UP – uznaje się, że inwestycje realizowane w ramach niniejszego
typu projektu obarczone są wysokim ryzykiem biznesowym, co oznacza że
wsparcie w tym zakresie udzielane jest w formie dotacji.
14) w karcie działania 3.4, w części dotyczącej poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP w pkt.
5, w odniesieniu do typu projektu 2 zapis 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 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.
otrzymuje brzmienie:
2. inwestycji MŚP – producentów urządzeń finalnych niezbędnych do produkcji
energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.
W tym zakresie wspierane będą inwestycje MŚP wytwarzających urządzenia finalne
lub ich kluczowe i wyspecjalizowane komponenty, wykorzystywane do produkcji:
a) energii elektrycznej z wiatru, wody, słońca, biogazu i biomasy,
b) ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej,
c) innych urządzeń grzewczych, aniżeli wskazane w pkt. a) i b), w tym m.in.
urządzeń służących do produkcji, magazynowania lub odzyskiwania ciepła
z otoczenia (np. pomp ciepła, rekuperatorów), kotłów grzewczych
gazowych, olejowych, elektrycznych, na paliwa stałe, urządzeń
kogeneracyjnych.
d) energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji,
e) biokomponentów oraz biopaliw II i/lub III generacji.
W ramach niniejszego typu projektu wspierane mogą być wyłącznie MŚP
producenci lub zamierzający produkować urządzenia do ogrzewania
charakteryzujące się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem
efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały
określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21
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października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów
dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.
W odniesieniu do urządzeń, których nie obejmują wymogi ww. Dyrektywy (np.
kotłów jednofunkcyjnych o mocy przekraczającej 400 kW) producenci mogą
otrzymać wsparcie tylko w wówczas, gdy spełniają one nowe minimalne
wymagania dotyczące zużycia energii i ochrony środowiska. Fakt ten musi
być potwierdzony za pomocą oznaczenia CE lub w inny stosowny sposób
wynikający z mających zastosowanie przepisów.
Niniejszy typ projektu (zakres wsparcia ujęty w pkt. 2) jest zgodny z regułą
zmienianej UP – uznaje się, że inwestycje realizowane w ramach niniejszego
typu projektu obarczone są wysokim ryzykiem biznesowym, co oznacza że
wsparcie w tym zakresie udzielane jest w formie dotacji.
15) w karcie działania 3.4, w ramach poddziałania 3.4.1 Instrumenty finansowe dla
MŚP- wczesna faza rozwoju w pkt. 7 zapis w brzmieniu:
(5) Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw
otrzymuje brzmienie ;
Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o
charakterze rezultatu bezpośredniego
16) w karcie działania 3.4, w ramach poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna
faza rozwoju w pkt. 7, skreśla się zapis brzmieniu:
(5) Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw
17) w karcie działania 3.4, w ramach poddziałania 3.4.1 Instrumenty finansowe dla
MŚP- wczesna faza rozwoju w pkt. 8, dodaje się zapis w brzmieniu:
(5) Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw
18) w karcie działania 3.4, w ramach poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna
faza rozwoju w pkt. 8, dodaje się zapis brzmieniu:
(5) Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw
19) w karcie działania 3.4, w części dotyczącej poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP w pkt.
9, w odniesieniu do typu projektu 2 zapis w brzmieniu:
B. inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE
lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji
otrzymuje brzmienie :
B. inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii lub
biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji
20) w karcie działania 8.6, w ramach poddziałania 8.6.1 Realizacja programów
przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców w pkt. 8, zapis w
brzmieniu:
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie
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otrzymuje brzmienie;
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (w typie B
wskaźnik wyłącznie o charakterze informacyjnym)
21) w karcie działania 12.1, w części dotyczącej poddziałania 12.1.3 Infrastruktura
ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR w pkt. 9, skreśla się zapis w
brzmieniu:
projekty z obszaru objętego SPR, ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla
danego subregionu.
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) dodaje się wiersz w działaniu 3.2 w brzmieniu:
(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących
wsparcie

Działanie 3.2

przedsięb
iorstwa

0

2014

zostanie
oszacow
ana

SL 2014

0

2014

zostanie
oszacow
ana

SL 2014

b) wiersz dotyczący poddziałania 3.4.1 w brzmieniu:
Poddziałanie 3.4.1

(5)
Liczba
przedsiębiorstw

wspieranych

nowych

przedsiębi
orstwa

zastępuje się wierszem w brzmieniu:
Poddziałanie 3.4.1

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

c) usuwa się wiersz dotyczący poddziałania 3.4.3 w brzmieniu:
Poddziałanie 3.4.3

(5)
Liczba
przedsiębiorstw

wspieranych

nowych

przedsiębi
orstwa

0

2014

zostanie
oszacow
ana

SL 2014

2) w tabeli zawierającej wskaźniki produktu:
a) skreśla się wiersz dotyczący działania 3.2 w brzmieniu:
Działanie 3.2

(1) Liczba
wsparcie

przedsiębiorstw

otrzymujących

przedsiębiors
twa

zostanie
oszacow
ana

zostanie
oszacowa
na

SL 2014

0

zostanie
oszacowa
na

SL 2014

b) dodaje się wiersz w poddziałaniu 3.4.1 w brzmieniu:
Poddziałanie 3.4.1

(5)
Liczba
przedsiębiorstw

wspieranych

nowych

przedsiębior
stwa

c) dodaje się wiersz w poddziałaniu 3.4.3 w brzmieniu:
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Poddziałanie 3.4.3

(5)
Liczba
przedsiębiorstw

wspieranych

nowych

przedsiębior
stwa

zostanie
oszacowa
na

0

SL 2014

d) wiersz dotyczący poddziałania 8.6.1w brzmieniu:
Poddziałanie 8.6.1

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie

os.

n/d

3 300

SL 2014

otrzymuje brzmienie:
3 300 (typ A)
Poddziałanie 8.6.1

III.
1)

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych
wsparciem w programie

os.

n/d

n/d – wskaźnik
o charakterze
informacyjnym
(typ B)

SL 2014

w załączniku nr 3 do SzOOP RPO WM – Kryteria wyboru projektów dla
poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań:
w tabeli Zestawienie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet
Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020:
a) w działaniu 2.1 wiersz dotyczący poddziałania 2.1.1 w brzmieniu:

2.1.1 Elektroniczna
administracja

A. e-usługi publiczne w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C)
B. usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) wspierające dla e-usług publicznych
C. nowe rozwiązania IT w administracji, służące cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych

97

otrzymuje brzmienie:
2.1.1 Elektroniczna
administracja

A. e-usługi publiczne w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C)
B. usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) wspierające dla e-usług publicznych
C. nowe rozwiązania IT w administracji

81

b) w działaniu 3.4 wiersz dotyczący poddziałania 3.4.4 w brzmieniu:
A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku
dłużej niż 24 m-ce

36

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

25

3.4.4 Dotacje dla MŚP

otrzymuje brzmienie:
A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku
dłużej niż 24 m-ce

36

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

24

3.4.4 Dotacje dla MŚP

c) w działaniu 9.2. wiersz dotyczący poddziałania 9.2.2 w brzmieniu:
9.2.2 Usługi opiekuńcze
oraz interwencja

A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych
B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób

8

250

kryzysowa - ZIT

niesamodzielnych
C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej

240

otrzymuje brzmienie:
9.2.2 Usługi opiekuńcze
oraz interwencja
kryzysowa - ZIT

A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych
B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób
niesamodzielnych

290

C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej

240

d) wiersz dotyczący poddziałania 12.1.3 w brzmieniu:
12.1.3 Infrastruktura
ochrony zdrowia o
znaczeniu subregionalnym
- SPR

A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w
sprzęt medyczny

31

otrzymuje brzmienie:
12.1.3 Infrastruktura
ochrony zdrowia o
znaczeniu subregionalnym
- SPR

A. budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w
sprzęt medyczny

34

2)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla działania 1.1 otrzymuje brzmienie Załącznika
nr 2 do uchwały ZWM Nr 686/17 z dnia 4 maja 2017 r.;

3)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.2.3 otrzymuje brzmienie
Załącznika nr 3 do uchwały ZWM Nr 686/17 z dnia 4 maja 2017 r.;

4)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 2.1.1 otrzymuje brzmienie
Załącznika nr 4 do uchwały ZWM Nr 686/17 z dnia 4 maja 2017 r.;

5)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 3.4.4 otrzymuje brzmienie
Załącznika nr 5 do uchwały ZWM Nr 686/17 z dnia 4 maja 2017 r.;

6)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 9.2.2 otrzymuje brzmienie
Załącznika nr 6 do uchwały ZWM Nr 686/17 z dnia 4 maja 2017 r.;

7)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 12.1.3 otrzymuje brzmienie
Załącznika nr 7 do uchwały ZWM Nr 686/17 z dnia 4 maja 2017 r.;

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:

1. dodaje się wiersz nr 6 w brzmieniu:

9

1
6.

2.1.1

2
m_MSIT –
mobilny
Małopolski
System
Informacji
Turystycznej

3

4

Województwo
Małopolskie
(Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego,
Departament
Turystyki
i Sportu)

5

04.05.2017

6

Województwo
Małopolskie

7

7 890
586

7 169
037

8
N
D

9
6 093
681

10

11

Liczba podmiotów, które
udostępniły on-line
informacje sektora
publicznego [szt.]

1

Liczba urzędów, które
wdrożyły katalog
rekomendacji dotyczących
awansu cyfrowego [szt.]

1

przewidywany w dniu identyfikacji
termin zakończenia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

przewidywany w dniu identyfikacji
termin
rozpoczęcia realizacji projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

przewidywany w dniu identyfikacji
termin złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)

wartość
docelowa

wskaźnik

szacowany wkład UE (PLN)

(PLN)

duży projekt (T/N/ND)

szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych

szacowana całkowita wartość
projektu (PLN)

podmiot, który będzie
wnioskodawcą

data identyfikacji

podmiot zgłaszający

tytuł lub zakres projektu

numer działania
lub poddziałania

l.p
.

zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami

12

13

14

II kw/
06/2017

IV kw/
11/2015

II kw/
06/2019

Liczba pobrań/odtworzeń
450
dokumentów zawierających 000
informację sektora
publicznego [szt. /rok]

12.

przewidywany w dniu
identyfikacji termin zakończenia
realizacji projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

przewidywany w dniu
identyfikacji termin złożenia
wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)

wartość
docelowa

zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami

wskaźnik

szacowany wkład UE (PLN)

duży projekt (T/N/ND)

(PLN)

szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych

szacowana całkowita wartość
projektu (PLN)

podmiot, który będzie
wnioskodawcą

data identyfikacji

podmiot zgłaszający

tytuł lub zakres projektu

l.p.

numer działania
lub poddziałania

dotychczasowe wiersze nr 12 i 15 w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6.1.5

Budowa
zintegrowanej
sieci tras
rowerowych w
Województwie
Małopolskim
Zadanie nr 1
Wiślana Trasa
Rowerowa
(WTR) – odcinek
1: Drwinia
(Niepołomice) –
Szczucin

Województ
wo
Małopolskie
– Zarząd
Dróg
Wojewódzki
ch w
Krakowie

13.10.2016

Województw
o
Małopolskie

20 666
207,96

20 666
207,96

nd

11 779 739,54

Długość utworzonych
szlaków turystycznych

65

IV kw/
10/2016

IV kw/
12/2015

III kw/
07/2017

II kw/
05/2017

I kw/
03/2017

III kw/
08/2018

[km]
Długość odnowionych
szlaków turystycznych

26

[km]
Wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objętych
wsparciem miejscach
należących do dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego
oraz stanowiących atrakcje
turystyczne

250
614

[odwiedziny/rok]

15.

6.1.5

Budowa
zintegrowanej
sieci tras
rowerowych w
Województwie
Małopolskim –
Zadanie nr 7
VeloRudawa –
Zabierzów –
Balice DW 774

Długość odnowionych
szlaków turystycznych
Województwo
Małopolskie

14.03.2017

Województwo
Małopolskie

3 610
000

3 610
000

nd

otrzymuje brzmienie:

10

2 538 281

Wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objętych
wsparciem miejscach
należących do dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego
oraz stanowiących atrakcje
turystyczne

3,3

9 088

przewidywany w dniu
identyfikacji termin zakończenia
realizacji projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

przewidywany w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Województ
wo
Małopolskie
– Zarząd
Dróg
Wojewódzki
ch w
Krakowie

13.10.2016

Województw
o
Małopolskie

20 666
207,96

20 666
207,96

nd

11 779 738,54

Długość utworzonych
szlaków turystycznych

65

IV kw/
10/2016

IV kw/
12/2015

III kw/
07/2017

6.1.5

Budowa
zintegrowanej
sieci tras
rowerowych w
Województwie
Małopolskim
Zadanie nr 1
Wiślana Trasa
Rowerowa
(WTR) – odcinek
1: Drwinia
(Niepołomice) –
Szczucin

II kw/
05/2017

I kw/
03/2017

III kw/
08/2018

13.

przewidywany w dniu
identyfikacji termin złożenia
wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)

5

wartość
docelowa

4

wskaźnik

szacowany wkład UE (PLN)

3

(PLN)

duży projekt (T/N/ND)

szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych

data identyfikacji

szacowana całkowita wartość
projektu (PLN)

podmiot zgłaszający

2

podmiot, który będzie
wnioskodawcą

tytuł lub zakres projektu

1

numer działania
lub poddziałania

l.p.

zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami

[km]
Długość odnowionych
szlaków turystycznych

26

[km]
Wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objętych
wsparciem miejscach
należących do
dziedzictwa kulturalnego i
naturalnego oraz
stanowiących atrakcje
turystyczne

250
614

[odwiedziny/rok]

16.

6.1.5

Budowa
zintegrowanej
sieci tras
rowerowych w
Województwie
Małopolskim –
Zadanie nr 7
VeloRudawa –
Zabierzów –
Balice DW 774

Długość odnowionych
szlaków turystycznych
Województwo
Małopolskie

14.03.2017

Województwo
Małopolskie

3 610
000

3 610
000

nd

2 538 281,25

Wzrost oczekiwanej liczby
odwiedzin w objętych
wsparciem miejscach
należących do dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego
oraz stanowiących
atrakcje turystyczne

dotychczasowe wiersze nr 6-31 otrzymują odpowiednio nr 7-32

11

3,3

9 088

