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WYKAZ ZMIAN 
DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2014-2020 

 
 

a) W treści Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020:  

1. W odniesieniu do Schematu 3. Tryb konkursowy: PROJEKTY BADAWCZO-

ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW (poddziałanie 1.2.1), w miejsce 

dotychczasowego schematu – wprowadza się następujący schemat: 

 

 

 

2. W rozdziale I, podrozdziale III pn. Główne etapy wyboru projektów, zapis w brzmieniu: 

Etapy oceny w ramach procedury konkursowej: 

W systemie wyboru projektów obligatoryjnymi etapami oceny są: ocena formalna  
i merytoryczna. Istnieje możliwość łączenia etapu oceny formalnej i merytorycznej w jeden 
etap oceny. Po każdym etapie wnioskodawcy uzyskują informację o wynikach 
przeprowadzonej oceny.  

Preselekcja – etap może mieć zastosowanie w ramach EFS 

Ocena formalna – etap ma zastosowanie w ramach EFRR i EFS 

a. Etap zgłoszenia beneficjentowi braków formalnych 

b. Etap właściwej oceny formalnej 
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Ocena będzie prowadzona metodą zerojedynkową  

Ocena merytoryczna – etap ma zastosowanie w ramach EFRR i EFS  

Elementem oceny merytorycznej w ramach EFRR jest ocena finansowa. Ocena ta 
prowadzona jest metodą zerojedynkową. Właściwa ocena merytoryczna prowadzona 
jest w większości metodą punktową oraz przy użyciu wag dla danych kryteriów i/lub też 
określeniu minimum i maksimum punktowego wymaganego w ramach poszczególnych 
kryteriów.  

W przypadku osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 11 i 12 warunkiem pozytywnej 
weryfikacji na etapie oceny merytorycznej jest uzyskanie przez projekt łącznie co 
najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, stanowiącej sumę punktów możliwych do 
uzyskania w kryteriach punktowych dla danego działania / poddziałania. W przypadku 
osi priorytetowych 8, 9, 10 warunkiem pozytywnej weryfikacji na etapie oceny 
merytorycznej jest uzyskanie minimum 60% punktów w ramach każdego z kryteriów 
punktowych, dla których ustalona została zasada minimum punktowego.   

Negocjacje – etap może mieć zastosowanie w ramach EFS. 

Ocena strategiczna – etap może mieć zastosowanie w ramach EFS. 

 

otrzymuje brzmienie: 

Etapy oceny:  

W systemie wyboru projektów obligatoryjnymi etapami oceny są: ocena formalna  
i merytoryczna. Istnieje możliwość łączenia etapu oceny formalnej i merytorycznej w 
jeden etap oceny. Po każdym etapie wnioskodawcy uzyskują informację o wynikach 
przeprowadzonej oceny.  

Preselekcja – etap może mieć zastosowanie w ramach EFS 

Ocena formalna – etap ma zastosowanie w ramach EFRR i EFS 

c. Etap zgłoszenia beneficjentowi braków formalnych 

d. Etap właściwej oceny formalnej 

Ocena będzie prowadzona metodą zerojedynkową  

Ocena merytoryczna – etap ma zastosowanie w ramach EFRR i EFS  

Elementem oceny merytorycznej w ramach EFRR jest ocena finansowa. Ocena ta 
prowadzona jest metodą zerojedynkową. Właściwa ocena merytoryczna prowadzona 
jest w większości metodą punktową oraz przy użyciu wag dla danych kryteriów i/lub też 
określeniu minimum i maksimum punktowego wymaganego w ramach poszczególnych 
kryteriów.  

W przypadku osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 11 i 12 warunkiem pozytywnej 
weryfikacji na etapie oceny merytorycznej jest uzyskanie przez projekt łącznie co 
najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, stanowiącej sumę punktów możliwych do 
uzyskania w kryteriach punktowych dla danego działania / poddziałania. W przypadku 
osi priorytetowych 8, 9, 10 warunkiem pozytywnej weryfikacji na etapie oceny 
merytorycznej jest uzyskanie minimum 60% punktów w ramach każdego z kryteriów 
punktowych, dla których ustalona została zasada minimum punktowego.   

Negocjacje – etap może mieć zastosowanie w ramach EFS. 

Ocena strategiczna – etap może mieć zastosowanie w ramach EFS. 

Dopuszcza się także ocenę projektów mającą charakter wyłącznie logiczny „tak”, 
„nie”. Niespełnienie któregokolwiek kryterium skutkuje negatywną oceną projektu. 

 

3. W karcie działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, w części 
wprowadzającej, w pkt. 5, po zapisie w brzmieniu: 

zgodność przedsięwzięcia z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego. 

dodaje się zapis w brzmieniu: 
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Badanie zgodności z obszarami regionalnej inteligentnej specjalizacji służy 
realizacji zasady warunkowości ex-ante w celu tematycznym 1 oraz ma 
zastosowanie do wszystkich instrumentów 1 osi priorytetowej RPO WM. Obszary 
regionalnej inteligentnej specjalizacji oraz ich zakres podlegają okresowemu 
przeglądowi i aktualizacji w oparciu o system monitorowania Regionalnej 
Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego oraz zachodzące zmiany 
społeczno-gospodarcze. 

 

4. W karcie działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, zapis w brzmieniu: 

W przypadku zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmiany RPO WM w zakresie 
dotyczącym wskaźnika przychodów z działalności prowadzonej przy wykorzystaniu 
infrastruktury badawczej w ramach PI 1a, od dnia wejścia w życie decyzji Komisji 
Europejskiej zatwierdzającej zmianę RPO WM, wartość przedmiotowego wskaźnika należy 
odnosić do przychodów pochodzących z działalności komercyjnej. 

otrzymuje brzmienie: 

W przypadku przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM, 
zawierającego zmianę w zakresie dotyczącym wskaźnika przychodów z działalności 
prowadzonej przy wykorzystaniu infrastruktury badawczej w ramach PI 1a, zgodnie z 
art. 65 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 
dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, 
FS, EFRROW oraz EFMiR, od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o 
zmianę RPO WM kwalifikują się do wsparcia wydatki kwalifikowalne w ramach 
projektów, w których wartość przedmiotowego wskaźnika należy odnosić do przychodów 
pochodzących z działalności komercyjnej. 

 

5. W karcie działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, po zapisie w brzmieniu: 

Zasady monitorowania i sprawozdawania informacji dotyczących gospodarczego 

wykorzystania wspartej infrastruktury zostaną określone przez Instytucję Zarządzającą w 

regulaminie konkursu oraz w umowie o dofinansowanie. 

dodaje się zapis w brzmieniu: 

Formalne warunki specyficzne dla działania 1.1: 

1. projekt jest ujęty w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego oraz 

został uzgodniony z ministrem właściwym ds. nauki i szkolnictwa wyższego, w trybie 

określonym w Kontrakcie Terytorialnym,  

2. infrastruktura planowana w ramach projektu będzie zlokalizowana na terenie 

województwa małopolskiego, 

3. spełniony jest warunek, zgodnie z którym wartość pomocy inwestycyjnej na 

infrastrukturę badawczą nie przekracza 20 mln EUR, tj. progu pomocy powodującego 

obowiązek zgłoszenia, zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. j) Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 

651/2014 z dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 

rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, 

4. wartość wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do części projektu przeznaczonej 

do wykorzystania gospodarczego i tym samym objęta pomocą publiczną, stanowi co 

najmniej 30% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie, 

5. udział wkładu własnego Wnioskodawcy (pochodzącego z własnej działalności 

gospodarczej Wnioskodawcy lub środków prywatnych, pochodzących w 
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szczególności z kredytów komercyjnych lub od przedsiębiorstw) w części 

gospodarczej projektu wynosi co najmniej 50% wartości całkowitych wydatków 

kwalifikowanych w ramach tej części projektu, 

6. udział wkładu własnego Wnioskodawcy ponoszonego w formie pieniężnej wynosi co 

najmniej 2,5% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. 

W przypadku, gdy projekt dotyczy rozwijania i/lub wykorzystania do celów związanych z 

działalnością gospodarczą, infrastruktury badawczej wspartej ze środków publicznych i 

wykorzystywanej wcześniej do działalności niegospodarczej – na etapie oceny 

projektów weryfikacji podlega ponadto, czy:  

7. Wnioskodawca przeprowadził i przedstawił analizę potwierdzającą, że spełnione 

zostały warunki umożliwiające wykorzystanie tej infrastruktury do działalności 

gospodarczej, przy uwzględnieniu, że: 

a) w przypadku, gdy planowane jest prowadzenie działalności gospodarczej o 

charakterze działalności pomocniczej, przy wykorzystaniu istniejącej 

infrastruktury, weryfikacji podlega, czy:  

 Wnioskodawca przedstawił metodykę wykorzystania przedmiotowej 

infrastruktury do działalności gospodarczej w zakresie nie przekraczającym 

20% całkowitej rocznej wydajności tej infrastruktury, (tj. całkowitych rocznych 

zasobów, o których mowa w komunikacie Komisji: Zasady ramowe dotyczące 

pomocy państwa na działalność  badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 

198/01)   

 przedstawiona metodyka została zatwierdzona przez właściwą instytucję 

uprzednio udzielającą wsparcia / instytucję będącą stroną umowy dotyczącej 

uprzedniego współfinansowania danej infrastruktury, 

b) w przypadku, gdy prowadzenie działalności gospodarczej przy wykorzystaniu 

istniejącej infrastruktury wymaga legalizacji pomocy publicznej, weryfikacji 

podlega, czy Wnioskodawca przedstawił decyzję Komisji Europejskiej w 

przedmiocie legalizacji pomocy lub przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego 

warunku najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie. 

W przypadku stwierdzenia braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej z 
wykorzystaniem istniejącej infrastruktury – projekt nie może uzyskać pozytywnej oceny i 
nie może zostać wybrany do dofinansowania. 

 

6. w pkt. 25 karty działania 1.1, karty działania 2.1, karty działania 3.1, karty działania 4.1 
karty działania 4.3 w poddziałaniu 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, karty działania 4.4, karty działania 
4.5 w poddziałaniu, karty działania 5.1 w poddziałaniu 5.1.1, karty działania 5.2, karty 
działania 5.3, karty działania 6.1, karty działania 6.2, karty działania 6.3, karty działania 
7.2 karty działania 11.1, karty działania 11.2, karty działania 11.4, karty działania 12.2. 

dodaje się zapis w brzmieniu: 

W przypadku projektów, które w części są objęte pomocą publiczną lub pomocą de 
minimis, dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie wyłącznie ze 
środków UE, o których mowa w pkt 24. 

 

7. W karcie działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, w części 

wprowadzającej, w pkt. 5, po zapisie w brzmieniu: 

 zgodność z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego. 
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dodaje się zapis w brzmieniu: 

Badanie zgodności z obszarami regionalnej inteligentnej specjalizacji służy 
realizacji zasady warunkowości ex-ante w celu tematycznym 1 oraz ma 
zastosowanie do wszystkich instrumentów 1 osi priorytetowej RPO WM. Obszary 
regionalnej inteligentnej specjalizacji oraz ich zakres podlegają okresowemu 
przeglądowi i aktualizacji w oparciu o system monitorowania Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Małopolskiego oraz zachodzące zmiany społeczno-
gospodarcze. 

 

8. W karcie działania 1.2. w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw: 

a) w pkt. 5 po zapisie w brzmieniu: 

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i 

eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, 

walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia 

wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.  

dodaje się zapis w brzmieniu: 

Typ projektu A obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace 

rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą 

uzyskać dofinansowania). 

b) w pkt. 5 zapis w brzmieniu: 

 może zlecić realizację prac B+R: jednostce naukowej, w rozumieniu ustawy z dn. 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię 

naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie, przedsiębiorcy posiadającemu 

status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o 

niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającemu siedzibę 

na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo-przemysłowemu, 

niezależnej jednostce, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium (ujęte w 

obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o 

notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz 

notyfikowanych laboratoriach lub ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek 

certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, 

notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej), 

posiadającym siedzibę na terytorium RP, 

otrzymuje brzmienie: 

 może zlecić realizację prac B+R podwykonawcy, w szczególności: jednostce 

naukowej, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 

nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej 

ustawie, przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego w 

rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej oraz posiadającemu siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, 

konsorcjum naukowo-przemysłowemu, niezależnej jednostce, stanowiącej 

akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) 

lub notyfikowanemu laboratorium (ujęte w obwieszczeniu ministra właściwego ds. 

gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i 

jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach lub ujęte w aktualnym 
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wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz 

autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom 

członkowskim Unii Europejskiej), posiadającym siedzibę na terytorium RP, 

c)  w pkt. 5 usuwa się zapis w brzmieniu: 

Przewiduje się, że w ramach prowadzonych naborów określone zostaną strumienie 

środków dedykowanych MŚP oraz dużym przedsiębiorstwom. Możliwe jest również 

organizowanie naborów dedykowanych wyłącznie jednej z powyższych kategorii firm. 

d) w pkt. 5 poniżej dotychczasowych zapisów dodaje się zapis w brzmieniu: 

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 1.2.1: 

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.  

e) w pkt. 18 usuwa się zapis w brzmieniu: 

 typ projektu A obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe 

(projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać 

dofinansowania) 

f) w pkt. 18 po zapisie w brzmieniu: 

 limit środków na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro, 

małe i średnie przedsiębiorstwa: 20 000 000 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. 

g) w pkt. 18 po zapisie w brzmieniu: 

limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej 

wyodrębnionych w ramach tzw. mechanizmu eksperymentacji: łącznie 10% alokacji UE 
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przeznaczonej na projekty badawczo-rozwojowe w ramach poddziałania, tj. 10 000 000 

EUR 

dodaje się zapis w brzmieniu: 

Powyższy limit będzie monitorowany w odniesieniu do projektów spoza obszarów 

aktualnej specjalizacji regionalnej wyodrębnionych w ramach tzw. mechanizmu 

eksperymentacji. 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. 

h) w pkt. 18 zapis w brzmieniu: 

 limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej 

wyodrębnionych w ramach tzw. mechanizmu eksperymentacji: łącznie 10% alokacji UE 

przeznaczonej na projekty badawczo-rozwojowe w ramach poddziałania, tj. 10 000 000 

EUR 

otrzymuje brzmienie: 

 limit środków na wsparcie projektów spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej 

wyodrębnionych w ramach tzw. mechanizmu eksperymentacji: łącznie ok. 10% alokacji 

UE przeznaczonej na projekty badawczo-rozwojowe w ramach poddziałania, tj. 10 000 

000 EUR 

i) w pkt. 28 zapis w brzmieniu: 

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:  

typ projektu A: 25 000 000 PLN  

otrzymuje brzmienie: 

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:  
typ projektu A: 30 000 000 PLN 

 

9. W karcie działania 1.2 w ramach poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa 

przedsiębiorstw w pkt. 10, po zapisie w brzmieniu: 

  konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 

reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo 

dodaje się zapis w brzmieniu: 

  konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: 

 jednostek naukowych  

 uczelni, w tym spółek celowych uczelni  

 organizacji pozarządowych  

 instytucji otoczenia biznesu 

reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo 

 

10. W karcie działania 2.1 w ramach poddziałania 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej: 
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a) w pkt. 5 usuwa się zapis w brzmieniu: 

Zasady realizacji przedsięwzięć w ramach poddziałania, w tym zakres rzeczowy, obszar 

realizacji oraz limit w zakresie wartości dofinansowania stanowią przedmiot uzgodnienia i 

porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim, a właściwymi jednostkami 

samorządu terytorialnego w przedmiocie wspólnej realizacji zadań w zakresie 

geodezyjnych rejestrów publicznych. 

b) w pkt. 5 usuwa się zapis w brzmieniu: 

 preferencje dla obszarów, które mają istotne znaczenie ze względu na potencjał 

inwestycyjny regionu 

c) w pkt. 5 poniżej dotychczasowych zapisów dodaje się zapis w brzmieniu:  

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 2.1.4: 

W odniesieniu do projektów realizowanych w trybie konkursowym, w ramach 
komponentu lokalnego: 

a) Wnioskodawca jest stroną porozumienia pomiędzy Województwem 

Małopolskim, a właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego w 

przedmiocie wspólnej realizacji zadań w zakresie geodezyjnych rejestrów 

publicznych,  

b) występuje zgodność projektu z zasadniczymi elementami porozumienia, o 

którym mowa w ppkt. a), tj. zgodność w odniesieniu do zakresu rzeczowego 

projektu, obszaru jego realizacji oraz limitu w zakresie wartości dofinansowania. 

 

11. W karcie działania 3.4 w ramach poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo  w pkt. 5, 

prostuje się omyłkę redakcyjną poprzez zastąpienie w ppkt. e) słowa „zarządzana” 

słowem „zarządzania”. 

 

12. W karcie działania 3.4 w ramach poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo  w pkt. 5, 

dodaje się zapis w brzmieniu: 

h) procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem i 

wdrażaniem sukcesji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony trwałości 

funkcjonującego przedsiębiorstwa 

 

13. W karcie działania 4.1 w ramach poddziałania 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji 

energii ze źródeł odnawialnych  w pkt. 5, zapis w brzmieniu: 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DYSTRYBUCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 

Celem poddziałania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci 

elektroenergetycznej umożliwiającego przyłączanie jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu. Wsparcie będzie kierowane na rozwój 

sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia poniżej 110 kV wraz z niezbędnymi 

elementami (np. transformatory). 

otrzymuje brzmienie: 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DYSTRYBUCJI ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH 

Celem poddziałania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci 

elektroenergetycznej umożliwiającego przyłączanie jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych w rozproszeniu. Wsparcie będzie kierowane na 

projekty spełniające formalne warunki specyficzne dla Poddziałania 4.1.2, czyli: 
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 rozwój sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia poniżej 110 kV wraz 

z niezbędnymi elementami (np. transformatory). Warunek zostanie uznany za spełniony 

jeżeli Wnioskodawca wykaże, że w projekcie wsparciem będą objęte wyłącznie sieci 

dystrybucyjne o napięciu poniżej 110 kV, 

 rozwój sieci dystrybucyjnych, służący zwiększeniu zdolności przyłączenia odnawialnych 

źródeł energii do sieci. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wnioskodawca 

wykaże, że w projekcie wsparciem będą objęte działania mające na celu zwiększenie 

zdolności przyłączenia odnawialnych  źródeł energii do sieci. 

Ocena spełnienia ww. warunków będzie przeprowadzana na podstawie wniosku o 

dofinansowanie.   

 

 

14. W karcie działania 4.3 w ramach poddziałania 4.3.1 Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT w pkt. 5, zapis w brzmieniu: 

GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – ZIT 

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji 
energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z 
możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.  

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów 
energetycznych, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego 
zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określą i skwantyfikują 
możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do 
wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.  

Wyniki audytu energetycznego powinny zostać uwzględnione w pełnym zakresie w ramach 
realizacji projektu inwestycyjnego. Opracowanie audytu energetycznego powinno być 
zgodne z metodyką przyjętą przez Instytucję Zarządzającą RPO WM. 

W ramach weryfikacji założonych celów i efektów projektu obowiązkowe będzie 
przeprowadzenie po zrealizowaniu projektu analizy (np. audytu) potwierdzającej 
osiągnięcie tych założeń.  

W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki 
zakres prac, w tym:  

a) ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na 
energooszczędne; 

b) przebudowa systemów grzewczych  (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do 
niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji 
i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących; 

c) zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; 

d) budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja 
dotychczasowych źródeł ciepła; 

e) instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne; 

f) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej 
oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej. Projekty 
wykorzystujące odnawialne źródła energii będą otrzymywały wyższą punktację podczas 
oceny.  

W odniesieniu do zakresu dotyczącego wymiany/likwidacji starego źródła ciepła (jako 
element projektu) wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na nowe urządzenia 
grzewcze spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. Warunkiem będzie także: 

• brak uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej do roku 2023; 
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• osiągnięcie znacznego zwiększenia efektywności energetycznej;  

• zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza (PM10; PM2,5); 

• przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. 

Wymiana źródła ciepła będzie kosztem niekwalifikowalnym, jeżeli budynek jest podłączony 
do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem 
ekonomicznym/efektywności energetycznej jest jego podłączenie do ww. sieci.  

Dodatkowo warunkiem uzyskania wsparcia dla projektu będzie konieczność zastosowania 
indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Istnieje także obowiązek 
instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z 
przeprowadzonego audytu energetycznego. Powyższe wydatki będą stanowić koszt 
kwalifikowany. 

Preferowane będą projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej 
zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające 
efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.  

Ponadto o wsparciu projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty, w tym 
przede wszystkim  ograniczenie emisji CO2 oraz emisji pyłów (PM10; PM2,5). 

W odniesieniu do obiektów infrastruktury ochrony zdrowia wsparcie może być skierowane 
wyłącznie na budynki, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map 
potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Do czasu opracowania 
map potrzeb zdrowotnych możliwe jest warunkowe ubieganie się o wsparcie projektów z 
zakresu modernizacji energetycznej szpitali – wsparcie będzie podlegać zwrotowi w 
przypadku, gdy mapy potrzeb zdrowotnych nie potwierdzą zasadności funkcjonowania 
danego obiektu w publicznym systemie ochrony zdrowia, co znajdzie odzwierciedlenie w 
umowie o dofinansowanie. 

Uwarunkowanie to nie dotyczy inwestycji w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz środowiskowych form opieki, a także podmiotów 
leczniczych nie podlegających mapom zdrowotnym. Inwestycje te będą mogły być 
współfinansowane po przyjęciu przez Komitet Sterujący Planu działań, pod warunkiem, że 
diagnoza lub dane w dostępnych rejestrach umożliwiają weryfikację zasadności ich 
realizacji. 

Preferencjami objęte zostaną także budynki o istotnych funkcjach społecznych. 

 

otrzymuje brzmienie: 

GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ– ZIT 

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji 
energetycznej budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z 
możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii.  

W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na możliwie szeroki 
zakres prac, w tym:  

  a) ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na 
energooszczędne; 

 b) przebudowa systemów grzewczych  (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do 
niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów wentylacji 
i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących; 

W odniesieniu do zakresu dotyczącego wymiany/likwidacji starego źródła ciepła (jako 
element projektu) wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na nowe urządzenia grzewcze 
spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. Warunkiem będzie także: 
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• brak uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej do roku 2023; 

• osiągnięcie znacznego zwiększenia efektywności energetycznej;  

• zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza (PM10; PM2,5); 

• przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu 

c) zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem; 

d) budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja 
dotychczasowych źródeł ciepła; 

e) instalacja mikrokogeneracji / mikrotrigeneracji na potrzeby własne; 

f) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej 
oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej. Projekty 
wykorzystujące odnawialne źródła energii będą otrzymywały wyższą punktację podczas 
oceny.  

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 4.3.1: 

 Ocena efektywności energetycznej budynku w oparciu o audyt  

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów 
energetycznych, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego 
zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określą i skwantyfikują możliwości 
opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia 
rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.  

Wyniki audytu energetycznego powinny zostać uwzględnione w pełnym zakresie w ramach 
realizacji projektu inwestycyjnego. Opracowanie audytu energetycznego powinno być zgodne z 
metodyką przyjętą przez Instytucję Zarządzającą RPO WM i audyt powinien być załączony 
do wniosku o dofinansowanie. 

W ramach weryfikacji założonych celów i efektów projektu obowiązkowe będzie 
przeprowadzenie po zrealizowaniu projektu analizy (np. audytu) potwierdzającej osiągnięcie 
tych założeń. Wnioskodawca zobowiąże się do przeprowadzenia analizy po zrealizowaniu 
projektu potwierdzającej zaplanowaną w audycie oszczędność energii i załączy taką deklaracje 
do wniosku o dofinansowanie. 

 Poziom poprawy efektywności energetycznej jako warunek dostępowy 

Preferowane będą projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej 
zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty zwiększające 
efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Ocena 
spełnienia warunku, czyli poprawy efektywności energetycznej o co najmniej 25% w 
odniesieniu do projektu, będzie dokonywana na podstawie dokumentacji technicznej 
(audyt energetyczny) załączonej do wniosku o dofinansowanie. 

 Urządzenia wymagane do zastosowania w projekcie  

Warunkiem uzyskania wsparcia dla projektu będzie obowiązek zastosowania urządzeń 
służących do rozliczania ciepła (indywidualne liczniki ciepła, ciepłej wody) oraz chłodu. 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wnioskodawca wykaże, że w projekcie 
zostaną zastosowane ww. urządzenia. 

Dodatkowo w przypadku, gdy wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego ocenie 
podlegało będzie zastosowanie urządzeń utrzymujących zadaną temperaturę poprzez aktywne 
działanie (termostaty) i/lub regulatory różnicy ciśnień (zawory podpionowe). Powyższe wydatki 
będą stanowić koszt kwalifikowany. 
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Ocena zostanie dokonana na podstawie dokumentacji technicznej (audyt energetyczny) 
załączonej do wniosku o dofinansowanie. 

 

 Redukcja emisji CO2 o co najmniej 30%  
Warunek stosowany wyłącznie do projektów, w których planowana jest wymiana źródła ciepła, 
w tym zmiana stosowanego paliwa w piecach indywidualnych, wprowadzenie mikrokogeneracji 
lub wysokosprawnej kogeneracji (wyłącznie w zakresie przebudowy istniejących instalacji). 
Warunek zostanie spełniony, gdy w wyniku realizacji projektu osiągnięta zostanie redukcja 
emisji CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.  

 Zwiększona efektywność energetyczna w wyniku zastosowania wysokosprawnej 
kogeneracji  

Ocena przeprowadzana wyłącznie w odniesieniu do budowy nowych instalacji. Warunkiem jest 
wykazanie przez Wnioskodawcę wzrostu efektywności energetycznej o co najmniej 10% w 
porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu 
najlepszych dostępnych technologii. 

 Mapy potrzeb zdrowotnych 

W odniesieniu do obiektów infrastruktury ochrony zdrowia ocenie podlegała będzie zasadność 
realizacji projektu w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo 
Zdrowia w odniesieniu do podmiotów świadczących usługi w zakresie opieki szpitalnej. 

Natomiast w odniesieniu do podmiotów świadczących usługi w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uzasadnienie realizacji projektu będzie 
analizowane z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. 

Do czasu opracowania map potrzeb zdrowotnych możliwe jest warunkowe ubieganie się o 
wsparcie projektów z zakresu modernizacji energetycznej szpitali – wsparcie będzie podlegać 
zwrotowi w przypadku, gdy mapy potrzeb zdrowotnych nie potwierdzą zasadności 
funkcjonowania danego obiektu w publicznym systemie ochrony zdrowia, co znajdzie 
odzwierciedlenie w umowie o dofinansowanie. 

Uwarunkowanie to nie dotyczy inwestycji w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz środowiskowych form opieki, a także podmiotów 
leczniczych nie podlegających mapom zdrowotnym. Inwestycje te będą mogły być 
współfinansowane po przyjęciu przez Komitet Sterujący Planu działań, pod warunkiem, że 
diagnoza lub dane w dostępnych rejestrach umożliwiają weryfikację zasadności ich realizacji. 

 Zgodność z planami rozwoju sieci ciepłowniczych 

Ocena przeprowadzana wyłącznie w odniesieniu do projektów w ramach których zaplanowana 
będzie wymiana źródła ciepła.  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wnioskodawca oświadczy, że na obszarze objętym 
projektem podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane w okresie realizacji programu, 
czyli do 2023 r. Ocena przeprowadzana w oparciu o deklaracje beneficjenta o zgodności lub 
braku zgodności projektu z planem rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru załączonej 
do wniosku o dofinansowanie. 

Wymiana źródła ciepła będzie kosztem niekwalifikowalnym, jeżeli budynek jest podłączony do 
sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem ekonomicznym 
/efektywności energetycznej jest jego podłączenie do ww. sieci.  

Ponadto o wsparciu projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty, w tym przede 
wszystkim  ograniczenie emisji CO2 oraz emisji pyłów (PM10; PM2,5). 

Preferencjami objęte zostaną także budynki o istotnych funkcjach społecznych. 
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15. W karcie działania 4.4 w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – 

SPR w pkt. 5, zapis w brzmieniu: 

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. 

otrzymuje brzmienie: 

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 elektrycznego podgrzewacza i uzyskiwania 

ciepłej wody użytkowej wyłącznie z nowo zainstalowanego źródła ciepła. To będzie 

warunkiem umożliwienia przekazania dofinansowania mieszkańcom w takich 

przypadkach. 

 

16. W karcie działania 4.4 w ramach poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji 

(paliwa stałe) – SPR 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. 

17. W karcie działania 4.4 w ramach poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji 

(paliwa stałe) – SPR w pkt. 5, zapis w brzmieniu: 

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: 
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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. 

otrzymuje brzmienie: 

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 elektrycznego podgrzewacza i uzyskiwania 

ciepłej wody użytkowej wyłącznie z nowo zainstalowanego źródła ciepła. To będzie 

warunkiem umożliwienia przekazania dofinansowania mieszkańcom w takich 

przypadkach. 

 

18. W karcie działania 4.5 w ramach poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT  

w pkt. 5, dodaje się zapis w brzmieniu: 

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 4.5.1: 

a) projekt wynika z planu / planów  dotyczącego / dotyczących gospodarki 

niskoemisyjnej zawierającego /zawierających odniesienia do kwestii 

przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportu w 

miastach - plan gospodarki niskoemisyjnej lub inny dokument równoważny 

opracowany dla obszaru objętego projektem (zgodnie z zapisami SzOOP), który 

został zaopiniowany i uzyskał potwierdzenie z WFOŚiGW w Krakowie lub 

NFOŚiGW o poprawności opracowania dokumentu,  

b) zakupywany tabor będzie spełniał  wymogi normy emisji co najmniej Euro 6 (jeśli 

dotyczy). 

 

19. W karcie działania 5.2. w ramach poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT w 

pkt. 5, zapis w brzmieniu: 
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„Wsparcie zostanie udzielone jednostkom samorządu terytorialnego, które przeprowadziły 

inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadają program usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest. 

Warunkiem wsparcia inwestycji w tym poddziałaniu będzie ich uwzględnienie w Planie 

Inwestycyjnym Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego (WPGO) 

zatwierdzonym przez Ministra Środowiska. 

Wyjątek stanowią: 

 projekty dotyczące wsparcia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które 
będą mogły być realizowane przed zatwierdzeniem Planu Inwestycyjnego WPGO. Punkty 
selektywnego zbierania odpadów będą musiały być ujęte w przekazanym do zatwierdzenia 
Planie Inwestycyjnym WPGO, 

 projekty dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, których 
zakres będzie musiał wynikać bezpośrednio z obowiązującego na danym terenie programu 
likwidacji azbestu. 

W ramach poddziałania wsparcie będą mogły otrzymać projekty spełniające poniższe 
warunki:…” 

otrzymuje brzmienie: 

„Formalne warunki specyficzne dla Poddziałania 5.2.1: 

1. w odniesieniu do projektów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem 
wyrobów zawierających azbest: 

Wsparcie zostanie udzielone jednostkom samorządu terytorialnego, które przeprowadziły 
inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadają program usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

2. w odniesieniu do pozostałych projektów: 

Warunkiem wsparcia inwestycji w tym poddziałaniu będzie ich uwzględnienie w Planie 
Inwestycyjnym Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego (WPGO) 
zatwierdzonym przez Ministra Środowiska. 

Wyjątek stanowią: 

 projekty dotyczące wsparcia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
które mogły być realizowane przed zatwierdzeniem Planu Inwestycyjnego WPGO. 
Punkty selektywnego zbierania odpadów musiały być ujęte w przekazanym do 
zatwierdzenia Planie Inwestycyjnym WPGO, 

 projekty dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, których 
zakres będzie musiał wynikać bezpośrednio z obowiązującego na danym terenie 
programu likwidacji azbestu. 

W ramach poddziałania wsparcie będą mogły otrzymać projekty spełniające poniższe 
warunki:…..” 

 

20. W karcie działania 5.3 w ramach poddziałania 5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna 
– ZIT w pkt. 5, zapis w brzmieniu: 

W ramach poddziałania planowane jest wspieranie budowy / rozbudowy / przebudowy 
infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne oczyszczanie ścieków. 
Finansowana będzie zarówno budowa nowej infrastruktury, jak i modernizacja istniejących 
już obiektów. Podstawą do wyboru projektów będzie Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych i Master Plan oraz ujęcie projektu w aglomeracji pomiędzy 2 000 a 
10 000  RLM.  

Obszarem wspieranym będzie także gospodarka osadami ściekowymi, w celu innego ich 
zagospodarowania niż składowanie (np. wsparcie technologii, instalacji do odwadniania 
osadów ściekowych).  
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Interwencją będą objęte również projekty polegające na budowie i rozwoju infrastruktury 
wodociągowej pod warunkiem, iż: 

 infrastruktura wodociągowa jest realizowana w ramach projektów kompleksowych w 
przypadku gdy w aglomeracji, na terenie której realizowany jest projekt gospodarka 
ściekowa nie została w pełni uregulowana zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
(Dz.U.L 135/40 z 30.5.1991), 

 infrastruktura wodociągowa jest realizowana w ramach odrębnego projektu w przypadku 
gdy w aglomeracji, na terenie której realizowany jest projekt gospodarka ściekowa została 
w pełni uregulowana zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 
1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U.L 135/40 z 30.5.1991). 

otrzymuje brzmienie: 

W ramach poddziałania planowane jest wspieranie budowy / rozbudowy / 
przebudowy infrastruktury komunalnej zapewniającej odprowadzanie i efektywne 
oczyszczanie ścieków. Finansowana będzie zarówno budowa nowej infrastruktury, 
jak i modernizacja istniejących już obiektów.  

Formalne warunki specyficzne dla Poddziałania 5.3.1: 

1. projekt realizowany na terenie aglomeracji o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM - 
zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, 

2. zgodności projektu z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania Dyrektywy Rady 
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
(Dz.U.L 135/40 z 30.5.1991) - dofinansowanie mogą uzyskać projekty realizowane w 
aglomeracjach ujętych w obowiązującej aktualizacji KPOŚK i Master Planie, 

3. zapewnienie zgodności z prawem unijnym oraz krajowym w zakresie oczyszczania 
ścieków komunalnych. W przypadku budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków 
należy mieć na uwadze, że oczyszczalnia ta po zakończeniu realizacji projektu 
inwestycyjnego i oddaniu do użytkowania musi spełniać wymagania Dyrektywy 
Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych (Dz.U.L 135/40 z 30.5.1991) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). 
W przypadku budowy lub modernizacji kanalizacji sanitarnej, ścieki odprowadzane z 
nowo wybudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej muszą po 
zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego zostać odprowadzone do 
oczyszczalni, która spełnia wymagania wynikające z ww. przepisów. 

Warunki wymienione w pkt. 2-3 nie dotyczą projektów z zakresu infrastruktury 
wodociągowej. 

4. Interwencją będą objęte również projekty polegające na budowie i rozwoju 
infrastruktury wodociągowej pod warunkiem, iż: 

 infrastruktura wodociągowa jest realizowana w ramach projektów kompleksowych 
w przypadku gdy w aglomeracji, na terenie której realizowany jest projekt 
gospodarka ściekowa nie została w pełni uregulowana zgodnie z wymogami 
Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych (Dz.U.L 135/40 z 30.5.1991), 

 infrastruktura wodociągowa jest realizowana w ramach odrębnego projektu w 
przypadku gdy w aglomeracji, na terenie której realizowany jest projekt gospodarka 
ściekowa została w pełni uregulowana zgodnie z wymogami Dyrektywy Rady 
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
(Dz.U.L 135/40 z 30.5.1991). 
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Obszarem wspieranym będzie także gospodarka osadami ściekowymi, w celu innego 
ich zagospodarowania niż składowanie (np. wsparcie technologii, instalacji do 
odwadniania osadów ściekowych). 

 

21. W karcie działania 6.3. w ramach poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości 
uzdrowiskowych  w pkt. 5, zapis w brzmieniu: 

Na obszarze województwa znajduje się 9 spośród 45 polskich uzdrowisk  stanowiących 
doskonałą bazę dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej i usług zdrowotnych. 

otrzymuje brzmienie: 

Na obszarze województwa znajduje się 9 uzdrowisk oraz obszar ochrony 
uzdrowiskowej, stanowiących doskonałą bazę dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej i usług 
zdrowotnych. 

 

22. W karcie działania 6.3. w ramach poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości 
uzdrowiskowych  w pkt. 5, zapis w brzmieniu: 

Wykaz miejscowości uzdrowiskowych: Krynica, Muszyna, Piwniczna, Rabka, Szczawnica, 
Wapienne, Wysowa, Żegiestów, Swoszowice – dzielnica Miasta Krakowa. 

Inwestycje wspierane będą w granicach obszaru, któremu został nadany status uzdrowiska  

otrzymuje brzmienie: 

Wykaz miejscowości uzdrowiskowych: Krynica, Muszyna, Piwniczna, Rabka, Szczawnica, 
Wapienne, Wysowa, Żegiestów, Swoszowice – dzielnica Miasta Krakowa, Czarny Dunajec 
i Piekielnik.  

Inwestycje wspierane będą w granicach obszaru, któremu został nadany status uzdrowiska 
lub status obszaru ochrony uzdrowiskowej, przy czym, zgodnie z art. 65 ust. 9 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW 
oraz EFMiR, wydatki kwalifikowalne na terenie, któremu nadano status obszaru 
ochrony uzdrowiskowej kwalifikują się do wsparcia  od dnia przedłożenia Komisji 
Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM, zawierającego zmianę polegającą na 
umożliwieniu wsparcia inwestycji realizowanych na tym terenie. 

23. W karcie działania 6.3. w ramach poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości 

uzdrowiskowych  w pkt. 5, zapis w brzmieniu: 

Uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięć w ramach działania 6.3: 

1) Wsparcie warunkowane będzie przedstawieniem przez jednostki samorządu 

terytorialnego (gminę, gminy lub samorząd województwa) planu działań dla danego 

obszaru zawierającego spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium, 

wskazującego powiązane ze sobą projekty (realizowane w uzgodnieniu przez różne 

podmioty z danego terytorium). 

2) W przypadku poddziałania 6.3.1 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie planu 

działań będzie Zarząd Województwa Małopolskiego (przy zaangażowaniu forów 

subregionalnych). Plan ten będzie przygotowywany na bazie regionalnych dokumentów 

strategicznych, uwzględniając diagnozę, opis potencjału obszaru poszczególnych 

subregionów.  

3) W przypadku poddziałania 6.3.2 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie planu 

działań (Planu rozwoju uzdrowisk) będą gminy uzdrowiskowe. Plan ten będzie 

przygotowywany na bazie dokumentów strategicznych uzdrowisk, uwzględniając 

diagnozę, opis potencjału danego uzdrowiska oraz listę projektów zgłoszonych przez 

wnioskodawców. 
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4) W ramach poddziałania 6.3.2, w przypadku realizacji projektów w zakresie infrastruktury 

uzdrowiskowej koniecznym jest spełnienie warunku zgodności z mapami potrzeb 

zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia – jeśli dotyczy. 

5) W ramach poddziałania 6.3.2, w przypadku realizacji projektów w obiektach 

prowadzących działalność hotelarską, jak również świadczących usługi sanatoryjne w 

zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej oraz odnowy 

biologicznej, wspierane będą inwestycje w bazę leczniczo-zabiegową. 

6) W przypadku poddziałania 6.3.3 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie planu 

działań (Planu rozwoju zbiorników wodnych) będą właściwe gminy. Plan ten będzie 

przygotowywany na bazie dokumentów strategicznych gmin uwzględniając diagnozę, 

opis potencjału obszaru zbiorników wodnych oraz listę projektów zgłoszonych przez 

wnioskodawców. 

7) 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. 

8) W ramach poddziałania 6.3.3 w przypadku inwestycji dotyczących zagospodarowania 

otoczenia zbiornika wodnego istnieje możliwość wsparcia inwestycji dotyczących 

kempingów oraz pól namiotowych/biwakowych. 

9) Zaplanowane w ramach działania 6.3 przedsięwzięcia powinny przyczynić się do 

tworzenia nowych miejsc pracy bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. 

10) Interwencja dotycząca danego obszaru realizowana powinna być komplementarnie 

poprzez projekty współfinansowane ze środków EFRR (w ramach działania 6.3 RPO 

WM) i projektów EFS (w szczególności ramach działań 8.2, 8.3, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1 RPO 

WM). 

W ramach działania 6.3 wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna, przeznaczona na 

potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o lokalne 

zasoby przyrodnicze lub krajobrazowe danego obszaru. Nie będą wspierane inwestycje 

z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych 

oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby 

sportowe (w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte 

baseny za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód 

leczniczych i mineralnych) oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym. 

W ramach działania 6.3 nie będą wspierane inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich 

i parków rozrywki, z zastrzeżeniem pkt 5) oraz 7). 

otrzymuje brzmienie:  

Uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięć w ramach działania 6.3: 

 Wsparcie warunkowane będzie przedstawieniem przez jednostki samorządu terytorialnego 

(gminę, gminy lub samorząd województwa) planu działań dla danego obszaru 

zawierającego spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium, wskazującego 

powiązane ze sobą projekty (realizowane w uzgodnieniu przez różne podmioty z danego 

terytorium). 

 Zaplanowane w ramach działania 6.3 przedsięwzięcia powinny przyczynić się do tworzenia 

nowych miejsc pracy bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. 

 Interwencja dotycząca danego obszaru realizowana powinna być komplementarnie poprzez 

projekty współfinansowane ze środków EFRR (w ramach działania 6.3 RPO WM) i 

projektów EFS (w szczególności ramach działań 8.2, 8.3, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1 RPO WM).  

 W ramach działania 6.3 wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna, przeznaczona na 

potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o lokalne 

zasoby przyrodnicze lub krajobrazowe danego obszaru. Nie będą wspierane inwestycje z 

zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych oraz 
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wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe (w 

szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny za 

wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i 

mineralnych) oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym. 

 W ramach działania 6.3 nie będą wspierane inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich i 

parków rozrywki, z zastrzeżeniem pkt. 2 formalnych warunków specyficznych dla 

poddziałań 6.3.1, 6.3.2 i 6.3.3 

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 6.3.1: 

1) W przypadku poddziałania 6.3.1 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie planu 

działań będzie Zarząd Województwa Małopolskiego (przy zaangażowaniu forów 

subregionalnych). Plan ten będzie przygotowywany na bazie regionalnych dokumentów 

strategicznych, uwzględniając diagnozę, opis potencjału obszaru poszczególnych 

subregionów.  

2) W ramach poddziałania 6.3.1 w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie, 

rozbudowie, przebudowie wielofunkcyjnych obiektów rekreacyjnych i turystycznych, 

niekwalifikowalna będzie część inwestycji dotycząca bazy noclegowej. 

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 6.3.2: 

1) W przypadku poddziałania 6.3.2 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie planu 

działań (Planu rozwoju uzdrowisk) będą gminy uzdrowiskowe oraz gminy którym nadano 

status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Plan ten będzie przygotowywany na bazie 

dokumentów strategicznych uzdrowisk, uwzględniając diagnozę, opis potencjału danego 

uzdrowiska oraz listę projektów zgłoszonych przez wnioskodawców. 

2) W ramach poddziałania 6.3.2, w przypadku realizacji projektów w obiektach prowadzących 

działalność hotelarską, jak również świadczących usługi sanatoryjne w zakresie lecznictwa 

uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej oraz odnowy biologicznej, wspierane będą 

inwestycje w bazę leczniczo-zabiegową. 

3) W ramach poddziałania 6.3.2, w przypadku realizacji projektów w zakresie infrastruktury 

uzdrowiskowej koniecznym jest spełnienie warunku zgodności z mapami potrzeb 

zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia – jeśli dotyczy. 

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 6.3.3: 

1) W przypadku poddziałania 6.3.3 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie planu 

działań (Planu rozwoju zbiorników wodnych) będą właściwe gminy. Plan ten będzie 

przygotowywany na bazie dokumentów strategicznych gmin uwzględniając diagnozę, opis 

potencjału obszaru zbiorników wodnych oraz listę projektów zgłoszonych przez 

wnioskodawców. 

2) 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. 

3) W ramach poddziałania 6.3.3 w przypadku inwestycji dotyczących zagospodarowania 

otoczenia zbiornika wodnego istnieje możliwość wsparcia inwestycji dotyczących 

kempingów oraz pól namiotowych/biwakowych. 

 

24. W karcie działania 7.2 w ramach poddziałania 7.2.2 Linie kolejowe  w pkt. 5, dodaje się 

zapis w brzmieniu: 

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 7.2.2: 

a) projekt ujęty jest na liście podstawowej zadań z zakresu infrastruktury kolejowej  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, 
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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”. 

 

25. W karcie Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy w 
pkt 11, zapis w brzmieniu: 

Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym 
urzędzie pracy i zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu 
pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku 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 zarejestrowane w powiatowym 
urzędzie pracy i zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu 
pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:  

a) osoby powyżej 50 roku życia,  

b) osoby długotrwale bezrobotne,  

c) osoby z niepełnosprawnościami,  

d) osoby o niskich kwalifikacjach,  

e) kobiety, 

f) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja 
na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym zgodnie z art. 65 ust. 9 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, 
EFRROW oraz EFMiR,  wydatki dotyczące wsparcia tej grupy docelowej będą 
kwalifikowalne od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO 
WM zawierającego rozszerzoną grupę docelową w ramach PI 8i oraz przy 
założeniu, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu 
bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie. 

26. W karcie Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy w 

pkt 9, usuwa się przypis o treści: (Dz. U. z 2015 r. Poz. 149) 

 

27. W karcie Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy w 
pkt 6, do zapisu w brzemieniu: 

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 o następującym brzmieniu: 

Zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej 
wniosku o zmianę RPO WM, zawierającego zmianę w ramach PI 8i w zakresie 
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brzmienia celu szczegółowego, 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 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy w 

pkt 20, zapis w brzmieniu: 

W ramach limitu kosztów pośrednich na zasadach określonych w Wytycznych Infrastruktury 
i Rozwoju w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w 
ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020. 

otrzymuje brzmienie: 

W ramach limitu kosztów pośrednich na zasadach określonych w Wytycznych ministra 
właściwego ds. do rozwoju regionalnego w zakresie realizacji projektów finansowanych 
ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z 
EFS na lata 2014-2020. 

 

29. W karcie Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa w pkt 6 przypis 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.” 

otrzymuje brzmienie: 

Zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej 
wniosku o zmianę RPO WM, zawierającego zmianę w ramach PI 8i w zakresie 
brzmienia celu szczegółowego, 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.” 

 

30. W karcie Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa w pkt 11 zapis w brzmieniu: 
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,  
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. 

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,  
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b) osoby długotrwale bezrobotne,  
c) osoby z niepełnosprawnościami,  
d) osoby o niskich kwalifikacjach,  
e) kobiety, 

f) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja 
na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy czym zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR,  
wydatki dotyczące wsparcia tej grupy docelowej będą kwalifikowalne od dnia 
przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM zawierającego 
rozszerzoną grupę docelową w ramach PI 8i oraz przy założeniu, że ta grupa 
docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem 
w projekcie. 

 

31. w pkt. 5 karty działania 8.3 w poddziałaniu 8.3.1, karty działania 8.6 w poddziałaniu 
8.6.1, karty działania 9.1 w poddziałaniu 9.1.2, karty działania 9.2 w poddziałaniu 9.2.2, 
9.2.3, karty działania 10.1 w poddziałaniu 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, karty działania 10.2 w 
poddziałaniu 10.2.1, 10.2.2, 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: 

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. 

32. W karcie działania 8.4 w ramach poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora 
MŚP w pkt. 5. zapis w brzmieniu: 

Szczegółowe zadania beneficjenta (operatora)  oraz  zasady realizacji  przez niego 
wsparcia na rzecz MŚP ujęte zostaną w wytycznych programowych lub regulaminie 
konkursu, które zostaną opracowane na podstawie wytycznych ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego. 

otrzymuje brzmienie: 

Szczegółowe zadania beneficjenta (operatora)  oraz  zasady realizacji  przez niego 
wsparcia na rzecz MŚP ujęte zostaną w regulaminie konkursu, który zostanie 
opracowany na podstawie wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego. 

33. W karcie działania 8.4 w ramach poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian w pkt. 5. w 
miejsce zapis w brzmieniu: 

Szczegółowy zakres zadań beneficjenta (operatora) 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: 

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



23 

 

34. W karcie działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym w 
pkt. 5. zapis w brzmieniu: 

Szczegółowy zakres zadań beneficjentów oraz zasady realizacji wsparcia  ujęte zostaną w 
wytycznych  programowych  lub  regulaminie  konkursu,  które  zostaną  opracowane  na 
podstawie wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 

otrzymuje brzmienie: 

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 pkt. 5 karty działania 9.3, karty działania 10.1 w poddziałaniu 10.1.4, 10.1.5, karty 
działania 10.2 w poddziałaniu 10.2.3, zapis w brzmieniu: 

Szczegółowy zakres zadań beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia  ujęte 
zostaną w wytycznych programowych, regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej 
wyboru projektu w trybie pozakonkursowym, które zostaną opracowane na podstawie 
wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

otrzymuje brzmienie: 

Szczegółowy zakres zadań beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia  ujęte 
zostaną w regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej wyboru projektu w 
trybie pozakonkursowym, które zostaną opracowane na podstawie wytycznych 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

36. W karcie działania 10.2 w poddziałaniu 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych w pkt. 
5 zapis w brzmieniu : 

Szczegółowy  zakres zadań  beneficjenta  (operatora/operatorów)  oraz zasady realizacji 
wsparcia  ujęte zostaną w wytycznych programowych lub regulaminie konkursu, które 
zostaną opracowane na podstawie wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego. 

 otrzymuje brzmienie: 

Szczegółowy  zakres zadań  beneficjenta  (operatora/operatorów)  oraz zasady 
realizacji wsparcia  ujęte zostaną w regulaminie konkursu, który zostanie 
opracowany na podstawie wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego. 

37. W pkt. 5. w działaniu 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych  zapis w 
brzmieniu: 

Szczegółowy zakres zadań beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia ujęte 
zostaną w wytycznych programowych lub dokumentacji dotyczącej wyboru projektu w trybie 
poza konkursowym, które zostaną opracowane na podstawie wytycznych ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

otrzymuje brzmienie: 

Szczegółowy zakres zadań beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia 
ujęte zostaną w dokumentacji dotyczącej wyboru projektu w trybie 
pozakonkursowym, która zostanie opracowana na podstawie wytycznych ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

38. w tabeli pn. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane EUR),  
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a) w zakresie dotyczącym osi 2 Cyfrowa Małopolska wiersze w brzmieniu: 

Oś priorytetowa nr  2     140 000 000 0 140 000 000 0 24 705 883 24 705 883 5 588 235 4 819 025 14 298 623 0 0 164 705 883 131 600 000 8 400 000 6,00% 0 

działanie nr 2.1      140 000 000 0 140 000 000 0 24 705 883 24 705 883 5 588 235 4 819 025 14 298 623 0 0 164 705 883 131 600 000 8 400 000 6,00% 0 

poddziałanie nr 2.1.1  2c   35 996 808   35 996 808 0 6 352 378 6 352 378 0 1 553 804 4 798 574 0 0 42 349 186 29 186 808 6 810 000 18,92% 0 

poddziałanie nr 2.1.2  2c   9 003 192   9 003 192 0 1 588 798 1 588 798 0 550 173 1 038 625 0 0 10 591 990 7 413 192 1 590 000 17,66% 0 

poddziałanie nr 2.1.3  2c   12 500 000   12 500 000 0 2 205 883 2 205 883 735 294 0 1 470 589 0 0 14 705 883 12 500 000 0 0,00% 0 

poddziałanie nr 2.1.4  2c   41 500 000   41 500 000 0 7 323 529 7 323 529 2 441 176 300 000 4 582 353 0 0 48 823 529 41 500 000 0 0,00% 0 

poddziałanie nr 2.1.5  2c   41 000 000   41 000 000 0 7 235 295 7 235 295 2 411 765 2 415 048 2 408 482 0 0 48 235 295 41 000 000   0,00% 0 

 

otrzymują brzmienie: 

Oś priorytetowa nr  2     140 000 000 0 140 000 000 0 24 705 883 24 705 883 5 588 235 4 819 025 14 298 623 0 0 164 705 883 131 600 000 8 400 000 6,00% 0 

działanie nr 2.1      140 000 000 0 140 000 000 0 24 705 883 24 705 883 5 588 235 4 819 025 14 298 623 0 0 164 705 883 131 600 000 8 400 000 6,00% 0 

poddziałanie nr 2.1.1  2c   37 226 970   37 226 970 0 6 569 465 6 569 465 0 1 553 804 5 015 661 0 0 43 796 435 30 416 970 6 810 000 18,29% 0 

poddziałanie nr 2.1.2  2c   9 003 192   9 003 192 0 1 588 798 1 588 798 0 550 173 1 038 625 0 0 10 591 990 7 413 192 1 590 000 17,66% 0 

poddziałanie nr 2.1.3  2c   12 500 000   12 500 000 0 2 205 883 2 205 883 735 294 0 1 470 589 0 0 14 705 883 12 500 000 0 0,00% 0 

poddziałanie nr 2.1.4  2c   40 269 838   40 269 838 0 7 106 442 7 106 442 2 441 176 300 000 4 365 266 0 0 47 376 280 40 269 838 0 0,00% 0 

poddziałanie nr 2.1.5  2c   41 000 000   41 000 000 0 7 235 295 7 235 295 2 411 765 2 415 048 2 408 482 0 0 48 235 295 41 000 000   0,00% 0 

 

b) w zakresie dotyczącym osi 3 Przedsiębiorcza Małopolska wiersze w brzmieniu: 

Oś priorytetowa nr  
3 

    
240 000 

000 
0 

240 000 
000 

0 
42 352 

942 
16 077 

415 
4 489 

179 
1 000 

000 
10 588 

236 
0 

26 275 
527 

282 352 
942 

225 600 
000 

14 400 
000 

6,00% 0 

działanie nr 3.1      60 000 000 0 60 000 000 0 
10 588 

236 
10 588 

236 
0 0 

10 588 
236 

0 0 70 588 236 60 000 000 0 0,00% 0 

poddziałanie nr 
3.1.1  

3a   25 000 000   25 000 000 0 4 411 765 4 411 765 0 0 4 411 765 0   29 411 765 25 000 000 0 0,00% 0 

poddziałanie nr 
3.1.2  

3a   35 000 000   35 000 000 0 6 176 471 6 176 471 0 0 6 176 471 0   41 176 471 35 000 000 0 0,00% 0 

działanie nr 3.2  3a   18 000 000   18 000 000 0 3 176 471 0 0 0 0 0 3 176 471 21 176 471 11 016 600 6 983 400 
38,80

% 
0 

działanie nr 3.3      37 000 000 0 37 000 000 0 6 529 412 1 000 000 0 
1 000 

000 
0 0 5 529 412 43 529 412 35 083 400 1 916 600 5,18% 0 

poddziałanie nr 
3.3.1  

3b   27 000 000   27 000 000 0 4 764 706 1 000 000 0 
1 000 

000 
0 0 3 764 706 31 764 706 27 000 000   0,00% 0 

poddziałanie nr 
3.3.2  

3b   10 000 000   10 000 000 0 1 764 706 0 0 0 0 0 1 764 706 11 764 706 8 083 400 1 916 600 
19,17

% 
0 

działanie nr 3.4      
125 000 

000 
0 

125 000 
000 

0 
22 058 

823 
4 489 179 

4 489 
179 

0 0 0 
17 569 

644 
147 058 

823 
119 500 

000 
5 500 000 4,40% 0 

poddziałanie nr 
3.4.1  

3a   20 000 000   20 000 000 0 3 529 412 1 496 393 
1 496 

393 
0 0 0 2 033 019 23 529 412 20 000 000   0,00% 0 

poddziałanie nr 
3.4.2  

3c   40 000 000   40 000 000 0 7 058 824 2 992 786 
2 992 

786 
0 0 0 4 066 038 47 058 824 40 000 000   0,00% 0 

poddziałanie nr 
3.4.3  

3a   17 000 000   17 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 3 000 000 20 000 000 11 500 000 5 500 000 
32,35

% 
0 

poddziałanie nr 
3.4.4  

3c   38 000 000   38 000 000 0 6 705 882 0 0 0 0 0 6 705 882 44 705 882 38 000 000   0,00% 0 

poddziałanie nr 
3.4.5  

3c   10 000 000   10 000 000 0 1 764 705 0 0 0 0 0 1 764 705 11 764 705 10 000 000   0,00% 0 

 

 

 

otrzymują brzmienie: 

Oś priorytetowa nr  
3 

    
240 000 

000 
0 

240 000 
000 

0 
42 352 

942 
16 077 

415 
4 489 

179 
1 000 

000 
10 588 

236 
0 

26 275 
527 

282 352 
942 

225 600 
000 

14 400 
000 

6,00% 0 

działanie nr 3.1      60 000 000 0 60 000 000 0 
10 588 

236 
10 588 

236 
0 0 

10 588 
236 

0 0 70 588 236 60 000 000 0 0,00% 0 

poddziałanie nr 
3.1.1  

3a   25 000 000   25 000 000 0 4 411 765 4 411 765 0 0 4 411 765 0   29 411 765 25 000 000 0 0,00% 0 

poddziałanie nr 
3.1.2  

3a   35 000 000   35 000 000 0 6 176 471 6 176 471 0 0 6 176 471 0   41 176 471 35 000 000 0 0,00% 0 
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działanie nr 3.2  3a   18 000 000   18 000 000 0 3 176 471 0 0 0 0 0 3 176 471 21 176 471 11 016 600 6 983 400 
38,80

% 
0 

działanie nr 3.3      37 000 000 0 37 000 000 0 6 529 412 1 000 000 0 
1 000 

000 
0 0 5 529 412 43 529 412 35 083 400 1 916 600 5,18% 0 

poddziałanie nr 
3.3.1  

3b   27 000 000   27 000 000 0 4 764 706 1 000 000 0 
1 000 

000 
0 0 3 764 706 31 764 706 27 000 000   0,00% 0 

poddziałanie nr 
3.3.2  

3b   10 000 000   10 000 000 0 1 764 706 0 0 0 0 0 1 764 706 11 764 706 8 083 400 1 916 600 
19,17

% 
0 

działanie nr 3.4      
125 000 

000 
0 

125 000 
000 

0 
22 058 

823 
4 489 179 

4 489 
179 

0 0 0 
17 569 

644 
147 058 

823 
119 500 

000 
5 500 000 4,40% 0 

poddziałanie nr 
3.4.1  

3a   20 000 000   20 000 000 0 3 529 412 1 496 393 
1 496 

393 
0 0 0 2 033 019 23 529 412 20 000 000   0,00% 0 

poddziałanie nr 
3.4.2  

3c   40 000 000   40 000 000 0 7 058 824 2 992 786 
2 992 

786 
0 0 0 4 066 038 47 058 824 40 000 000   0,00% 0 

poddziałanie nr 
3.4.3  

3a   12 723 952   12 723 952 0 2 245 403 0 0 0 0 0 2 245 403 14 969 355 7 223 952 5 500 000 
43,23

% 
0 

poddziałanie nr 
3.4.4  

3c   42 276 048   42 276 048 0 7 460 479 0 0 0 0 0 7 460 479 49 736 527 42 276 048   0,00% 0 

poddziałanie nr 
3.4.5  

3c   10 000 000   10 000 000 0 1 764 705 0 0 0 0 0 1 764 705 11 764 705 10 000 000   0,00% 0 

 

c) w zakresie dotyczącym osi 6 Dziedzictwo regionalne wiersze w brzmieniu: 

Oś priorytetowa 
nr  6 

    
169 069 

362 
0 

169 069 
362 

0 
29 835 

770 
25 496 

314 
11 476 

437 
4 693 

529 
9 326 

348 
0 

4 339 
456 

198 905 
132 

158 925 
201 

10 144 
161 

6,00% 0 

działanie nr 6.1      79 069 362 0 79 069 362 0 
13 953 

417 
11 444 

334 
4 415 844 

3 643 
529 

3 384 
961 

0 
2 509 

083 
93 022 779 76 479 610 2 589 752 3,28% 0 

poddziałanie nr 
6.1.1  

6c   31 000 000   31 000 000 0 5 470 588 3 044 421 1 823 529 620 000 600 892 0 
2 426 

167 
36 470 588 31 000 000 0 0,00% 0 

poddziałanie nr 
6.1.2  

6c   4 000 000   4 000 000 0 705 882 622 966 0 0 622 966 0 82 916 4 705 882 3 318 832 681 168 
17,03

% 
0 

poddziałanie nr 
6.1.3  

6c   10 000 000   10 000 000 0 1 764 706 1 764 706 588 235 200 000 976 471 0 0 11 764 706 9 372 177 627 823 6,28% 0 

poddziałanie nr 
6.1.4  

6c   10 069 362   10 069 362 0 1 776 947 1 776 947 592 315 0 
1 184 

632 
0 0 11 846 309 10 069 362 0 0,00% 0 

poddziałanie nr 
6.1.5  

6c   24 000 000   24 000 000 0 4 235 294 4 235 294 1 411 765 
2 823 

529 
0 0 0 28 235 294 22 719 239 1 280 761 5,34% 0 

działanie nr 6.2  6d   10 000 000   10 000 000 0 1 764 706 1 764 706 0 
1 050 

000 
714 706 0 0 11 764 706 7 245 591 2 754 409 

27,54
% 

0 

otrzymują brzmienie: 

Oś priorytetowa 
nr  6 

    
169 069 

362 
0 

169 069 
362 

0 
29 835 

770 
25 500 

999 
11 476 

437 
4 693 

529 
9 331 

033 
0 

4 334 
771 

198 905 
132 

158 925 
201 

10 144 
161 

6,00% 0 

działanie nr 6.1      77 865 401 0 77 865 401 0 
13 740 

953 
11 236 

555 
4 415 844 

3 643 
529 

3 177 
182 

0 
2 504 

398 
91 606 354 75 275 649 2 589 752 3,33% 0 

poddziałanie nr 
6.1.1  

6c   31 000 000   31 000 000 0 5 470 588 3 044 421 1 823 529 620 000 600 892 0 
2 426 

167 
36 470 588 31 000 000 0 0,00% 0 

poddziałanie nr 
6.1.2  

6c   3 773 968   3 773 968 0 665 994 587 763 0 0 587 763 0 78 231 4 439 962 3 092 800 681 168 
18,05

% 
0 

poddziałanie nr 
6.1.3  

6c   9 022 071   9 022 071 0 1 592 130 1 592 130 588 235 200 000 803 895 0 0 10 614 201 8 394 248 627 823 6,96% 0 

poddziałanie nr 
6.1.4  

6c   10 069 362   10 069 362 0 1 776 947 1 776 947 592 315 0 
1 184 

632 
0 0 11 846 309 10 069 362 0 0,00% 0 

poddziałanie nr 
6.1.5  

6c   24 000 000   24 000 000 0 4 235 294 4 235 294 1 411 765 
2 823 

529 
0 0 0 28 235 294 22 719 239 1 280 761 5,34% 0 

działanie nr 6.2  6d   11 203 961   11 203 961 0 1 977 170 1 977 170 0 
1 050 

000 
927 170 0 0 13 181 131 8 449 552 2 754 409 

24,58
% 

0 

 

d) w zakresie dotyczącym osi 10 Wiedza i kompetencje wiersz w brzmieniu: 

poddziała
nie 10.1.4  

10
i 

13 237 
330 

 0 0 
13 237 

330 
2 335 

999 
2 101 

188 
1 599 

675 
430 000 71 513 0 234 8111 15 573 329    

11 737 
330 

1 500 
000 

10,71% 0 

 

otrzymuje brzmienie: 

poddziała
nie 10.1.4  

10
i 

13 237 
330 

 0 0 
13 237 

330 
2 335 

999 
2 101 

188 
1 599 

675 
430 000 71 513 0 234 811 15 573 329    

11 737 
330 

1 500 
000 

11,33% 0 

 

39. W podrozdziale A Wymiar terytorialny – formy obligatoryjne, w podrozdziale  B.4 Inne 

instrumenty terytorialne zapis w brzmieniu: 

Interwencja podejmowana w ramach ZIT oraz subregionów będzie rozłączna, tj. Metropolia 

Krakowska nie bierze udziału w podziale środków w obszarach dedykowanych pozostałym 
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subregionom, natomiast subregiony nie uczestniczą w podziale środków dedykowanych 

Metropolii Krakowskiej. 

otrzymuje brzmienie: 

Interwencja podejmowana w ramach ZIT oraz subregionów będzie rozłączna, tj. Metropolia 

Krakowska nie bierze udziału w podziale środków w obszarach dedykowanych pozostałym 

subregionom, natomiast subregiony nie uczestniczą w podziale środków dedykowanych 

Metropolii Krakowskiej, z wyłączeniem sytuacji, w której zidentyfikowano oszczędności 

w ramach konkursów subregionalnych. W takim przypadku Instytucja Zarządzająca 

RPO WM zastrzega sobie możliwość przeznaczenia tych środków na interwencje 

realizowane na obszarze Metropolii Krakowskiej lub konkursy dedykowane do 

obszaru całego województwa małopolskiego. Obszar interwencji może ulec 

rozszerzeniu o obszar Metropolii Krakowskiej przy czym, zgodnie z art. 65 ust. 9 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW 

oraz EFMiR, wydatki kwalifikowalne na terenie Metropolii Krakowskiej kwalifikują się 

do wsparcia od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM, 

zawierającego zmianę polegającą na przeznaczeniu oszczędności powstałych w 

ramach konkursu subregionalnego, na interwencje realizowane na obszarze 

Metropolii Krakowskiej lub konkursy dedykowane do obszaru całego województwa 

małopolskiego. 

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

1) w tabeli zawierającej wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

 

a) wiersz dotyczący poddziałania 4.1.1 w brzmieniu: 

Poddziałanie 4.1.1 
(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 

 

2014 zostanie 
oszacow

ana 

 

SL 2014 

zastępuje się wierszem w brzmieniu: 

Poddziałanie 4.1.1 
(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 

 

2014 

20 000 

 

SL 2014 

 

b) wiersz dotyczący działania 4.2 w brzmieniu: 

Działanie 4.2 
(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 

 

2014 zostanie 
oszacow

ana 

 

SL 2014 

 

otrzymuje brzmienie: 

Działanie 4.2 
(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 

 

2014 

14 000 

 

SL 2014 

 

c) wiersze dotyczące poddziałania 4.3.2 w brzmieniu: 



27 

 

Poddziałanie 4.3.2 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  MWh/rok 
0 

 
2014 

zostanie 
oszacow

ana 

SL 2014 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  GJ/rok 
0 

 
2014 

zostanie 
oszacow

ana 

SL 2014 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w 
wyniku realizacji projektów 

GJ/rok 
0 

 
2014 

zostanie 
oszacow

ana 

SL 2014 

(32) Zmniejszenie rocznego zużycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych 

kWh/rok 
0 

 

2014 
zostanie 
oszacow

ana 

 

SL 2014 

(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 

 

2014 zostanie 
oszacow

ana 

SL 2014 

otrzymują brzmienie: 

 

 

 

 

 

 

 

Poddziałanie 4.3.2 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  MWh/rok 
0 

 
2014 4 600 

SL 2014 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  GJ/rok 
0 

 
2014 194 200 

SL 2014 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w 
wyniku realizacji projektów 

GJ/rok 
0 

 
2014 

1 828 
600 

SL 2014 

(32) Zmniejszenie rocznego zużycia energii 
pierwotnej w budynkach publicznych 

kWh/rok 
0 

 

2014 
76 222 

100 

SL 2014 

(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 

 

2014 

17 900 

SL 2014 

 

d) wiersze dotyczące poddziałania 4.3.4 w brzmieniu: 

Poddziałanie 4.3.4 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  MWh/rok 0 2014 
zostanie 
oszacow

ana 

SL 2014 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  GJ/rok 0 2014 
zostanie 
oszacow

ana 

SL 2014 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w 
wyniku realizacji projektów 

GJ/rok 0 2014 
zostanie 
oszacow

ana 

SL 2014 

(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 

2014 zostanie 
oszacow

ana 

 

SL 2014 

otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 4.3.4 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  MWh/rok 0 2014 42 

SL 2014 
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Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  GJ/rok 0 2014 2 862 

SL 2014 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w 
wyniku realizacji projektów 

GJ/rok 0 2014 3 367 

SL 2014 

(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 

2014 

4 487 

 

SL 2014 

 

e) wiersz dotyczący poddziałania 4.4.1 w brzmieniu: 

Poddziałanie 4.4.1 
(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 

2014 zostanie 
oszacow

ana 

 

SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 4.4.1 
(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 

2014 

41 300 

 

SL 2014 

 

f) wiersz dotyczący poddziałania 4.4.2 w brzmieniu: 

Poddziałanie 4.4.2 
(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 

2014 zostanie 
oszacow

ana 

 

SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 4.4.2 
(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 

2014 

70 000 

 

SL 2014 

 

g) wiersz dotyczący poddziałania 4.4.3 w brzmieniu: 

Poddziałanie 4.4.3 
(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 

2014 zostanie 
oszacow

ana 

 

SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 4.4.3 
(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 

2014 

27 800 

 

SL 2014 

 

h) wiersz dotyczący poddziałania 5.2.1 w brzmieniu: 

Poddziałanie 5.2.1 
Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem 
odpadów 

os. 0 2014 
zostanie 
oszacow

ana 
SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 5.2.1 
Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem 
odpadów 

os. 0 2014 55 250 SL 2014 
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i)  wiersz dotyczący poddziałania 5.3.1 w brzmieniu: 

Poddziałanie 5.3.1 
Przewidywana liczba osób korzystających z 
ulepszonego oczyszczania ścieków 

RLM 0 2014 
zostanie 
oszacow

ana 
SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 5.3.1 
Przewidywana liczba osób korzystających z 
ulepszonego oczyszczania ścieków 

RLM 0 2014 2 700 SL 2014 

 

2) w tabeli zawierającej wskaźniki produktu: 

a) wiersz dotyczący poddziałania 3.1.2 w brzmieniu: 

Poddziałanie 3.1.2 

Powierzchnia 
przygotowanych 
terenów 
inwestycyjnych 

ha nd 100 SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 3.1.2 

Powierzchnia 
przygotowanych 
terenów 
inwestycyjnych 

ha nd 50 SL 2014 

 

b) wiersz dotyczący poddziałania 3.3.2 w brzmieniu: 

Poddziałanie 3.3.2 (1)Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 

przedsiębiorstwa 
zostanie 

oszacowana 

zostanie 
oszacowana 

 

SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 3.3.2 (1)Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 

przedsiębiorstwa 
zostanie 

oszacowana 
200 SL 2014 

 

c) wiersze dotyczące poddziałania 3.4.1 w brzmieniu: 

Poddziałanie 3.4.1 (1)Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 

przedsiębiorstwa 
zostanie 

oszacowana 

zostanie 
oszacowana 

 

SL 2014 

(5)Liczba 
wspieranych 
nowych 
przedsiębiorstw 

przedsiębiorstwa 0 

zostanie 
oszacowana 

 

SL 2014 

 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 3.4.1 (1)Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 

przedsiębiorstwa 
zostanie 

oszacowana 
360 SL 2014 

(5)Liczba 
wspieranych 
nowych 
przedsiębiorstw 

przedsiębiorstwa 0 360 SL 2014 
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d) wiersz dotyczący poddziałania 3.4.2 w brzmieniu: 

Poddziałanie 3.4.2 (1)Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 

przedsiębiorstwa 
zostanie 

oszacowana 

zostanie 
oszacowana 

 

SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 3.4.2 (1)Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 

przedsiębiorstwa 
zostanie 

oszacowana 
305 SL 2014 

 

e) wiersz dotyczący poddziałania 3.4.3 w brzmieniu: 

Poddziałanie 3.4.3 (29)Liczba 
przedsiębiorstw 
objętych 
wsparciem w celu 
wprowadzenia 
produktów 
nowych dla firmy 

przedsiębiorstwa 
zostanie 

oszacowana 

zostanie 
oszacowana 

 

SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 3.4.3 (29)Liczba 
przedsiębiorstw 
objętych 
wsparciem w celu 
wprowadzenia 
produktów 
nowych dla firmy 

przedsiębiorstwa nd 
zostanie 

oszacowana  
SL 2014 

 

f)wiersz dotyczący poddziałania 3.4.4 w brzmieniu: 

Poddziałanie 3.4.4 (29) Liczba 
przedsiębiorstw 
objętych 
wsparciem w celu 
wprowadzenia 
produktów 
nowych dla firmy 

przedsiębiorstwa 
0 

 
15 SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 3.4.4 (29) Liczba 
przedsiębiorstw 
objętych 
wsparciem w celu 
wprowadzenia 
produktów 
nowych dla firmy 

przedsiębiorstwa nd 15 SL 2014 

 

g) wiersz dotyczący poddziałania 3.4.5 w brzmieniu: 

Poddziałanie 3.4.5 (1) Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 

przedsiębiorstwa 
zostanie 

oszacowana 

zostanie 
oszacowana 

 

SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 3.4.5 (1) Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących 
wsparcie 

przedsiębiorstwa 
zostanie 

oszacowana 
800 SL 2014 
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h) wiersz dotyczący poddziałania 4.5.1 w brzmieniu: 

Poddziałanie 4.5.1 Długość wspartej 
infrastruktury 
rowerowej 

km nd 
zostanie 

oszacowana 
SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 4.5.1 Długość wspartej 
infrastruktury 
rowerowej 

km nd 119 SL 2014 

 

i) wiersze dotyczące poddziałania 5.2.1 w brzmieniu: 

Poddziałanie 5.2.1 Liczba obiektów 
poddanych 
usuwaniu wyrobów 
zawierających 
azbest 

szt. nd 

zostanie 
oszacowana 

 

SL 2014 

Masa wycofanych 
z użytkowania i 
unieszkodliwionych 
wyrobów 
zawierających 
azbest 

Mg nd 

zostanie 
oszacowana 

 

SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 5.2.1 Liczba obiektów 
poddanych 
usuwaniu wyrobów 
zawierających 
azbest 

szt. nd 650 SL 2014 

Masa wycofanych 
z użytkowania i 
unieszkodliwionych 
wyrobów 
zawierających 
azbest 

Mg nd 1 200 SL 2014 

 

j) wiersz dotyczący poddziałania 5.3.1 w brzmieniu: 

Poddziałanie 5.3.1 Długość 
wybudowanej 
kanalizacji 
sanitarnej 

km 

zostanie 
oszacowana 

 

zostanie 
oszacowana 

 

SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 5.3.1 Długość 
wybudowanej 
kanalizacji 
sanitarnej 

km 20 30 SL 2014 

 

III. W załączniku nr 6 do SZOOP pn. Metodyki dokumentów niezbędnych do wdrażania 

wybranych działań i poddziałań: 

a. Dodaje się załącznik nr. 6.3.1 Metodyka aktualizacji Planu Rozwoju Uzdrowiska w 

ramach RPO WM na lata 2014-2020 w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały ZWM nr 

2110/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. 

b. Załącznik nr 6.3.2 Metodyka przygotowania Planu Rozwoju Uzdrowiska w ramach RPO 

WM na lata 2014-2020 otrzymuje brzmienie Załącznika nr 3 do uchwały ZWM nr 

2110/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. 
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IV. W załączniku nr 7 do SZOOP pn. Specyficzne wydatki kwalifikowalne i 
niekwalifikowalne w poszczególnych działaniach/ poddziałaniach dla osi 
priorytetowych PRO WM, w katalogu specyficznych wydatków kwalifikowanych w 
ramach poddziałania 1.2.1  Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw: 

a) w odniesieniu do kosztów aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji 

projektu badawczego zapis w brzmieniu: 

W przypadku, gdy aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez 

cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji 

odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie 

przyjętych zasad rachunkowości oraz na zasadach określonych w podrozdziale 6.12.2 

Wytycznych. 

otrzymuje brzmienie: 

Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty amortyzacji, obliczone na podstawie 

powszechnie przyjętych zasad rachunkowości oraz na zasadach określonych w 

podrozdziale 6.12.2 Wytycznych. 

b) w odniesieniu do kosztów nabycia wyników prac B+R zapis w brzmieniu: 

wyniki badań lub prac rozwojowych zostały nabyte od: jednostki naukowej, w rozumieniu 

ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną 

kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie; przedsiębiorcy 

posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 

2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającego 

siedzibę na terytorium RP,  

otrzymuje brzmienie: 

wyniki badań lub prac rozwojowych zostały nabyte od: jednostki naukowej, w rozumieniu 

ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną 

kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie; przedsiębiorcy 

posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 

2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającego 

siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo-

przemysłowemu, niezależnej jednostce, stanowiącej akredytowane laboratorium 

(posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu 

laboratorium (ujęte w obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie 

informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach 

kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach lub ujęte w aktualnym wykazie 

autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz 

autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom 

członkowskim Unii Europejskiej), posiadającym siedzibę na terytorium RP; 

c) w odniesieniu do kosztów podwykonawstwa  zapis w brzmieniu: 

 koszty podwykonawstwa rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części 

merytorycznych prac w ramach projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod 

bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty zasobów udostępnionych przez 

stronę trzecią  

Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do 

wykonania zadań w ramach projektu takich jak usługi prawne lub księgowe. 
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W ramach podwykonawstwa realizację części merytorycznych prac w ramach projektu 

można zlecić: jednostce naukowej, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, 

o której mowa w tej ustawie, przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-

rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach 

wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającemu siedzibę na terytorium RP, 

konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo-przemysłowemu, niezależnej 

jednostce, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium (ujęte w 

obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o 

notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz 

notyfikowanych laboratoriach lub ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych 

jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych 

laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii 

Europejskiej), posiadającym siedzibę na terytorium RP. 

otrzymuje brzmienie: 

 koszty podwykonawstwa rozumianego jako zlecanie wykonawcy zewnętrznemu, tj. 

stronie trzeciej części merytorycznych prac w ramach projektu, z zastrzeżeniem, że 

prace te można zlecić:  

jednostce naukowej, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której 

mowa w tej ustawie, przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-

rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach 

wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającemu siedzibę na terytorium RP, 

konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo-przemysłowemu, niezależnej 

jednostce, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację 

Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium (ujęte w 

obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o 

notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz 

notyfikowanych laboratoriach lub ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych 

jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych 

laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii 

Europejskiej), posiadającym siedzibę na terytorium RP. 

d) w odniesieniu do kosztów podwykonawstwa  zapis w brzmieniu: 

Zlecenie wykonania części merytorycznych prac w ramach projektu (podwykonawstwo) 

innym podmiotom niż wskazane powyżej jest dopuszczalne pod warunkiem, że:  

a) wnioskodawca, po uprzednim rozeznaniu rynku, wskazał wybranego podwykonawcę we 

wniosku o dofinansowanie oraz opisał jego potencjał kadrowy i techniczny, który uznaje 

się za adekwatny do zakresu i rodzaju powierzonej części prac B+R w projekcie,  

lub 

b) wnioskodawca prawidłowo określił wymagania dotyczące potencjału kadrowego i 

technicznego stawiane potencjalnemu podwykonawcy, któremu zostanie powierzona 

realizacja części prac B+R w projekcie, 

otrzymuje brzmienie: 
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Zlecenie wykonania części merytorycznych prac w ramach projektu (podwykonawstwo) 

innym podmiotom niż wskazane powyżej jest dopuszczalne pod warunkiem, że:  

a) wnioskodawca, po uprzednim rozeznaniu rynku, wskazał wybranego podwykonawcę we 

wniosku o dofinansowanie oraz opisał jego potencjał kadrowy i techniczny (jeśli dotyczy), 

który uznaje się za adekwatny do zakresu i rodzaju powierzonej części prac B+R w 

projekcie,  

lub 

b) wnioskodawca prawidłowo określił wymagania dotyczące potencjału kadrowego i 

technicznego (jeśli dotyczy) stawiane potencjalnemu podwykonawcy, któremu zostanie 

powierzona realizacja części prac B+R w projekcie, 

e) w odniesieniu do kosztów podwykonawstwa  zapis w brzmieniu: 

W ramach podwykonawstwa należy wykazywać: 

 umowy cywilnoprawne z osobami prawnymi,  

 umowy o dzieło z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.  

Nie stanowią kosztów podwykonawstwa i mogą być kwalifikowane jako koszty personelu 

projektu: 

 umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności 

gospodarczej   

 umowy zlecenie z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. 

otrzymuje brzmienie: 

W ramach podwykonawstwa należy wykazywać: 

 umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności 

gospodarczej,  

 umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. 

f) w odniesieniu do kosztów podwykonawstwa  zapis w brzmieniu: 

Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania kosztów pośrednich w 

projekcie. 

otrzymuje brzmienie: 

Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania kosztów pośrednich w 

projekcie. W przypadku projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

konkursów ogłoszonych przed 1 stycznia 2018 r. z podstawy naliczania kosztów 

pośrednich wyłączone są tylko koszty podwykonawstwa obejmujące umowy 

cywilnoprawne z osobami prawnymi oraz umowy o dzieło z osobami fizycznymi 

prowadzącymi działalność gospodarczą (tj. w przypadku tych projektów koszty 

umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności 

gospodarczej oraz umów zleceń z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 

gospodarczą nie pomniejszają podstawy naliczania kosztów pośrednich). 

g) w odniesieniu do kosztów doradztwa  zapis w brzmieniu: 

 koszty doradztwa / usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby 

projektu, pod warunkiem wykazania bezpośredniego powiązania pomiędzy zakresem 

doradztwa / usług doradczych a zakresem prac badawczo-rozwojowych 
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zaplanowanych w ramach projektu, co podlega ocenie w oparciu o informacje zawarte 

we wniosku o dofinansowanie, na etapie oceny projektu 

otrzymuje brzmienie: 

 koszty doradztwa / usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby 

projektu, pod warunkiem wykazania bezpośredniego powiązania pomiędzy zakresem 

doradztwa / usług doradczych a zakresem prac badawczo-rozwojowych 

zaplanowanych w ramach projektu, co podlega ocenie w oparciu o informacje zawarte 

we wniosku o dofinansowanie, na etapie oceny projektu (koszty te są traktowane 

analogicznie jak koszty podwykonawstwa, co oznacza, że są one wyłączone z 

podstawy naliczania kosztów pośrednich) 

h) w odniesieniu do kosztów ogólnych ponoszonych w związku z realizacją projektu  

zapis w brzmieniu: 

 koszty wartości niematerialnych i prawnych zakupionych lub użytkowanych na 

podstawie licencji uzyskanych od podmiotów trzecich na warunkach rynkowych, w 

formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej: 

kwalifikowalne w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby 

projektu – jako odpisy amortyzacyjne i/lub koszty ponoszone w wyniku odpłatnego 

korzystania z wartości niematerialnych i prawnych (np. opłaty licencyjne, najem) 

otrzymuje brzmienie: 

 koszty wartości niematerialnych i prawnych zakupionych od podmiotów 

trzecich na warunkach rynkowych, w formie patentów, licencji, know-how, 

nieopatentowanej wiedzy technicznej: kwalifikowane w zakresie i przez okres, w 

jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu 

Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty odpisów amortyzacyjnych oraz 

koszty ponoszone w wyniku odpłatnego korzystania z wartości niematerialnych 

i prawnych (np. opłaty licencyjne, najem) 

i) w odniesieniu do kosztów ogólnych ponoszonych w związku z realizacją projektu zapis 

w brzmieniu: 

Koszty zakupu lub użytkowania wartości niematerialnych i prawnych, które zostały 

wytworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta i nie są powszechnie dostępne w 

sprzedaży, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w pod warunkiem, że zostały one nabyte 

od: jednostki naukowej, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której 

mowa w tej ustawie; przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-

rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania 

działalności innowacyjnej oraz posiadającego siedzibę na terytorium RP 

otrzymuje brzmienie: 

 koszty odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, które 

zostały wytworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta i nie są powszechnie 

dostępne w sprzedaży, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w pod warunkiem, że te 

wartości niematerialne i prawne zostały nabyte od: jednostki naukowej, w 

rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie; 

przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu 

ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności 

innowacyjnej oraz posiadającego siedzibę na terytorium RP 
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j) w odniesieniu do kosztów pośrednich w ramach pomocy publicznej na projekty 

badawczo-rozwojowe  zapis w brzmieniu: 

 koszty pośrednie*, rozumiane jako koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w 

wyniku realizacji projektu, w wysokości do 17% całkowitych bezpośrednich wydatków 

kwalifikowalnych projektu, rozliczane na podstawie wydatków rzeczywiście 

poniesionych i udokumentowanych, których katalog obejmuje: 

otrzymuje brzmienie: 

 koszty pośrednie, rozumiane jako koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w 

wyniku realizacji projektu:  

 w przypadku projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

konkursów ogłoszonych przed 1 stycznia 2018 roku: w wysokości do 17% 

całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu, rozliczane 

na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych,  

albo 

 w przypadku projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

konkursów ogłoszonych po 1 stycznia 2018 roku: w wysokości równej 17% 

całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu, rozliczane 

metodą stawki ryczałtowej, na zasadach określonych w podrozdziale 7.5 

Wytycznych oraz rozdziale I załącznika nr 7 do SzOOP,  

których katalog obejmuje: 

k) w odniesieniu do kosztów najmu i leasingu  zapis w brzmieniu: 

 koszty najmu i leasingu środków trwałych, na zasadach określonych w podrozdziale 

6.12.3 Wytycznych 

otrzymuje brzmienie: 

 koszty najmu i leasingu środków trwałych, w zakresie i przez okres, w jakim są one 

wykorzystywane na potrzeby projektu, na zasadach określonych w podrozdziale 

6.12.3 Wytycznych 

W przypadku leasingu (finansowego lub operacyjnego) koszt kwalifikowany 

stanowi kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz 

beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) 

przedmiotu umowy leasingu. Nie stanowi kosztu kwalifikowanego leasing 

zwrotny. W przypadku kosztów leasingu maksymalna kwota wydatków 

kwalifikowanych nie może przekroczyć rynkowej  wartości  dobra  będącego  

przedmiotem  leasingu. 

l) w odniesieniu do kosztów pośrednich w ramach pomocy de minimis  zapis w brzmieniu: 

 koszty pośrednie*, rozliczane metodą stawki ryczałtowej 

otrzymuje brzmienie: 

 koszty pośrednie, rozliczane metodą stawki ryczałtowej 

m) po zapisie dotyczącym kosztów pośrednich w ramach pomocy de minimis  dodaje się 

zapis w brzmieniu: 

W przypadku, gdy w projekcie nie przewiduje się kwalifikowania wydatków w 

ramach kategorii obejmującej koszty personelu, koszty pośrednie nie stanowią 

wydatków kwalifikowalnych w tym projekcie (dotyczy każdego rodzaju pomocy). 
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Uproszczonych metod rozliczania wydatków nie można stosować w przypadku, gdy 

realizacja projektu jest zlecana w całości wykonawcy zgodnie z podrozdziałem 6.5 

Wytycznych. 

n) w odniesieniu do kosztów pośrednich  zapis w brzmieniu: 

* W ramach jednego projektu możliwe jest zastosowanie wyłącznie jednej ze wskazanych 

metod rozliczania kosztów pośrednich, tj. nie dopuszcza się możliwości rozliczania części 

kosztów pośrednich na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych (w ramach 

pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe), a w pozostałej części – rozliczania 

tych kosztów za pomocą stawki zryczałtowanej (w ramach pomocy de minimis). Wybór 

metody rozliczania kosztów pośrednich powinien wynikać w szczególności ze specyfiki 

danego projektu oraz możliwości uzyskania wsparcia z pomocy de minimis w wysokości 

zgodnej z limitami, wynikającymi z właściwych przepisów prawa dotyczących zasad 

udzielania tej pomocy. 

otrzymuje brzmienie: 

*Dotyczy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursów 
ogłoszonych przed 1 stycznia 2018 roku: W ramach jednego projektu możliwe jest 
zastosowanie wyłącznie jednej ze wskazanych metod rozliczania kosztów pośrednich, tj. 
nie dopuszcza się możliwości rozliczania części kosztów pośrednich na podstawie 
wydatków rzeczywiście poniesionych (w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-
rozwojowe), a w pozostałej części – rozliczania tych kosztów za pomocą stawki 
zryczałtowanej (w ramach pomocy de minimis). Wybór metody rozliczania kosztów 
pośrednich powinien wynikać w szczególności ze specyfiki danego projektu oraz 
możliwości uzyskania wsparcia z pomocy de minimis w wysokości zgodnej z limitami, 
wynikającymi z właściwych przepisów prawa dotyczących zasad udzielania tej pomocy. 

 

 

 

 


