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 w części dotyczącej
poddziałania 1.2.2. zapis w brzmieniu:
oś priorytetowa

działanie

poddziałanie

typ projektu

tryb wyboru

ścieżka wyboru

instytucja właściwa w
zakresie wyboru projektów

1.1

-

A

konkursowy

nabór zamknięty

IZ

1.2.1

A

konkursowy

nabór otwarty

IP MCP

1.2.2

A, B

konkursowy

nabór zamknięty

IP MCP

1.2.3

A, B

konkursowy

nabór otwarty

IP MCP

-

A

konkursowy

nabór zamknięty

IP MCP

-

B

pozakonkursowy

-

IP MCP

poddziałanie

typ projektu

tryb wyboru

ścieżka wyboru

instytucja właściwa w
zakresie wyboru projektów

1.
GOSPODARKA
WIEDZY

1.2

1.3

otrzymuje brzmienie:
oś priorytetowa

działanie
1.1

1.
GOSPODARKA
WIEDZY

1.2

1.3

-

A

konkursowy

nabór zamknięty

IZ

1.2.1

A

konkursowy

nabór otwarty

IP MCP

1.2.2

A

konkursowy

nabór zamknięty

IP MCP

1.2.3

A, B

konkursowy

nabór otwarty

IP MCP

-

A

konkursowy

nabór zamknięty

IP MCP

-

B

pozakonkursowy

-

IP MCP

2) W karcie działania 1.2. w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe
przedsiębiorstw w pkt. 14, w odniesieniu do alokacji EFRR (w EUR):

a) w

zakresie
158 750 550

działania

1.2:

kwotę:

159

263 323

–

zastępuje

się

kwotą:

b) w zakresie poddziałania 1.2.1: kwotę: 99 263 323 – zastępuje się kwotą:
98 750 550
3) W karcie działania 1.2. w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczorozwojowa przedsiębiorstw w pkt. 5, zapis w brzmieniu:
Wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków
infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie
i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług.
Zakres wsparcia obejmuje:
a) inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia
działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane
przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług,
b) inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych.
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Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji i podstawą dla ich oceny będzie przedstawienie
przez wnioskodawcę planu dotyczącego prac badawczo-rozwojowych.
W przypadku projektów objętych regionalną pomocą inwestycyjną warunkiem uzyskania
wsparcia jest:
zapewnienie, że infrastruktura B+R, wsparta w ramach projektu, będzie wykorzystywana do
świadczenia usług B+R na rzecz podmiotów zewnętrznych, co znajdzie odzwierciedlenie w
planie dotyczącym prac badawczo-rozwojowych.
otrzymuje brzmienie:
Wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków
infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej w szczególności
na wytworzenie i wprowadzenie do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów
lub usług.
Zakres wsparcia obejmuje inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu
infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, służące
uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów badawczorozwojowych przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczorozwojowych w przedsiębiorstwach. Elementem wspieranych inwestycji może być
infrastruktura przeznaczona do badania jakości wytwarzanych przez dane
przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług na potrzeby własne lub dla innych
podmiotów.
Warunkiem wsparcia tego typu inwestycji i podstawą dla ich oceny będzie przedstawienie
przez wnioskodawcę planu dotyczącego prac badawczo-rozwojowych.
Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 1.2.2:
W przypadku projektów, których Wnioskodawcą są podmioty inne niż mikro-, małe lub
średnie przedsiębiorstwa, możliwość wsparcia inwestycji jest uzależniona dodatkowo
od spełnienia następujących warunków:
a) zapewnienie, że w wyniku realizacji projektu wystąpią konkretne efekty dyfuzji
działalności badawczo-rozwojowej 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,
b) zapewnienie, że wkład finansowy z funduszy europejskich, udzielony w przypadku
wyboru projektu do dofinansowania, nie spowoduje – pośrednio lub bezpośrednio,
znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach Wnioskodawcy na
terytorium Unii Europejskiej, przy czym znacząca utrata miejsc pracy oznacza utratę co
najmniej 100 miejsc pracy.
4) W karcie działania 1.2. w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczorozwojowa przedsiębiorstw w pkt. 9, zapis w brzmieniu:
i. infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w
przedsiębiorstwach
ii. centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach
otrzymuje brzmienie:
A. projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów
badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
5) W karcie działania 1.2. w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczorozwojowa przedsiębiorstw w pkt. 18, po zapisie w brzmieniu:
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 limit środków na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-,
małe i średnie przedsiębiorstwa: 10 000 000 EUR

dodaje się zapis w brzmieniu:
Powyższy limit będzie monitorowany w odniesieniu do projektów, w których
Wnioskodawcami są podmioty inne niż MŚP. W przypadku projektów realizowanych w
partnerstwie, do monitorowania wykorzystania limitu uwzględnione zostaną projekty,
których liderem jest podmiot inny niż MŚP. Weryfikacja limitu będzie miała miejsce przed
wyborem projektów do dofinansowania. W przypadku, gdy wartość wnioskowanego
dofinansowania w projektach pozytywnie ocenionych i rekomendowanych do wsparcia
przekroczy wartość wskazanego limitu, wybór do dofinansowania będzie możliwy przy
obniżonej wartości dofinansowania w odniesieniu do ostatniego/ostatnich projektów
ujętych na liście, w celu zachowania zgodności z przyjętym limitem.

6) W karcie działania 1.2. w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczorozwojowa przedsiębiorstw w pkt. 19, zapis w brzmieniu:
W odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych w ramach poddziałania 1.2.2 możliwe będzie
uzupełniające wsparcie związane z rozwijaniem potencjału kadr B+R w powiązaniu
z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym. W tym zakresie przewiduje się zastosowanie
mechanizmu finansowania krzyżowego (cross-financing).
Łączny udział finansowania krzyżowego w projektach wspieranych w ramach poddziałania 1.2.2
nie przekroczy 5,6% alokacji osi priorytetowej. Co do zasady udział finansowania krzyżowego
nie przekracza 5,6% dofinansowania ze środków EFRR w ramach projektu. W uzasadnionych
przypadkach właściwa instytucja może wyrazić zgodę na zwiększenie powyższego limitu w
ramach danego projektu.

otrzymuje brzmienie :
nie dotyczy

7) W karcie działania 1.2. w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczorozwojowa przedsiębiorstw w pkt. 28, zapis w brzmieniu:
minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:
typ projektu A i B: 100 000 PLN
maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:
typ projektu A: 10 000 000 PLN
typ projektu B: 25 000 000 PLN

otrzymuje brzmienie:
minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:
typ projektu A: 100 000 PLN
maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:
typ projektu A: 50 000 000 PLN
8) W karcie działania 1.3. Małopolskie centra innowacji w pkt. 14, kwotę: 30 755 025 –
zastępuje się kwotą: 31 267 798

9) W karcie działania 2.1 w ramach poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja w pkt.
5, zapis w brzmieniu:
Wyłączone ze wsparcia będą projekty, które ze względu na zakres przedmiotowy i typ
beneficjenta, potencjalnie kwalifikują się do wsparcia w pozostałych poddziałaniach w działaniu
2.1.

otrzymuje brzmienie:
Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 2.1.1:
a) zakres przedmiotowy projektu nie dotyczy działań związanych z informatyzacją
podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia, w szczególności e-usług w
ochronie zdrowia.
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10) W karcie działania 4.4. w ramach poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji
– ZIT w pkt. 5, usuwa się zapis w brzmieniu:
Inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej
na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Oznacza to, iż dofinansowanie
uzyskają również inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej.

11) W karcie działania 4.4. w ramach poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji –
ZIT w pkt. 5, zapisu w brzmieniu:
Poprawa efektywności energetycznej budynku, jako warunek dostępowy
Przyjęty zostaje minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie którego
oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku.
Warunek ten zostanie spełniony w przypadku gdy budynek posiada maksymalną wartość
wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135
kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W - nieodnawialna energia pierwotna na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej).
W przypadku zabytkowych budynków mieszkalnych możliwe jest odstąpienie od oceny w
oparciu o wskaźnik EPH+W i określenie minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych
koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany stolarki okiennej na energooszczędną,
termomodernizacji dachów/stropodachów, modernizacji instalacji wentylacji, zastosowania
odzysku ciepła – jeżeli te elementy prac są możliwe do wykonania ze względu na zalecenia
konserwatorskie.
Budynki dla których ww. warunek nie będzie spełniony będą musiały mieć przeprowadzone
prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektu. Zobowiązanie mieszkańca do
spełnienia ww. wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania
budynku.
Weryfikacja energochłonności budynków będzie następowała w oparciu o przeprowadzone
oceny energetyczne zgodnie z zakresem przyjętym przez Instytucje Zarządzającą RPO WM. W
oparciu o wyniki ocen energetycznych mieszkańcy będą ostatecznie podejmowali decyzje o
uczestnictwie w projekcie (przede wszystkim po uzyskaniu informacji o zakresie prac
termomodernizacyjnych do jakich będą zobowiązani).
W przypadku stosowania w budynkach elektrycznych pojemnościowych podgrzewaczy wody
(bojler) istnieje możliwość wprowadzenia tego rodzaju budynków do projektów pomimo
przekroczenia wskaźnika EPH+W pod warunkami (spełnione łącznie), iż:
a. przeprowadzona w budynkach ocena energetyczna wykazała wysoką efektywność
energetyczną tych budynków oraz audytorzy nie mają możliwości zaproponowania
racjonalnych pod względem energetycznym i ekonomicznym prac termomodernizacyjnych.
Są to budynki w których wskaźnik EPH+W przekracza wartość 150 kWh/m2/rok, ale jest to
związane wyłącznie ze stosowaniem w budynku elektrycznego ogrzewania ciepłej wody
użytkowej a tym samym konieczności przyjmowania do obliczeń współczynnika
nieodnawialnej energii pierwotnej (wi=3) dla sieci elektroenergetycznych. Budynki te w stanie
istniejącym są oceniane jako obiekty o bardzo dobrej izolacyjności, co jest najważniejszym
warunkiem dostępowym w ramach tego Działania
b. mieszkaniec zobowiązał się do likwidacji bojlera elektrycznego i uzyskiwania ciepłej wody
użytkowej wyłącznie z nowo zainstalowanego źródła ciepła. To będzie warunkiem
umożliwienia przekazania dofinansowania mieszkańcom w takich przypadkach.
W celu zapewnienia porównywalności i odpowiedniego poziomu wykonywanych ocen
planowane jest zaangażowanie przez IZ RPO WM ekspertów energetycznych, i w oparciu o ich
wiedzę i doświadczenie przeprowadzanie ww. ocen.
Działania te mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków, a tym samym
zastosowaniu urządzeń grzewczych mniejszej mocy.

otrzymuje brzmienie:
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Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 4.4.1:
Warunek 1. Poprawa efektywności energetycznej budynku jako warunek dostępowy
Przyjęty zostaje minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie którego
oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku.
Warunek ten zostanie spełniony w przypadku gdy budynek posiada maksymalną wartość
wskaźnika EPH+W nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135
kWh/(m2 x rok) dla domów wielorodzinnych (EPH+W - nieodnawialna energia pierwotna na
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej).
W przypadku zabytkowych budynków mieszkalnych możliwe jest odstąpienie od oceny w
oparciu o wskaźnik EPH+W i określenie minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych
koniecznych do wykonania w zakresie: wymiany stolarki okiennej na energooszczędną,
termomodernizacji dachów/stropodachów, modernizacji instalacji wentylacji, zastosowania
odzysku ciepła – jeżeli te elementy prac są możliwe do wykonania ze względu na zalecenia
konserwatorskie.
Budynki dla których ww. warunek nie będzie spełniony będą musiały mieć przeprowadzone
prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektu. Zobowiązanie mieszkańca do
spełnienia ww. wymogów będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania
budynku.
Weryfikacja energochłonności budynków będzie następowała w oparciu o przeprowadzone
oceny energetyczne zgodnie z zakresem przyjętym przez Instytucje Zarządzającą RPO WM. W
oparciu o wyniki ocen energetycznych mieszkańcy będą ostatecznie podejmowali decyzje o
uczestnictwie w projekcie (przede wszystkim po uzyskaniu informacji o zakresie prac
termomodernizacyjnych do jakich będą zobowiązani).
Ocenie w ramach warunku formalnego
Wnioskodawcę odbiorców końcowych do:

będzie

podlegało

zobowiązanie

przez

a) poddania się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu wg
metodyki przyjętej przez Instytucję Zarządzającą będącej załącznikiem do regulaminu,
b) wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z ww. oceny
energetycznej budynku - jeżeli tego rodzaju konieczność wynika z przeprowadzonej
oceny energetycznej.
Ocena spełnienia warunku odbywa się w oparciu o oświadczenie przedstawione przez
Wnioskodawcę
W przypadku stosowania w budynkach elektrycznych podgrzewaczy wody istnieje możliwość
wprowadzenia tego rodzaju budynków do projektów pomimo przekroczenia wskaźnika EPH+W
pod warunkami (spełnione łącznie), iż:
a. przeprowadzona w budynkach ocena energetyczna wykazała wysoką efektywność
energetyczną tych budynków oraz audytorzy nie mają możliwości zaproponowania
racjonalnych pod względem energetycznym i ekonomicznym prac termomodernizacyjnych.
Są to budynki w których wskaźnik EPH+W przekracza wartość 150 kWh/m2/rok, ale jest to
związane wyłącznie ze stosowaniem w budynku elektrycznego ogrzewania ciepłej wody
użytkowej a tym samym konieczności przyjmowania do obliczeń współczynnika
nieodnawialnej energii pierwotnej (wi=3) dla sieci elektroenergetycznych. Budynki te w
stanie istniejącym są oceniane jako obiekty o bardzo dobrej izolacyjności, co jest
najważniejszym warunkiem dostępowym w ramach tego Działania
b. mieszkaniec zobowiązał się do likwidacji podgrzewacza elektrycznego i uzyskiwania ciepłej
wody użytkowej wyłącznie z nowo zainstalowanego źródła ciepła. To będzie warunkiem
umożliwienia przekazania dofinansowania mieszkańcom w takich przypadkach.
W celu zapewnienia porównywalności i odpowiedniego poziomu wykonywanych ocen
planowane jest zaangażowanie przez IZ RPO WM ekspertów energetycznych, i w oparciu o ich
wiedzę i doświadczenie przeprowadzanie ww. ocen.
Działania te mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków, a tym samym
zastosowaniu urządzeń grzewczych mniejszej mocy.
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12) W karcie działania 4.4. w ramach poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji –
ZIT w pkt. 5, zapis w brzmieniu:
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, jako warunek dostępowy
Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie opracowanie planów gospodarki
niskoemisyjnej, które muszą być zaopiniowane pozytywnie przez WFOŚiGW lub NFOŚiGW w
zakresie poprawności opracowania dokumentu.
Metodologia ich opracowania została przyjęta w ramach POIŚ 2007-2013 19

otrzymuje brzmienie:
Warunek 2. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, jako warunek dostępowy
Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie opracowanie planów gospodarki
niskoemisyjnej, które muszą być zaopiniowane pozytywnie i które uzyskały potwierdzenie z
WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW w zakresie poprawności opracowania dokumentu.
Metodologia ich opracowania została przyjęta w ramach POIŚ 2007-2013 19
Ocena w ramach warunku formalnego będzie podlegała na sprawdzeniu czy projekt
został uwzględniony w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla danego obszaru.

13) W karcie działania 4.4. w ramach poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji –
ZIT w pkt. 5 zapis w brzmieniu:
Dyrektywa dotycząca ekoprojektu, jako warunek dostępowy
Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do
istniejących instalacji.
Dodatkowo wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania
charakteryzować 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 października 2009 r. ustanawiającej
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z
energią. Najważniejsze wymogi dla urządzeń wynikające z dyrektywy:
- Minimalna efektywność energetyczna 75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW,
77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej powyżej 20 kW
- Maksymalna emisja tlenku węgla (CO) - 500 mg/m³
- Maksymalna emisja organicznych związków gazowych (OGC) - 20 mg/m³
- Maksymalna emisja pyłu (PM) - 40 mg/m³
- Maksymalna emisja tlenków azotu (NOx) wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu
(NO₂) - 200 mg/m³ dla kotłów na biomasę 350 mg/m³, dla kotłów na paliwa kopalne.
-

otrzymuje brzmienie:
Warunek 3. Redukcja emisji CO2 o co najmniej 30%
Warunek zostanie spełniony, gdy w wyniku realizacji projektu osiągnięta zostanie
redukcja emisji CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji.
Warunek 4. Zastosowanie właściwego rodzaju urządzeń energetycznych
Warunek zostanie spełniony, gdy:
a) w wyniku realizacji projektu zastosowane zostaną systemy grzewcze:
 oparte o kotły lub ogrzewacze pomieszczeń spalające biomasę lub paliwa gazowe lub
 wykorzystujące odnawialne źródła energii lub
 polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej
oraz
b) wspierane w ramach projektu urządzenia do ogrzewania charakteryzują się
obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i
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normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady
ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wymóg
dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania
urządzenia
c) kotły spalające biomasę będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie
dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani
elementów umożliwiających jego zamontowanie.
Ocena spełnienia warunków a), b), c) odbywa się w oparciu o oświadczenie
przedstawione przez Wnioskodawcę.
Najważniejsze wymogi dla urządzeń wynikające z dyrektywy:
- Minimalna efektywność energetyczna 75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW,
77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej powyżej 20 kW
- Maksymalna emisja tlenku węgla (CO) - 500 mg/m³
- Maksymalna emisja organicznych związków gazowych (OGC) - 20 mg/m³
- Maksymalna emisja pyłu (PM) - 40 mg/m³
- Maksymalna emisja tlenków azotu (NOx) wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu
(NO₂) - 200 mg/m³ dla kotłów na biomasę, 350 mg/m³ dla kotłów na paliwa kopalne.

14) W karcie działania 4.4. w ramach poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji –
ZIT w pkt. 5 zapis w brzmieniu:
Zobowiązania beneficjenta
Beneficjent (gmina) będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli
urządzeń grzewczych eksploatowanych przez odbiorców końcowych. Spełnienie tych warunków
będzie się opierało na zawartych z odbiorcami np. porozumieniach/umowach.
Elementami takiego systemu będą:


egzekwowanie od odbiorców końcowych, wykonania obowiązku trwałej likwidacji starego
kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako
podstawowego źródła ciepła w budynku



kontrola braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów
(np. dorobiony dodatkowy ruszt),



kontrola przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia
w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez odbiorcę końcowego
na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa,



kontrola zapewnienie prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony
przed zawilgoceniem (jeśli dotyczy).

otrzymuje brzmienie:
Warunek 5. Zapewnienie systemu kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych
Beneficjent (gmina) będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli
urządzeń grzewczych eksploatowanych przez odbiorców końcowych. Spełnienie tych
warunków będzie się opierało na zawartych z odbiorcami np. porozumieniach/umowach.
Celem takiego systemu będzie zapewnienie:




egzekwowania od odbiorców końcowych, wykonania obowiązku trwałej likwidacji starego
kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako
podstawowego źródła ciepła w budynku
braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np.
dorobiony dodatkowy ruszt),
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przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w
instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez odbiorcę końcowego na
pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa,
 zapewnienie prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed
zawilgoceniem (jeśli dotyczy).
Warunki zostaną spełnione, jeżeli w projekcie zakłada się zobowiązanie odbiorców
końcowych do zrealizowania ww. warunków i przewidziany zostanie system kontroli
wypełnienia ww. warunków.
Ocena spełnienia warunków odbywa się w oparciu o oświadczenie przedstawione
przez Wnioskodawcę.
Warunek 6. Zgodność projektu z planami sieci ciepłowniczych dla danego obszaru
Inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci
ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Oznacza to, iż
dofinansowanie uzyskają również inwestycje polegające na podłączeniu do sieci
ciepłowniczej.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wnioskodawca oświadczy, iż:
na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci
ciepłowniczej nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r., tym
samym projekt lub część projektu będzie obejmowała wymianę źródła ciepła na nową
instalację (gazową, biomasę, OZE)
na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci
ciepłowniczej jest planowane do końca września 2019 r., tym samym projekt lub część
projektu będzie obejmowała likwidację starego źródła ciepła i podłączenie do sieci
ciepłowniczej.
Ocena spełnienia warunku odbywa się w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy o
zgodności lub braku zgodności projektu z planem rozwoju sieci ciepłowniczej dla
danego obszaru załączonej do wniosku o dofinansowanie.

15) W karcie działania 4.4. w ramach poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji –
ZIT w pkt. 5, zapis w brzmieniu:
Rozliczanie projektu
W celu zapewnienia najefektywniejszego wdrażania tego rodzaju projektów planowane jest
przyjęcie odrębnej ścieżki dofinansowania. Beneficjentem przyznawanej pomocy byłyby
jednostki samorządu terytorialnego, jednak mając na uwadze, iż głównymi źródłami
zanieczyszczeń są systemy ogrzewania mieszkań, odbiorcami końcowymi projektu byliby m.in.
mieszkańcy. Wprowadzenie odrębnej procedury polegałoby na uwzględnieniu możliwości
rozliczania wszelkich prac zrealizowanych bezpośrednio przez odbiorców końcowych projektu w
oparciu o wystawiane na nich, jako na osoby trzecie rachunki.

otrzymuje brzmienie:
Rozliczanie projektu
W celu zapewnienia najefektywniejszego wdrażania tego rodzaju projektów przyjęta została
odrębna ścieżka dofinansowania. Beneficjentem przyznawanej pomocy są jednostki
samorządu terytorialnego, jednak mając na uwadze, iż głównymi źródłami zanieczyszczeń są
systemy ogrzewania mieszkań, odbiorcami końcowymi projektu są m.in. mieszkańcy.
Wprowadzenie odrębnej procedury polegało na uwzględnieniu możliwości rozliczania wszelkich
prac zrealizowanych bezpośrednio przez odbiorców końcowych projektu w oparciu o
wystawiane na nich, jako na osoby trzecie rachunki.
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16) W karcie działania 5.3. w ramach poddziałania 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna
– ZIT w pkt. 8, usuwa się zapis w brzmieniu:
Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych,
Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych.

17) W karcie działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej w pkt. 5, dodaje się zapis w
brzmieniu:
Formalne warunki specyficzne dla typu projektu D.


obszar realizacji projektu dotyczący budowy, rozbudowy, modernizacji ośrodków
edukacji ekologicznej musi być objęty występującą formą ochrony / kategorią
chronionego obszaru zgodnie z zapisami ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.), tzn. będzie realizowany na terenie
parków krajobrazowych. Ocena będzie prowadzona w oparciu o dokumenty załączone do
wniosku:
 kopię aktu prawnego ustanawiającego daną formę ochrony przyrody zgodnie z
ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z
późn. zm.),
 mapę poglądową z zaznaczeniem miejsca realizacji projektu wraz z zaznaczeniem
występującej formy ochrony przyrody.

18) W karcie działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego w pkt. 5, zapis w
brzmieniu:
Uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięć w ramach poddziałania 6.1.4 i 6.1.5.

otrzymuje brzmienie:
Formalne warunki specyficzne dla realizacji przedsięwzięć w ramach poddziałania 6.1.4 i
6.1.5.

19) W karcie działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu w pkt. 5, zapis w
brzmieniu:
W ramach poddziałania 6.3.3, w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie,
rozbudowie, przebudowie wielofunkcyjnych obiektów rekreacyjnych i turystycznych,
niekwalifikowalna będzie część inwestycji dotycząca bazy noclegowej

otrzymuje brzmienie:
W ramach poddziałania 6.3.1 oraz 6.3.3, w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie,
rozbudowie, przebudowie wielofunkcyjnych obiektów rekreacyjnych i turystycznych,
niekwalifikowalna będzie część inwestycji dotycząca bazy noclegowej.

20) W karcie działania 7.2. w ramach poddziałania 7.2.1 Tabor kolejowy w pkt. 5, zapis w
brzmieniu:
W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu:
 zakupu nowego taboru kolejowego, służącego przede wszystkim do przewozów na terenie
województwa małopolskiego (co nie wyklucza współpracy z innymi Województwami, w
szczególności z Województwami sąsiednimi), w tym na potrzeby szybkiej kolei aglomeracyjnej.
Nabywany tabor będzie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

otrzymuje brzmienie:
W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu:
 zakupu nowego taboru kolejowego, służącego przede wszystkim do przewozów na terenie
województwa małopolskiego (co nie wyklucza współpracy z innymi Województwami, w
szczególności z Województwami sąsiednimi), w tym na potrzeby szybkiej kolei aglomeracyjnej.
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21) W karcie działania 7.2. w ramach poddziałania 7.2.1 Tabor kolejowy w pkt. 5, dodaje
się zapis w brzmieniu:
Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 7.2.1:
a) projekt ujęty jest w dokumencie strategicznym przygotowanym na potrzeby wypełnienia
warunków dostępowych (ex-ante) 7.1 oraz 7.2, określonych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, załącznik XI pn. Warunki
wstępne, tj. w Programie Strategicznym Transport i Komunikacja przyjętym Uchwałą Nr
1462/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2016 r. w sprawie
przyjęcia Programu Strategicznego „Transport i Komunikacja”.
b) w odniesieniu do projektów polegających na zakupie taboru kolejowego lub
obejmujących ten element – nabywany tabor kolejowy będzie dostosowany do potrzeb
osób o ograniczonej mobilności. Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu o
informacje przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu.

22) W karcie działania 8.2 Aktywizacja zawodowa w pkt. 5,:
a) do zapisu w brzmieniu:
Podejmowane działania na rzecz wsparcia osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i
biernych zawodowo), których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj. osób powyżej 50 r.ż,
długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz
kobiet dodaje się przypis (nr. 30) w brzmieniu: Z zastrzeżeniem zgodności z zapisami
pkt 6 i 11 SZOOP w karcie działania 8.2

b) dotychczasowy przypis nr 30 otrzymuje nr 31
c) dotychczasowy przypis 31 otrzymuje nr 32
23) W karcie działania 8.2 Aktywizacja zawodowa w pkt. 5, zapis w brzmieniu:
Dodatkowo, planowane interwencje powinny mieć ścisły związek z rzeczywistym
zapotrzebowaniem na określone kwalifikacje i umiejętności na regionalnym lub lokalnym rynku
pracy, szczególnie poprzez uwzględnienie w projektach współpracy z potencjalnymi
pracodawcami, specyfiki wewnątrzregionalnej, w tym inteligentnych specjalizacji regionu,
zawodów nadwyżkowych i deficytowych34 (przy wykorzystaniu np. krajowych i regionalnych
badań i analiz rynku pracy) oraz efektywny dobór aktywnych form wsparcia, które w
największym stopniu umożliwią osobom pozostającym bez pracy m.in. nabycie nowych bądź
aktualizację już posiadanych umiejętności, kompetencji, kwalifikacji, nabycie doświadczenia
zawodowego, a w konsekwencji – podjęcie zatrudnienia.
otrzymuje brzmienie:
Dodatkowo, planowane interwencje muszą mieć ścisły związek z rzeczywistym
zapotrzebowaniem na określone kwalifikacje i umiejętności na regionalnym lub lokalnym rynku
pracy poprzez:
a) uwzględnienie w projektach współpracy z potencjalnymi pracodawcami,
b) uwzględnienie w projektach specyfiki wewnątrzregionalnej, w tym inteligentnych
specjalizacji regionu lub zawodów nadwyżkowych i deficytowych34 (przy wykorzystaniu np.
krajowych i regionalnych badań i analiz rynku pracy) oraz
c) efektywny dobór aktywnych form wsparcia, które w największym stopniu umożliwią osobom
pozostającym bez pracy m.in. nabycie nowych bądź aktualizację już posiadanych
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umiejętności, kompetencji, kwalifikacji, nabycie doświadczenia
konsekwencji – podjęcie zatrudnienia.

zawodowego, a w

24) W karcie działania 8.2 Aktywizacja zawodowa w pkt. 5, usuwa się przypis o
dotychczasowym nr 32 w brzmieniu:
Staż może być również realizowany w organizacjach pozarządowych i przybiera wówczas
formę wolontariatu.

25) W karcie działania 8.2 Aktywizacja zawodowa w pkt. 5, usuwa się zapis w brzmieniu:
Powiatowe urzędy pracy realizują projekty wyłącznie dla osób bezrobotnych w rozumieniu
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którym w wyniku profilowania
wsparcia został ustalony I lub II profil pomocy oraz w sposób i na zasadach określonych w
ustawie.
Wsparcie osób będących właścicielami lub posiadaczami samoistnymi lub zależnymi
nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub
osób będących współmałżonkami tych osób, a także osób będących domownikami,
podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy w gospodarstwie
rolnym o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowe, które posiadają
status osoby bezrobotnej35, jest ukierunkowane na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem i ma
na celu przejście z systemu ubezpieczeń społecznych rolników do ogólnego systemu
ubezpieczeń społecznych.

26) W karcie działania 8.2 Aktywizacja zawodowa w pkt. 5, zapis w brzmieniu:
Szczegółowe zadania beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia ujęte zostaną w
wytycznych programowych lub regulaminie konkursu, które zostaną opracowane na podstawie
wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

otrzymuje brzmienie:
Szczegółowe zadania beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia ujęte zostaną w
regulaminie konkursu, który zostanie opracowany na podstawie wytycznych ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego.

27) W karcie działania 8.2 Aktywizacja zawodowa w pkt. 5do zapisu w brzmieniu:
Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy tj. osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób
o niskich kwalifikacjach oraz kobiet

dodaje się przypis nr 35 w brzmieniu: W przypadku zatwierdzenia przez Komisję
Europejską zmiany RPO WM w ramach PI 8i w zakresie brzmienia celu szczegółowego
od dnia wejścia w życie decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej zmianę RPO WM
cel szczegółowy otrzymuje brzmienie: „Zwiększenie poziomu zatrudnienia szczególnie
wśród osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej
50 r.ż, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich
kwalifikacjach oraz kobiet.”
28) W karcie działania 8.2 Aktywizacja zawodowa w pkt. 5, zapis w brzmieniu:
Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z
poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety.

otrzymuje brzmienie:
Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy należące co najmniej do jednej z
poniższych grup:
a) osoby powyżej 50 roku życia,
b) osoby długotrwale bezrobotne,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
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d) osoby o niskich kwalifikacjach,
e) kobiety,
f) w przypadku zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmiany RPO WM w ramach PI 8i
w zakresie rozszerzenia grupy docelowej, od dnia wejścia w życie decyzji Komisji
Europejskiej zatwierdzającej zmianę RPO WM, także bezrobotnych mężczyzn w
wieku 30-49 (nie należących do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest
najtrudniejsza), przy czym ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20%
ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie.”

29) W karcie działania 8.6.2 Programy zdrowotne, w pkt. 5, zapis w brzmieniu:
Szczegółowy zakres zadań beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia ujęte
zostaną w wytycznych programowych lub regulaminie konkursu, które zostaną opracowane na
podstawie wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

otrzymuje brzmienie:
W ramach konkursu wyłonione zostaną projekty służące realizacji regionalnych
programów zdrowotnych (RPZ) istotnych z punktu widzenia potrzeb regionu.
Szczegółowy zakres zadań beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia ujęte
zostaną w regulaminie konkursu, który zostanie opracowany na podstawie wytycznych ministra
właściwego ds. rozwoju regionalnego.

30) W karcie działania 8.6.2 Programy zdrowotne, w pkt. 8, zapis w brzmieniu:
Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych
regionu, w tym pracodawców (dotyczy tylko typu B)

otrzymuje brzmienie:
Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych
regionu, w tym pracodawców (dotyczy tylko typu B – wskaźnik jest monitorowany przez IZ/IP
na podstawie danych z umów o dofinansowanie).

31) W karcie działania 8.6.2 Programy zdrowotne, w pkt. 8, dodaje się zapis w brzmieniu:
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie (informacyjny).

32) W karcie działania 8.6.2 Programy zdrowotne, w pkt. 10, zapis w brzmieniu:
instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną

otrzymuje brzmienie:
instytucje publiczne i prywatne świadczące opiekę medyczną (podmioty lecznicze)

33) W karcie działania 8.6.2 Programy zdrowotne typ B. w pkt. 11, zapis w brzmieniu:
Osoby w wieku aktywności zawodowej, w szczególności osoby powyżej 50 r.ż.
Grupy obejmowane wsparciem w ramach poszczególnych programów zdrowotnych zostaną
szczegółowo wskazane w treści programów zdrowotnych

otrzymuje brzmienie:
Grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej, które spełniają warunki
uczestnictwa we właściwym wybranym regionalnym programie zdrowotnym (RPZ).

34) W karcie działania 9.1 w ramach poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja-projekty
konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR w pkt. 5, zapis w brzmieniu:
Szczegółowy zakres zadań beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia ujęte
zostaną w wytycznych programowych lub regulaminie konkursu, które zostaną opracowane na
podstawie wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

otrzymuje brzmienie:
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Szczegółowy zakres zadań beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia ujęte
zostaną w regulaminie konkursu, który opracowany zostanie na podstawie wytycznych
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

35) W karcie działania 9.2 w ramach poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w
regionie w pkt. 5, zapis w brzmieniu:
Rozwój opieki długoterminowej, w formach innych niż szpitalne, o ile mieszczą się we
wskazanym wykazie dziedzin priorytetowych (tj. onkologii, psychiatrii, geriatrii, a także
w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowomięśniowego, opieki nad matką i dzieckiem oraz neurologii), w szczególności w formie usług
realizowanych w sposób zdeinstytucjonalizowany.
Szczegółowy zakres zadań beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia ujęte
zostaną w wytycznych programowych lub regulaminie konkursu, które zostaną opracowane na
podstawie wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

otrzymuje brzmienie:
Rozwój opieki długoterminowej we wskazanym wykazie dziedzin priorytetowych (tj.
onkologii, psychiatrii, geriatrii, a także w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia,
układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, opieki nad matką i
dzieckiem oraz neurologii) w formach innych niż szpitalne w szczególności w formie usług
realizowanych w sposób zdeinstytucjonalizowany - poprzez rozwój środowiskowych form
opieki. Udzielane wsparcie ma być zgodne z dokumentem „Ogólnoeuropejskie
wytyczne dotyczące przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na
poziomie lokalnych społeczności” oraz przyczynić się do wprowadzenia /zwiększenia
usług
świadczonych
na
poziomie
lokalnych
społeczności.
Zakres udzielanego wsparcia ma być realizowany w formach:
 wsparcia działalności lub tworzenia nowych miejsc opieki medycznej w formach
zdeinstytucjonalizowanych w tym Dziennych Domów Opieki Medycznej zgodnie ze
standardami wypracowanymi w ramach PO WER lub innych form opieki nad osobami
niesamodzielnymi,
lub
 długoterminowej medycznej opieki domowej nad osobą niesamodzielną, w tym
pielęgniarskiej opieki długoterminowej,
Zakres udzielanego wsparcia może obejmować dodatkowo:
 wsparcie dla opiekunów, w szczególności członków rodzin w postaci wsparcia
psychologicznego lub szkolenia w zakresie opieki medycznej nad osobami
niesamodzielnymi,
 przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i
wspomagającego połączonego z doradztwem w doborze sprzętu i jego wykorzystania
oraz treningami z zakresu jego samoobsługi,


teleopiekę medyczną wykorzystywaną na potrzeby doradztwa medycznego oraz
bezpośredniej pomocy personelu medycznego,
 szkolenia oraz prowadzenie doradztwa w zakresie dostosowania podmiotów
leczniczych do potrzeb osób niesamodzielnych,
 wsparcie funkcjonowania zespołów środowiskowych na poziomie podstawowej opieki
zdrowotnej lub psychiatrycznej.
Szczegółowy zakres zadań beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia ujęte
zostaną w regulaminie konkursu, który opracowany zostanie na podstawie wytycznych
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

36) W karcie działania 9.2 w ramach poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w
regionie w pkt. 11, zapis w brzmieniu:
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rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością (do czasu
podjęcia przez dziecko nauki w szkole), w tym kobiety w ciąży spodziewające się narodzin
dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością

otrzymuje brzmienie:
rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością (do 7 roku życia)
w tym kobiety w ciąży spodziewające się narodzin dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego
niepełnosprawnością.

37) W karcie działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne w pkt. 25, zapis w brzmieniu:
Działanie 9.2 - 92,7%

otrzymuje brzmienie:
Działanie 9.2 - 92,73%

38) W karcie działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne w pkt. 26, zapis w brzmieniu:
Działanie 9.2 – 7,3%

otrzymuje brzmienie:
Działanie 9.2 – 7,27%

39) W karcie działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego w pkt. 14, zapis w brzmieniu:







Działanie 10.1
88 430 638
Poddziałanie 10.1.1 5 000 000
Poddziałanie 10.1.2 25 000 000
Poddziałanie 10.1.3 28 430 638
Poddziałanie 10.1.4 14 000 000
Poddziałanie 10.1.5 16 000 000

otrzymuje brzmienie:







Działanie 10.1
88 430 638
Poddziałanie 10.1.1 5 359 905
Poddziałanie 10.1.2 25 000 000
Poddziałanie 10.1.3 28 833 403
Poddziałanie 10.1.4 13 237 330
Poddziałanie 10.1.5 16 000 000

40) W karcie działania 11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w pkt. 5, usuwa się
zapis w brzmieniu:
O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych,
podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji, który został
uzgodniony z IZ RPO WM (w procedurze przedkonkursowej) i umieszczony w wykazie
programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM.

41) W karcie działania 11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w pkt. 5, dodaje się
zapis w brzmieniu:
Formalne warunki specyficzne dla działania:


program rewitalizacji, z którego wynika projekt, jest uzgodniony przez właściwą gminę z
IZ RPO WM (w procedurze przedkonkursowej) oraz zamieszczony w wykazie programów
rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM.
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IZ RPO WM wpisuje do wykazu programy rewitalizacji, dla których przeprowadziła z
wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów
programów określonych w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w
programach operacyjnych na lata 2014-2020.
Ocena spełnienia tego warunku, zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu
programów rewitalizacji prowadzonego przez IŻ RPO WM.


O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych,
podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji
zamieszczonego w wykazie, o którym mowa powyżej.
Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie programu
rewitalizacji danej gminy.
W przypadku wątpliwości, czy oceniany projekt znajduje się na liście planowanych,
podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaakceptowanego programu
rewitalizacji (np. w przypadku różnic w nazwie projektu czy nazwie beneficjenta)
Wnioskodawca zostanie wezwany do przedstawienia oświadczenia operatora programu
rewitalizacji (gminy), iż dany projekt ubiegający się o dofinansowanie, odpowiada
wskazanemu w tym oświadczeniu przedsięwzięciu znajdującemu się na liście
planowanych,
podstawowych
projektów
i
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
zaakceptowanego programu rewitalizacji lub stanowi jego integralną część, i
jednocześnie realizuje cele tego przedsięwzięcia.

W przypadku wątpliwości, o której mowa powyżej, ocena spełnienia warunku mówiącego o
znajdowaniu się projektu na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć
rewitalizacyjnych zaakceptowanego programu rewitalizacji, odbędzie się w oparciu o
oświadczenie operatora programu rewitalizacji (gminy) przedstawione przez Wnioskodawcę.

42) W karcie działania 11.4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w pkt. 18, dodaje się
zapis w brzmieniu:
Dodatkowo:
- nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu może zostać przeznaczonych na
budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację podstawowej infrastruktury komunalnej,
na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i
terenom do podstawowych usług komunalnych - ten zakres możliwy jest wyłącznie jako
element projektu realizowanego w ramach typu projektu A-F
-

nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu może zostać przeznaczonych na
budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej poprawiającej
dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów - ten zakres możliwy jest wyłącznie
jako element projektu realizowanego w ramach typu projektu A-F
Łącznie, obydwa powyższe elementy mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów
kwalifikowalnych projektu.
Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może
przekroczyć 8 000 000 PLN.

43)

W części III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane w EUR):
a) w zakresie działania 1.2 i poddziałania 1.2.1, oraz w zakresie działania 1.3
wiersze w brzmieniu:

Oś
prioryteto
wa 1
działanie
1.1
działanie
1.2

250 018
348
1a

60 000
000
159 263
323

0
0

250 018 348
60 000 000

0

159 263 323

0

44 120
885

10 819
205

0

10 588
235

9 588 235

0

0

28 105
293

0

0

0

1 166
039

9 588
235

33 301
680

294 139 233

235 017 248

15 001
100

6,00%

0

0

0

9 588
235

1 000 000

70 588 235

60 000 000

0

0,00%

0

0

0

0

28 105
293

187 368 616

144 262 223

15 001
100

9,42%

0

64 931
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poddziała
nie 1.2.1
poddziała
nie 1.2.2

1b

99 263
323

0

99 263 323

0

17 517
057

0

0

0

0

0

17 517
057

116 780 380

84 262 223

15 001
100

15,11%

0

1b

40 000
000

0

40 000 000

0

7 058 824

0

0

0

0

0

7 058 824

47 058 824

40 000 000

0

0,00%

0

poddziała
nie 1.2.3

1b

20 000
000

0

20 000 000

0

3 529 412

0

0

0

0

0

3 529 412

23 529 412

20 000 000

0

0,00%

0

działanie
1.3

1b

30 755
025

0

30 755 025

0

5 427 357

1 230 970

0

64 931

1 166
039

0

4 196 387

36 182 382

30 755 025

0

0,00%

0

15 001
100

6,00%

0

otrzymują brzmienie:
Oś
prioryteto
wa 1
działanie
1.1

250 018 348
1a

60 000 000

działanie
1.2

158 750 550

0

250 018 348

0

44 120 885

10 838
646

0

64
931

1 185
480

9 588
235

33 282
239

294 139 233

235 017 248

60 000 000

0

10 588 235

9 588 235

0

0

0

9 588
235

1 000
000

70 588 235

60 000 000

0

0,00%

0

0

28 015
887

143 749 450

15 001
100

9,42%

0

116 178 201

83 749 450

15 001
100

15,11%

0

0
0

158 750 550

0

28 015 887

0

0

0

0

186 766 437

poddziała
nie 1.2.1

1b

98 750 550

0

98 750 550

0

17 427 651

0

0

0

0

0

17 427
651

poddziała
nie 1.2.2

1b

40 000 000

0

40 000 000

0

7 058 824

0

0

0

0

0

7 058
824

47 058 824

40 000 000

0

0,00%

0

0

3 529
412

23 529 412

20 000 000

0

0,00%

0

0

4 266
352

36 784 561

31 267 798

0

0,00%

0

poddziała
nie 1.2.3

1b

działanie
1.3

20 000 000

1b

31 267 798

0

20 000 000

0

31 267 798

0

3 529 412

0

5 516 763

0
1 250 411

0

0

0

0

64
931

1 185
480

b) w zakresie działania 2.1 i poddziałania 2.1.1 oraz poddziałania 2.1.2 wiersze w
brzmieniu:
poddziała
nie 2.1.1

2c

35 996 808

0

35 996
808

0

6 292 903

6 292 903

0

1 553
804

4 739 099

0

0

42 289 711

29 186 808

6 810 000

20,18%

0

poddziała
nie 2.1.2

2c

9 003 192

0

9 003 192

0

1 648 273

1 648 273

0

550
173

1 098 100

0

0

10 651 465

7 413 192

1 590 000

14,13%

0

29 186 808

6 810 000

18,92%

0

7 413 192

1 590 000

17,66%

0

otrzymują brzmienie:
poddziałanie
2.1.1

2c

35 996 808

0

35 996 808

0

6 352 378

6 352 378

0

1 553 804

4 798 574

0

0

poddziałanie
2.1.2

2c

9 003 192

0

9 003 192

0

1 588 798

1 588 798

0

550 173

1 038 625

0

0

42 349 186
10 591 990

c) w zakresie osi10, działania 10.1 i poddziałania 10.1.1 oraz poddziałania 10.1.4
wiersze w brzmieniu:
Oś priorytetowa
10

204 930
638
88 430
638

działanie 10.1
poddziałanie
10.1.1

10
i

5 000 000

poddziałanie
10.1.2

10
i

25 000
000

poddziałanie
10.1.3

10
i

28 833
403

poddziałanie
10.1.4

10
i

13 597
235

0 0

204 930
638

36 164
231

28 475
341

0 0

88 430
638

15 605
405

12 740
045

6 874 193

955 000

4 910 852

0

5 000
000

882
352

529 411

0

0

529 411

0

25 000
000

4 411
765

2 647 059

0

0

2 647 059

0

28 833
403

5 088
247

0

13 597
235

2 399
512

0
0
0
0

4 749 031
2 116 015

13 727
134

3 484 411

0

3 392 165
1 599 675

430 000

11 263
796

1 356 866
86 340

0
0

0
0
0

7 688 890

241 094
869

190 863
757

14 066
881

6,86%

0

2 865 360

104 036
043

84 363 757

4 066 881

4,60%

0

352 941

5 882 352

5 000 000

0

0,00%

0

1 764 706

29 411
765

25 000 000

0

0,00%

0

339 216

33 921
650

26 266 522

2 566 881

9,03%

0

283 497

15 996
747

12 097 235

1 500 000

10,71%

0

otrzymują brzmienie:
Oś
prioryteto
wa 10
działanie
10.1

204 930 638

0

0

204 930
638

36 164
231

28 498 622

13 727
134

3 484 411

11 287 077

0

7 665 609

241 094 869

190 863
757

14 066
881

6,86%

0

88 430 638

0

0

88 430 638

15 605
405

12 763 326

6 874
193

955 000

4 934 133

0

2 842 079

104 036 043

84 363
757

4 066 881

4,60%

0

378 346

6 305 770

5 359 905

0

0,00%

0

poddziała
nie 10.1.1

10
i

5 359 905

0

0

5 359 905

945 865

567 519

0

0

567 519

poddziała
nie 10.1.2

10
i

25 000 000

0

0

25 000 000

4 411
765

2 647 059

0

0

2 647 059

0

1 764 706

29 411 765

25 000
000

0

0,00%

0

poddziała
nie 10.1.3

10
i

28 833 403

0

0

28 833 403

5 088
247

4 749 031

0

1 356 866

0

339 216

33 921 650

26 266
522

2 566 881

9,03%

0

poddziała
nie 10.1.4

10
i

3 392
165
1 599
675

15 573 329

11 737
330

1 500 000

10,71%

0

13 237 330

0

0

13 237 330

2 335
999

2 101 188

430 000

16

71 513

0

234 8111

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

II.

1) w tabeli zawierającej wskaźniki produktu:
a) wiersz dotyczący poddziałania 5.3.1 w brzmieniu:
Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

km

zostanie
oszacowana

zostanie
oszacowana

SL 2014

Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej

km

zostanie
oszacowana

zostanie
oszacowana

SL 2014

Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych

szt.

zostanie
oszacowana

zostanie
oszacowana

SL 2014

Liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków komunalnych

szt.

zostanie
oszacowana

zostanie
oszacowana

SL 2014

Długość wybudowanej sieci wodociągowej

km

nd

zostanie
oszacowana

SL 2014

km

nd

zostanie
oszacowana

SL 2014

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej

km

zostanie
oszacowana

zostanie
oszacowana

SL 2014

Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej

km

zostanie
oszacowana

zostanie
oszacowana

SL 2014

Długość wybudowanej sieci wodociągowej

km

nd

zostanie
oszacowana

SL 2014

Długość przebudowanej sieci wodociągowej

km

nd

zostanie
oszacowana

SL 2014

Poddziałanie 5.3.1

Długość przebudowanej sieci wodociągowej

otrzymuje brzmienie:

Poddziałanie 5.3.1

b) wiersz dotyczący poddziałania 8.6.2 w brzmieniu:
Poddziałanie 8.6.2

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS

os.

n/d

50 020

SL 2014

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu
widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców

szt.

n/d

3

SL 2014

otrzymuje brzmienie:

Poddziałanie 8.6.2

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS

os.

n/d

50 020

SL 2014

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu
widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców

szt.

n/d

3

SL 2014

os.

n/d

n/d – wskaźnik
o charakterze
informacyjnym

SL 2014

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w
programie (informacyjny).

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

III.

1) w Tabeli 1. Wykaz projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym –
PROJEKTY REGIONALNE:
wiersz nr 16, w brzmieniu:
16
.

6.1.
5

Budowa
zintegrowane
j sieci tras
rowerowych
w
Województwi
e
Małopolskim
– Zadanie nr
5
VeloDunajec
– odc. 1 cz.1
Zakopane Sromowce
Niżne

Województwo
Małopolskie
(Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Krakowie)

15.12.201
6

Województ
wo
Małopolski
e

12 912 830

12 912
830

17

N
D

9 079 Długość utworzonych
334
szlaków
turystycznych [km]

11

Długość
odnowionych
szlaków
turystycznych [km]

44

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

151 470

I kw/
01/201
7

IV kw/
11/201
6

I kw/
1/2018

otrzymuje brzmienie:
16.

6.1.5

Województwo 15.12.2016 Województwo 12 912
Małopolskie
830
Małopolskie
(Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Krakowie)

Budowa
zintegrowanej
sieci tras
rowerowych w
Województwie
Małopolskim –
Zadanie nr 5
VeloDunajec
– odc. 1 cz.1
Zakopane Sromowce
Niżne

12 912
830

ND 9 079
334

Długość
utworzonych
szlaków
turystycznych [km]

50,8

Długość
odnowionych
szlaków
turystycznych [km]

3,2

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

151 470

IV kw/
IV kw/
III kw/
11/2017 11/2016 08/2018

wiersz nr 17. w brzmieniu:
17. 6.1.5 Budowa
zintegrowanej
sieci tras
rowerowych w
Województwie
Małopolskim –
Zadanie nr 2
VeloMetropolis
(małopolski
odcinek
EuroVelo 4)
od m. Wola
Batorska do
m. Jodłówka
Wałki

Województwo 15.12.2016 Województwo 6 813
Małopolskie
Małopolskie
400
(Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Krakowie)

6 813
400

ND 4 790
672

Długość
utworzonych
szlaków
turystycznych
[km]

15,5

Długość
odnowionych
szlaków
turystycznych
[km]

76,8

I kw/
IV kw/
IV kw/
02/2017 10/2016 12/2017

Wzrost
254
oczekiwanej
194
liczby odwiedzin
w objętych
wsparciem
miejscach
należących do
dziedzictwa
kulturalnego i
naturalnego oraz
stanowiących
atrakcje
turystyczne
[odwiedziny/rok]

otrzymuje brzmienie:
17. 6.1.5 Budowa
zintegrowanej
sieci tras
rowerowych w
Województwie
Małopolskim –
Zadanie nr 2
VeloMetropolis
(małopolski
odcinek
EuroVelo 4)
od m. Wola
Batorska do
m. Jodłówka
Wałki

Województwo 15.12.2016 Województwo 7 000
Małopolskie
000
Małopolskie
(Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Krakowie)

7 000
000

18

ND 4 921
875

Długość
utworzonych
szlaków
turystycznych [km]

91,8

Długość
odnowionych
szlaków
turystycznych [km]

4,4

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

264 933

IV kw/
IV kw/
III kw/
12/2017 10/2016 09/2018

wiersz nr 34 w brzmieniu:
34.

10.2.3 Modernizacja
kształcenia
zawodowego
w
Małopolsce II

Województwo 23.06.2016 Województwo 54 118
Małopolskie
000
Małopolskie
(Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego
–
Departament
Edukacji
i Kształcenia
Ustawicznego)

54 118
000

ND 46 000
300

Liczba osób
uczestniczących
w pozaszkolnych
formach
kształcenia w
programie [os.]

4 782

Liczba uczniów
szkół i placówek
kształcenia
zawodowego
uczestniczących
w stażach i
praktykach u
pracodawcy [os.]

2 105

III kw/

I kw/
IV kw/
01/2016 12/2021

09/2016

Liczba podmiotów 2
realizujących
zadania centrum
kształcenia
zawodowego i
ustawicznego
objętych
wsparciem w
programie [szt.]
Liczba szkół i
placówek
kształcenia
zawodowego
doposażonych w
programie w
sprzęt i materiały
dydaktyczne
niezbędne do
realizacji
kształcenia
zawodowego
[szt.]

5

otrzymuje brzmienie:
34. 10.2.3 Modernizacja
kształcenia
zawodowego
w
Małopolsce II

Województwo 23.06.2016 Województwo 56 325
497,70
Małopolskie
Małopolskie
(Urząd
Marszałkowski
Województwa
Małopolskiego
–
Departament
Edukacji
i Kształcenia
Ustawicznego)

56 325
497,70

ND 47 876 673 Liczba osób
4
III kw/
I kw/
IV kw/
uczestniczących 782
01/2016 12/2021
,04
w
09/2016
pozaszkolnych
formach
kształcenia w
programie [os.]
Liczba uczniów 2
szkół i placówek 105
kształcenia
zawodowego
uczestniczących
w stażach i
praktykach u
pracodawcy
[os.]

19

Liczba
podmiotów
realizujących
zadania
centrum
kształcenia
zawodowego i
ustawicznego
objętych
wsparciem w
programie [szt.]

2

Liczba szkół i
placówek
kształcenia
zawodowego
doposażonych
w programie w
sprzęt i
materiały
dydaktyczne
niezbędne do
realizacji
kształcenia
zawodowego
[szt.]

5

dodaje się wiersz nr 23 w brzmieniu:
Długość
utworzonych
szlaków
turystycznych

23.

6.1.
5

Budowa
zintegrowanej
sieci tras
rowerowych w
Województwie
Małopolskim –
Zadanie nr 3
EuroVelo 11,
odcinek
BarciceWielogłowy z
podziałem na
4 zadania

21,9

[km]
Województw
o
Małopolskie
– Zarząd
Dróg
Wojewódzki
ch w
Krakowie

24.10.2017

Wojewó
dztwo
Małopol
skie

19 36
9 100

19 36
9 100

N
D

13 618
898,44

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

IV
kw/12/20
17

IV/10/201
7

IV/12/201
8

59
484

[odwiedziny/rok]

dotychczasowe wiersze 23-38 otrzymują odpowiednio nr. 24-39
IV.

w załączniku nr 5 do SzOOP RPO WM – Słownik terminologiczny, usuwa się zapis w
brzmieniu:
Centra badawczo-rozwojowe. Jednostki organizacyjne przedsiębiorstw lub wyodrębnione
organizacyjnie jednostki rozpoczynające lub rozwijające działalność, której głównym zadaniem
jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do
tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz
wykwalifikowanej kadry.

V.

w załączniku nr 7 do SzOOP RPO WM - Specyficzne wydatki kwalifikowalne i
niekwalifikowalne w poszczególnych działaniach/ poddziałaniach dla osi
priorytetowych PRO WM:

1) W podrozdziale 3. Wkład niepieniężny dodaje się punkt 12 w brzmieniu:
Deklarowanie jako wkładu niepieniężnego, wydatków poniesionych przez beneficjenta w
okresie kwalifikowania wydatków nie może służyć omijaniu warunków kwalifikowania
wydatków takich jak zgodność z prawem. Jeżeli beneficjent poniósł wydatek w okresie
kwalifikowania wydatków należy dążyć do tego, aby w takiej sytuacji nie deklarować jako
kwalifikowalny wkładu niepieniężnego, ale wydatek poniesiony przez beneficjenta.

2) Tytuł podrozdziału 6. w brzmieniu:
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
otrzymuje brzmienie:
Zasady kwalifikowania zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz
cross – financingu

3) W podrozdziale 6. Zasady kwalifikowania zakup środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych oraz cross – financingu w punkcie 4. wprowadza się zapis w
brzmieniu:
Poza zasadami w zakresie kwalifikowania wydatków objętych cross – financingiem, o
których mowa w Wytycznych, podrozdziale 8.6, zastosowanie ma poniżej wskazane
uregulowanie:
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą IOK, na etapie realizacji projektów możliwe
jest zwiększenie limitów cross-financingu określonych w pkt 18 SzOOP „Limity i
ograniczenia w realizacji projektów” w zakresie osi 8 – 10 o maksymalnie 10 punktów

20

procentowych. Zwiększenie nie może prowadzić do przekroczenia limitu crossfinancingu przypadającego na daną oś.

4) W rozdziale II Rodzaje Wydatków Kwalifikowalnych /Niekwalifikowalnych w
Poszczególnych Działaniach/ Poddziałaniach dla osi priorytetowych w katalogu
specyficznych wydatków kwalifikowanych dla poddziałania 1.2.2 – skreśla się zapis w
brzmieniu:
 wydatki wynikające z rodzaju projektu uwzględnione w rozdziałach 1-7 Wytycznych,
rozdziale I Załącznika nr 7 do SzOOP oraz w zakresie zgodnym z właściwymi przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej, mającymi zastosowanie w ramach poddziałania,
 wydatki specyficzne dla poddziałania
 koszty usług doradczych w zakresie ubiegania się o status centrum badawczorozwojowego, w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach
wspierania działalności innowacyjnej,
 koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych
krajowych i zagranicznych personelu badawczego zaangażowanego w realizację projektu
pod warunkiem wykazania bezpośredniego związku z przedmiotem danego projektu
(cross-financing),
5) W rozdziale II Rodzaje Wydatków Kwalifikowalnych /Niekwalifikowalnych w
Poszczególnych Działaniach/ Poddziałaniach dla osi priorytetowych w katalogu
specyficznych wydatków kwalifikowanych dla poddziałania 1.2.2 – dodanie zapisu w
brzmieniu:
 wydatki poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o
dofinansowanie, o których mowa w podrozdziale 6.11 Wytycznych
6)

W rozdziale II Rodzaje Wydatków Kwalifikowalnych /Niekwalifikowalnych w
Poszczególnych Działaniach/ Poddziałaniach dla osi priorytetowych: W katalogu
specyficznych wydatków kwalifikowanych dla działania 11.1, 11.2 oraz 11.4 – dodaje
się zapis w brzmieniu:
 wydatki na budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację podstawowej
infrastruktury komunalnej, na obszarze objętym projektem, w celu
zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych
usług komunalnych - wyłącznie jako element projektu (nie więcej niż 50%
kosztów kwalifikowalnych projektu),
 wydatki na budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury
drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów wyłącznie jako element projektu (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych
projektu),
 wydatki ponoszone na obydwa powyższe zakresy tj. związane z infrastrukturą
komunalną i drogową, mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów
kwalifikowalnych projektu.
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