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, schemat 1. Wybór projektów w trybie konkursowym, w brzmieniu:

otrzymuje brzmienie:
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2) W rozdziale I, schemat 2. Wybór projektów w trybie pozakonkursowym, w brzmieniu:
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otrzymuje brzmienie:

3) W rozdziale I, podrozdziale II pn. Tryb pozakonkursowy, zapis w brzmieniu:
3. Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie
IZ RPO WM lub IP ZIT (w zakresie projektów wynikających ze Strategii ZIT) wzywa do
złożenia wniosku o dofinansowanie. W wezwaniu należy określić kryteria wyboru projektów,
które będą podlegały ocenie oraz formularz wniosku o dofinansowanie albo odesłać do
odpowiednich dokumentów. Dodatkowo wezwanie określa termin na złożenie wniosku o
dofinansowanie oraz orientacyjny termin oceny projektu.

otrzymuje brzmienie:
3. Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie
IZ RPO WM lub IP ZIT (w zakresie projektów wynikających ze Strategii ZIT) wzywa do
złożenia wniosku o dofinansowanie. Wezwanie zawiera informacje wskazane w ustawie
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020 z pózn. zm. oraz Wytycznych w zakresie trybów
wyboru projektów na lata 2014-2020.

4) W rozdziale I, podrozdziale II pn. Tryb pozakonkursowy, zapis w brzmieniu:
Przed rozpoczęciem oceny wniosku o dofinansowanie projektu możliwa jest korekta w
zakresie wymogów formalnych.
Ocena wniosku o dofinansowanie projektu prowadzona jest w oparciu o kryteria wyboru
projektów w ramach RPO WM 2014-2020. Planowany okres trwania oceny wniosku o
dofinansowanie projektu wynosi 120 dni kalendarzowych. Okres ten rozpoczyna się
pierwszego dnia po złożeniu wniosku i przebiega w dwóch etapach: ocena formalna (60
dni) i ocena merytoryczna (60 dni).
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otrzymuje brzmienie:
Przed rozpoczęciem oceny wniosku o dofinansowanie projektu możliwe jest uzupełnienie
w nim braków w zakresie warunków formalnych oraz poprawa oczywistych omyłek.
Ocena wniosku o dofinansowanie projektu prowadzona jest w oparciu o kryteria wyboru
projektów w ramach RPO WM 2014-2020. Planowany okres trwania oceny wniosku o
dofinansowanie projektu wynosi odpowiednio do 45 dni (w odniesieniu do EFS ) oraz
120 dni kalendarzowych (w odniesieniu do EFRR). Okres ten rozpoczyna się pierwszego
dnia po złożeniu wniosku i przebiega w dwóch etapach: ocena formalna (odpowiednio 15 i
60 dni) i ocena merytoryczna (odpowiednio 30 i 60 dni).

5) W rozdziale I, podrozdziale IV pn. Instytucje w systemie wyboru projektów, zapis w
brzmieniu:
Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie listy projektów, o której mowa w art.
44 ust. 4 ustawy. Rozstrzygnięcie konkursu jest równoznaczne z uznaniem wyników dokonanej
oceny projektów oraz podjęciem decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania.

otrzymuje brzmienie:
Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie listy projektów, o której mowa w art.
45 ust. 6 ustawy. Rozstrzygnięcie konkursu jest równoznaczne z uznaniem wyników dokonanej
oceny projektów oraz podjęciem decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania.

6) w pkt.18 karty działania 1.1, karty działania 1.2 w poddziałaniu 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 karty
działania 1.3, karty działania 2.1 w poddziałaniu 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 karty
działania 3.1 w poddziałaniu 3.1.1, 3.1.2, karty działania 3.2, karty działania 3.3 w
poddziałaniu 3.3.1, 3.3.2, karty działania 3.4 w poddziałaniu 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, karty działania 4.1 w poddziałaniu 4.1.1, 4.1.2, karty działania 4.2, karty działania
4.3 w poddziałaniu 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, karty działania 4.4 w poddziałaniu 4.4.1,
4.4.2 4.4.3, karty działania 4.5 w poddziałaniu 4.5.1, 4.5.2, karty działania 5.1 w
poddziałaniu 5.1.1, 5.1.2, karty działania 5.2 w poddziałaniu 5.2.1, 5.2.2, karty działania
5.3 w poddziałaniu 5.3.1,5.3.2, karty działania 6.1 w poddziałaniu 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3,
6.1.4, 6.1.5, karty działania 6.2, karty działania 6.3 w poddziałaniu 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3,
karty działania 7.1 w poddziałaniu 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, karty działania 7.2 w poddziałaniu
7.2.1, 7.2.2, 7.2.3,7.2.4, karty działania 8.1, karty działania 8.2, karty działania 8.3 w
poddziałaniu 8.3.1, 8.3.2, karty działania 8.4 w poddziałaniu 8.4.1, 8.4.2, karty działania
8.5, karty działania 8.6 w poddziałaniu 8.6.1, 8.6.2, karty działania 9.1 w poddziałaniu
9.1.1, 9.1.2, karty działania 9.2 w poddziałaniu 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, karty działania 9.3,
karty działania 10.1 w poddziałaniu 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, karty działania
10.2 w poddziałaniu 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, karty działania 10.3 karty działania
11.1 w poddziałaniu 11.1.1, 11.1.2, karty działania 11.2, karty działania 11.3, karty
działania 11.4, karty działania 12.1 w poddziałaniu 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, karty
działania 12.2.
zapis w brzmieniu:
W odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków oraz katalogu wydatków specyficznych –
zgodnie z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

otrzymuje brzmienie:
W odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków oraz katalogu wydatków specyficznych –
zgodnie Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 oraz załącznikiem nr 7 do SzOOP Specyficzne wydatki
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kwalifikowalne i niekwalifikowalne w poszczególnych działaniach/ poddziałaniach dla osi
priorytetowych PRO WM.

7) w pkt.22 karty działania 1.1, karty działania 1.2 w poddziałaniu 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 karty
działania 1.3, karty działania 2.1 w poddziałaniu 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 karty
działania 3.1 w poddziałaniu 3.1.1, 3.1.2, karty działania 3.2, karty działania 3.3 w
poddziałaniu 3.3.1, 3.3.2, karty działania 3.4 w poddziałaniu 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4,
3.4.5, karty działania 4.1 w poddziałaniu 4.1.1, 4.1.2, karty działania 4.2, karty działania
4.3 w poddziałaniu 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, karty działania 4.4 w poddziałaniu 4.4.1,
4.4.2, 4.4.3, karty działania 4.5 w poddziałaniu 4.5.1, 4.5.2, karty działania 5.1 w
poddziałaniu 5.1.1, 5.1.2, karty działania 5.2 w poddziałaniu 5.2.1, 5.2.2, karty działania
5.3 w poddziałaniu 5.3.1, 5.3.2, karty działania 6.1 w poddziałaniu 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3,
6.1.4, 6.1.5, karty działania 6.2, karty działania 6.3 w poddziałaniu 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3,
karty działania 7.1 w poddziałaniu 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, karty działania 7.2 w poddziałaniu
7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, karty działania 8.1, karty działania 8.2, karty działania 8.3 w
poddziałaniu 8.3.1, 8.3.2, karty działania 8.4 w poddziałaniu 8.4.1, 8.4.2, karty działania
8.5, karty działania 8.6 w poddziałaniu 8.6.1, 8.6.2, karty działania 9.1 w poddziałaniu
9.1.1, 9.1.2, karty działania 9.2 w poddziałaniu 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, karty działania 9.3,
karty działania 10.1 w poddziałaniu 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, karty działania
10.2 w poddziałaniu 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, karty działania 10.3 karty działania
11.1 w poddziałaniu 11.1.1, 11.1.2, karty działania 11.2, karty działania 11.3, karty
działania 11.4, karty działania 12.1 w poddziałaniu 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, karty
działania 12.2.
zapis w brzmieniu:
Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków – zgodnie z Podręcznikiem
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

otrzymuje brzmienie:
Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków – zgodnie Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 oraz załącznikiem nr 7 do SzOOP Specyficzne wydatki kwalifikowalne i
niekwalifikowalne w poszczególnych działaniach/ poddziałaniach dla osi priorytetowych
PRO WM.

8)

W karcie działania 7.2. w ramach poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi
podróżnych -SPR w pkt. 5, zapis w brzmieniu:
W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu budowy i rozbudowy,
przebudowy infrastruktury służącej obsłudze podróżnych korzystających z kolei, w
szczególności na potrzeby tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej, tym m.in.
parkingi Park&Ride na potrzeby SKA, przystanki kolejowe, dworce kolejowe.

otrzymuje brzmienie:
W ramach poddziałania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu budowy, rozbudowy,
przebudowy infrastruktury służącej obsłudze podróżnych korzystających z kolei, w
szczególności na potrzeby tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej, tym m.in.
parkingi Park&Ride na potrzeby SKA, przystanki kolejowe, dworce kolejowe.

9) W karcie działania 7.2. w ramach poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi
podróżnych -SPR w pkt. 5, dodaje się zapis w brzmieniu:
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Parking Park&Ride (Parkuj i Jedź) rozumiany jest jako, parking pełniący funkcję
przesiadkową, umożliwiający kontynuację podróży środkami komunikacji zbiorowej, w
przypadku niniejszego poddziałania w szczególności transportem kolejowym.

10) W karcie działania 11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w pkt. 5, zapis w
brzmieniu:
Pod pojęciem terenów poprzemysłowych rozumie się obszary, które przestały być miejscem
produkcji przemysłowej lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej produkcji w obrębie
zakładów przemysłowych, np. magazynowo-składowe, lub transportowe, łącznie z obszarami
niedokończonych inwestycji przemysłowych lub obszary zdegradowane przez działalność
przemysłową, np. górniczą lub składowanie odpadów. Tym co wyróżnia tereny poprzemysłowe
jest utrata dotychczas pełnionej funkcji i wyłączenie znacznej części terenu z użytkowania. Nie
wyklucza to krótkoterminowej dzierżawy fragmentów terenu przez różne podmioty, w tym także
dla celów produkcji przemysłowej.

otrzymuje brzmienie:
Pod pojęciem terenów poprzemysłowych rozumie się obszary, które przestały być miejscem
produkcji przemysłowej lub przestały pełnić funkcje pomocnicze dla tej produkcji, np.
magazynowo-składowe, socjalne lub transportowe, łącznie z obszarami niedokończonych
inwestycji przemysłowych lub obszary zdegradowane przez działalność przemysłową, np.
górniczą lub składowanie odpadów. Tym co wyróżnia tereny poprzemysłowe jest utrata
dotychczas pełnionej funkcji i wyłączenie znacznej części terenu z użytkowania. Nie wyklucza
to krótkoterminowej dzierżawy fragmentów terenu przez różne podmioty, w tym także dla celów
produkcji przemysłowej.

11) W karcie działania 11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w pkt. 5, przypis nr 87
w brzmieniu:
B. Domański, 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyﬁka wyzwań i
instrumentów [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia,
blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Kraków, IRM, s. 125-137

otrzymuje brzmienie:
Zobacz: B. Domański, 2009, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – specyﬁka wyzwań i
instrumentów [w:] W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia,
blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, Kraków, IRM, s. 125-137

12) W rozdziale V, Wykaz najważniejszych dokumentów służących realizacji RPO,
wykreśla się zapis w brzmieniu:
4. Wykaz wytycznych programowych IZ RPO WM


Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wytyczne programowe Instytucji
Zarządzającej RPO WM 2014-2020



Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. Wytyczne
programowe Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020



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

13) W części Załączniki, po zapisie w brzmieniu:
Załącznik 6. Metodyki dokumentów niezbędnych do wdrażania wybranych działań i poddziałań

wprowadza się zapis w brzmieniu:
Załącznik 7. Specyficzne wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w poszczególnych
działaniach/ poddziałaniach dla osi priorytetowych PRO WM
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w załączniku nr 3 do SzOOP RPO WM – Kryteria wyboru projektów dla
poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań:

II.
1)

tabela Kryteria horyzontalne w podziale na główne grupy kryteriów.
a) Grupa A. kryteria wspólne dla projektów (głównie) infrastrukturalnych w ramach EFRR w
brzmieniu:
ocena formalna



Kwalifikowalność wnioskodawcy
i partnerów (jeśli dotyczy)



Kwalifikowalność projektu



Specyficzne warunki wstępne
(jeśli dotyczy)



Kompletność oraz poprawność wypełnienia
wniosku i załączników



Poprawność przyjętych wskaźników



Pomoc publiczna



Kwalifikowalność wydatków

ocena merytoryczna – ocena
finansowa
Wykonalność i trwałość
finansowa projektu



Kryterium obligatoryjne,
oceniane zerojedynkowo

Kryteria obligatoryjne, oceniane zerojedynkowo

ocena merytoryczna – właściwa ocena merytoryczna


Koncepcja realizacji projektu



Trwałość projektu



Wpływ na zasadę równości szans kobiet
i mężczyzn



Wpływ na zasadę równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami



Wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę
jakości środowiska naturalnego



Stan przygotowania projektu do realizacji



Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny

Kryteria, w zależności od specyfiki obszaru, w którym mają
zastosowane, oceniane są punktowo lub zerojedynkowo;
indywidualnie lub porównawczo

otrzymuje brzmienie:
ocena formalna


Kwalifikowalność wnioskodawcy
i partnerów (jeśli dotyczy)



Rzetelność wnioskodawcy



Kwalifikowalność projektu



Specyficzne warunki wstępne
(jeśli dotyczy)



Poprawność przyjętych wskaźników



Pomoc publiczna



Kwalifikowalność wydatków

ocena merytoryczna – ocena
finansowa
Wykonalność i trwałość
finansowa projektu



Kryterium obligatoryjne,
oceniane zerojedynkowo

Kryteria obligatoryjne, oceniane zerojedynkowo

ocena merytoryczna – właściwa ocena merytoryczna


Koncepcja realizacji projektu



Trwałość projektu



Wpływ na zasadę równości szans kobiet
i mężczyzn



Wpływ na zasadę równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami



Wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę
jakości środowiska naturalnego



Stan przygotowania projektu do realizacji



Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny

Kryteria, w zależności od specyfiki obszaru, w którym mają
zastosowane, oceniane są punktowo lub zerojedynkowo;
indywidualnie lub porównawczo

b) Grupa B. kryteria wspólne dla projektów (głównie) przedsiębiorstw w ramach EFRR w
brzmieniu:
ocena formalna

ocena merytoryczna

Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnerów
(jeśli dotyczy)



Koncepcja realizacji projektu



Trwałość projektu



Kwalifikowalność projektu



Wykonalność finansowa projektu



Specyficzne warunki wstępne (jeśli dotyczy)



Wpływ na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn



Kompletność oraz poprawność wypełnienia wniosku i
załączników



Wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami



Poprawność przyjętych wskaźników





Pomoc publiczna

Wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości środowiska
naturalnego



Kwalifikowalność wydatków



Stan przygotowania projektu do realizacji



Kryteria obligatoryjne, oceniane zerojedynkowo

Kryteria, w zależności od specyfiki obszaru, w którym mają zastosowane, oceniane są
punktowo lub zerojedynkowo; indywidualnie lub porównawczo

otrzymuje brzmienie:
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ocena formalna

ocena merytoryczna



Kwalifikowalność wnioskodawcy i partnerów
(jeśli dotyczy)



Koncepcja realizacji projektu



Trwałość projektu



Rzetelność wnioskodawcy



Wykonalność finansowa projektu



Kwalifikowalność projektu



Wpływ na zasadę równości szans kobiet i mężczyzn



Specyficzne warunki wstępne (jeśli dotyczy)





Poprawność przyjętych wskaźników

Wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami



Pomoc publiczna





Kwalifikowalność wydatków

Wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości środowiska
naturalnego



Stan przygotowania projektu do realizacji

Kryteria obligatoryjne, oceniane zerojedynkowo

Kryteria, w zależności od specyfiki obszaru, w którym mają zastosowane, oceniane są
punktowo lub zerojedynkowo; indywidualnie lub porównawczo

c) Grupa C. kryteria wspólne dla projektów w ramach EFS w brzmieniu:
ocena formalna




Kwalifikowalność wnioskodawcy i
partnerów (jeśli dotyczy)
Kwalifikowalność projektu
Poprawność wypełnienia wniosku i
załączników

Kryterium obligatoryjne, oceniane
zerojedynkowo

ocena merytoryczna















Specyficzne warunki wstępne
Zgodność z zasadami pomocy publicznej / pomocy de minimis
Zakres i limit finansowania krzyżowego (cross-financing) oraz zakupu środków trwałych
Poprawność montażu finansowego projektu
Adekwatność celu głównego projektu i poprawność przyjętych wskaźników
Adekwatność doboru grupy docelowej
Adekwatność opisu i doboru zadań
Zdolność do efektywnej realizacji projektu
Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
Sposób zarządzania projektem oraz zadania zlecone i rola partnerów (jeśli dotyczy)
Wpływ na polityki horyzontalne:
1. zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami
2. zasada zrównoważonego rozwoju
Wpływ na politykę horyzontalną:
zasada równości szans kobiet i mężczyzn
Kwalifikowalność i efektywność wydatków

Kryteria oceniane są punktowo lub zerojedynkowo, indywidualnie

otrzymuje brzmienie:
ocena formalna




Kwalifikowalność wnioskodawcy i
partnerów (jeśli dotyczy)
Rzetelność wnioskodawcy
Kwalifikowalność projektu

Kryterium obligatoryjne, oceniane
zerojedynkowo

ocena merytoryczna















Specyficzne warunki wstępne
Zgodność z zasadami pomocy publicznej / pomocy de minimis
Zakres i limit finansowania krzyżowego (cross-financing) oraz zakupu środków trwałych
Poprawność montażu finansowego projektu
Adekwatność celu głównego projektu i poprawność przyjętych wskaźników
Adekwatność doboru grupy docelowej
Adekwatność opisu i doboru zadań
Zdolność do efektywnej realizacji projektu
Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu
Sposób zarządzania projektem oraz zadania zlecone i rola partnerów (jeśli dotyczy)
Wpływ na polityki horyzontalne:
1. zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami
2. zasada zrównoważonego rozwoju
Wpływ na politykę horyzontalną:
zasada równości szans kobiet i mężczyzn
Kwalifikowalność i efektywność wydatków

Kryteria oceniane są punktowo lub zerojedynkowo, indywidualnie

2)

w tabeli Zestawienie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet
Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020:
a) w działaniu 6.3 wiersz dotyczący poddziałania 6.3.1 w brzmieniu:

6.3.1 Rozwój lokalnych
zasobów subregionów SPR

A. rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach

8

75

otrzymuje brzmienie:
6.3.1 Rozwój lokalnych
zasobów subregionów SPR

b)

A. rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionach

87

dodaje się wiersz w brzmieniu:

12.2 Infrastruktura
edukacyjna

-

A. utworzenie regionalnego centrum popularyzowania nauki i innowacji

nd

c)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.5.1 otrzymuje brzmienie
Załącznika nr 2 do uchwały nr 1567/17 z dnia 28 września 2017 r.

d)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 6.3.1 otrzymuje brzmienie
Załącznika nr 3 do uchwały nr 1567/17 z dnia 28 września 2017 r.

e)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 7.2.4 otrzymuje brzmienie
Załącznika nr 4 do uchwały nr 1567/17 z dnia 28 września 2017 r.

f)

wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 8.3.1 otrzymuje brzmienie
Załącznika nr 5 do uchwały nr 1567/17 z dnia 28 września 2017 r.

III.

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:

22

Budowa
zintegrowanej
sieci tras
rowerowych w
Województwie Województwo
Małopolskim: Małopolskie –
Województwo 6 263
6.1.5 Zadanie nr 1
Zarząd Dróg 26.09.2017
Małopolskie
850
Wiślana Trasa Wojewódzkich
Rowerowa
w Krakowie
(WTR) odc.
Ujście
Podłężanki –
Niepołomice

7

10

11

Długość utworzonych
szlaków turystycznych

18,9

12

13

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

9

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

8

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

6

wartość
docelowa

5

zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami

wskaźnik

szacowana całkowita wartość projektu
(PLN)

4

szacowany wkład UE (PLN)

podmiot, który będzie wnioskodawcą

3

duży projekt (T/N/ND)

data identyfikacji

2

(PLN)

podmiot zgłaszający

1

szacowana wartość kosztów
kwalifikowalnych

tytuł lub zakres projektu

l.p.

numer działania
lub poddziałania

dodaje się wiersz nr 22, w brzmieniu:

14

[km]
Długość odnowionych
szlaków turystycznych

0,6

[km]
6 263
850

nd

4 404
270

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

i dotychczasowe wiersze nr 22-37 otrzymują odpowiednio nr 23-38
9

IV kw/
IV kw/ III kw/
11/2017 08/2017 10/2018

53 703

2) Tabelę 2. Wykaz projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym –
PROJEKTY W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH
zastępuje się tabelą w brzmieniu Załącznika nr 6 do uchwały nr 1567/17 z dnia 28
września 2017 r.
IV.

Wprowadza się załącznik nr 7 do SZOOP pn. Specyficzne wydatki
kwalifikowalne
i
niekwalifikowalne
w
poszczególnych
działaniach/
poddziałaniach dla osi priorytetowych PRO WM, w brzmieniu Załącznika nr 7 do
uchwały nr 1567/17 z dnia 28 września 2017 r.

10

