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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:  

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

1) w tabeli Zestawienie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet 
Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020: 

a) w działaniu 1.2 wiersz dotyczący poddziałania 1.2.2 w brzmieniu: 

1.2.2 Infrastruktura 
badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw 

A. infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 
B. centra badawczo - rozwojowe w przedsiębiorstwach 

28 

 

 

otrzymuje brzmienie: 

1.2.2 Infrastruktura 
badawczo-rozwojowa 
przedsiębiorstw 

A. infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach 
B. centra badawczo - rozwojowe w przedsiębiorstwach 

27 

 

b) w działaniu 2.1 dodaje się wiersz dotyczący poddziałania 2.1.5 w brzmieniu: 

2.1.5 E- usługi w 
ochronie zdrowia 

A. regionalny system informacji medycznej nd 

 

c) w działaniu 6.1. wiersz dotyczący poddziałania 6.1.5 w brzmieniu: 

6.1.5 Regionalna sieć tras 
rowerowych 

A. rozwój zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych w regionie   50 

otrzymuje brzmienie: 

6.1.5 Regionalna sieć tras 
rowerowych 

A. rozwój zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych w regionie   49 

 

d) wiersz dotyczący działania 6.2 w brzmieniu: 

- 
D. budowa, rozbudowa i modernizacja ośrodków edukacji ekologicznej w tym realizacja projektów z 
zakresu edukacji ekologicznej 

74 

otrzymuje brzmienie: 
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- D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej  64 

 

e) wiersz dotyczący działania 8.2 w brzmieniu: 

- A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 
220 

 

otrzymuje brzmienie: 

- A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 200 

 

f) w działaniu 8.6 dodaje się wiersz dotyczący poddziałania 8.6.2 w brzmieniu: 

8.6.2 Programy zdrowotne 
B. wdrożenie programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem 
zdrowotnym regionu 

280 

 

g) w działaniu 9.1. wiersz dotyczący poddziałania 9.1.1 w brzmieniu: 

9.1.1 Aktywna integracja – 
projekty konkursowe 
wyłącznie dla OPS/PCPR 

A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe 
programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz ich otoczenia 

170 

otrzymuje brzmienie: 

9.1.1 Aktywna integracja – 
projekty konkursowe 
wyłącznie dla OPS/PCPR 

A. realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe 
programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz ich otoczenia 

220 

 

h) w działaniu 9.2 dodaje się wiersz dotyczący poddziałania 9.2.1 w brzmieniu: 

9.2.1 Usługi społeczne i 
zdrowotne w regionie   

A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych zespołów wczesnej interwencji 
dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością 

270 

 

i) w działaniu 9.2 dodaje się wiersz dotyczący poddziałania 9.2.1 w brzmieniu: 

9.2.1 Usługi społeczne i 

zdrowotne w regionie   
E. rozwój opieki długoterminowej 260 

 

j) w działaniu 12.1 dodaje się wiersz dotyczący poddziałania 12.1.1 w brzmieniu: 

21.1.1 Strategiczna 
infrastruktura ochrony 
zdrowia w regionie 

A. wyposażenie obiektów infrastruktury ochrony zdrowia w sprzęt medyczny nd 
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2. dodaje się kryteria wyboru projektów dla poddziałania 2.1.5 w brzmieniu Załącznika nr 
2 do uchwały nr 1771/17 z dnia 31 października 2017 r. 

3. dodaje się kryteria wyboru projektów dla poddziałania 8.6.2 typ projektu B w brzmieniu 
Załącznika nr 3 do uchwały nr 1771/17 z dnia 31 października 2017 r. 

4. dodaje się kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.2.1 typ projektu A w brzmieniu 
Załącznika nr 4 do uchwały nr 1771/17 z dnia 31 października 2017 r. 

5. dodaje się kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.2.1 typ projektu E w brzmieniu 
Załącznika nr 5 do uchwały nr 1771/17 z dnia 31 października 2017 r. 

6. dodaje się kryteria wyboru projektów dla poddziałania 12.1.1  w brzmieniu Załącznika 
nr 6 do uchwały nr 1771/17 z dnia 31 października 2017 r. 

7. wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.2.2 otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 7 do uchwały nr 1771/17 z dnia 31 października 2017 r. 

8. wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 2.1.1 otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 8 do uchwały nr 1771/17 z dnia 31 października 2017 r. 

9. wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.4.1 otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 9 do uchwały nr 1771/17 z dnia 31 października 2017 r. 

10. wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 6.1.5 otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 10 do uchwały nr 1771/17 z dnia 31 października 2017 r. 

11. wykaz kryteriów wyboru projektów dla działania 6.2 - typ projektu D. otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 11 do uchwały nr 1771/17 z dnia 31 października 2017 r. 

12. wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 7.2.1 otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 12 do uchwały nr 1771/17 z dnia 31 października 2017 r. 

13. wykaz kryteriów wyboru projektów dla działania 8.2 - typ projektu A. otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 13 do uchwały nr 1771/17 z dnia 31 października 2017 r. 

14. wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 9.1.1 otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 14 do uchwały nr 1771/17 z dnia 31 października 2017 r. 

15. wykaz kryteriów wyboru projektów dla działania 11.4 otrzymuje brzmienie Załącznika 
nr 15 do uchwały nr 1771/17 z dnia 31 października 2017 r. 

II. 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, wiersz nr 2, w brzmieniu: 

2. 
1.3 SPIN – 

Małopolski
e Centra 
Transferu 
Wiedzy 2.0 

Województwo 
Małopolskie -
Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego, 
Departament 
Polityki 
Regionalnej 

04.07.2017 Województ
wo 
Małopolski
e 

17 680 000,
00 

17 680 00
0,00 

N
D 

15 028 
000,00 

Liczba instytucji 
otoczenia biznesu 
wspartych w celu 
profesjonalizacji 
usług dla 
przedsiębiorstw 
[szt.] 

6 
IV kw/ 

10/201
7 

I kw 
/01/201

8 

IV kw/ 

12/2022 

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

200 
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otrzymuje brzmienie: 

2. 
1.3 SPIN – 

Małopolski
e Centra 
Transferu 
Wiedzy 2.0 

Województwo 
Małopolskie -
Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego, 
Departament 
Polityki 
Regionalnej 

04.07.2017 Województ
wo 
Małopolski
e 

20 000 000,
00 

20 000 00
0,00 

N
D 

17 000  
000,00 

Liczba instytucji 
otoczenia biznesu 
wspartych w celu 
profesjonalizacji 
usług dla 
przedsiębiorstw 
[szt.] 

8 
IV kw/ 

10/201
7 

I kw 
/01/201

8 

IV kw/ 

12/2022 

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

800 

 

 

 

 


