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WYKAZ ZMIAN 
DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2014-2020 

 

 

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

1) W części I. Ogólny Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-
2020 oraz głównych warunków realizacji, zapis w brzmieniu: 

Podział alokacji finansowej jest zgodny z minimalnymi poziomami tzw. koncentracji tematycznej, tj.: 

• cele tematyczne 1-4: 50,00% środków EFRR 
• cel tematyczny 4: 19,54% środków EFRR 
• cel tematyczny 9: 28,66% środków EFS 
• 5 priorytetów inwestycyjnych EFS (8i, 9i, 9iv, 10i, 10iv): 64,81% środków tego funduszu. 

otrzymuje brzmienie: 

Podział alokacji finansowej jest zgodny z minimalnymi poziomami tzw. koncentracji tematycznej, tj.: 
• cele tematyczne 1-4: 50,03% środków EFRR 
• cel tematyczny 4: 20,54% środków EFRR 
• cel tematyczny 9: 27,13% środków EFS 
• 5 priorytetów inwestycyjnych EFS (8i, 9i, 9iv, 10i, 10iv): 64,81% środków tego funduszu. 

 

2) W rozdziale Opis systemu wyboru projektów w ramach RPO WM, w podrozdziale IV. Tryby i ścieżki 
wyboru projektów w ramach RPO WM,   

a) w części dotyczącej poddziałania 1.2.1 wiersz w brzmieniu: 

1.2.1  A konkursowy nabór otwarty IP MCP 

 

otrzymuje brzmienie:  

1.2.1  A, B konkursowy nabór otwarty IP MCP 

 

b) w części dotyczącej poddziałania 4.5.2 wiersz w brzmieniu: 

 

4.5.2  A, B, C, D konkursowy nabór zamknięty (SPR) IZ 

 

otrzymuje brzmienie:  

4.5.2  
A, B, C, D 

B 

konkursowy 

pozakonkursowy 

nabór zamknięty 
(SPR) 

- 

IZ 

 

c) po wierszu dotyczącym poddziałania 4.5.2 dodaje się wiersz w brzmieniu: 

4.5.3 A pozakonkursowy - IZ 

 

 



2 

 

3) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 1 Gospodarka wiedzy, w karcie działania 1.1 

Infrastruktura badawcza sektora nauki,  

a) wiersz dotyczący pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Nazwa działania/ 
poddziałania  
 

W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia służące wzmocnieniu potencjału 
infrastrukturalnego sektora naukowo-badawczego oraz zdolności do podejmowania współpracy z 
sektorem biznesu w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. 

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji infrastruktury 
badawczej. Wyłączone ze wsparcia będą inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną. W ramach 
realizowanych inwestycji możliwe będzie uzupełniające wsparcie infrastruktury towarzyszącej, 
stanowiącej element uzupełniający względem zasadniczego przedmiotu projektu, tj. infrastruktury 
badawczej, pod warunkiem wykazania przez Wnioskodawcę, że infrastruktura ta przyczynia się do 
szerszej realizacji celów projektu (w kontekście wydajności infrastruktury lub zakresu planowanej 
działalności badawczej). 

W odniesieniu do wspieranych przedsięwzięć zastosowanie mają następujące zasady:  

• zgodność przedsięwzięcia z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego, 

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. 

• uwzględnienie przedsięwzięcia w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego, 
stanowiącym mechanizm koordynacji na poziomie krajowym, który zapewnia weryfikację 
propozycji przedsięwzięć w celu unikania powielania istniejących zasobów, a także ocenę 
planów badawczych w kontekście uzasadnienia dla inwestycji w infrastrukturę B+R oraz 
możliwości zastosowania wyników działalności badawczej w gospodarce,      

• możliwie wysoki udział współfinansowania ze źródeł prywatnych, co oznacza, że preferowane 
będą projekty przewidujące zwiększony udział części gospodarczej w całkowitych wydatkach 
kwalifikowanych projektu i/lub zaangażowanie wkładu pochodzącego od przedsiębiorcy / 
przedsiębiorców w wydatkach kwalifikowanych projektu, 

• mechanizm umożliwiający wykorzystanie wspartej infrastruktury B+R do działalności 
gospodarczej, oznaczający zdolność do generowania przychodów z prowadzonej działalności 
badawczej, 

• komplementarność rozumiana, jako dopełnienie istniejących zasobów, w tym powstałych w 
ramach wsparcia udzielonego w perspektywie 2007-2013, 

• w przypadku, gdy infrastrukturę badawczą wykorzystuje się do prowadzenia zarówno 
działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej: finansowanie, koszty i dochody z każdego 
rodzaju działalności należy rozliczać osobno, konsekwentnie stosując obiektywnie 
uzasadnione zasady rachunku kosztów, 

• cena ustalana za prowadzenie i użytkowanie infrastruktury, odpowiadająca cenie rynkowej, 

• dostępność wytworzonej w ramach przedsięwzięcia infrastruktury B+R dla zainteresowanych 
podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw na przejrzystych i niedyskryminacyjnych 
zasadach. 
 

W ramach działania wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia służące: 

a) działalności gospodarczej – w schemacie finansowania opartym na pomocy publicznej, 
zapewniającym możliwość wykorzystania wspartej infrastruktury w pełnym zakresie do 
prowadzenia działalności gospodarczej; 

b) działalności gospodarczej i niegospodarczej – w schemacie, w którym przewiduje się 
wydzielenie w ramach projektu: 

• części gospodarczej infrastruktury, której udział wynosi co najmniej 30% kosztów 
kwalifikowanych w ramach projektu, 

• części niegospodarczej infrastruktury,  

z zastrzeżeniem, że infrastruktura powstała w ramach projektu będzie wykorzystywana do 
działalności gospodarczej w zakresie przekraczającym 20% całkowitej rocznej wydajności tej 
infrastruktury (tj. całkowitych rocznych zasobów, o których mowa w dokumencie pn. 
Komunikat Komisji: Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność  badawczą, 
rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01)). 

Przez część gospodarczą infrastruktury rozumie się część projektu przeznaczoną do prowadzenia 
działalności gospodarczej takiej jak np. wynajem infrastruktury, świadczenie usług na rzecz 
przedsiębiorstw, realizację badań kontraktowych (na zlecenie), które odbywają się na zasadach 
rynkowych, która jest finansowana zgodnie ze schematem pomocy publicznej. 

Przez część niegospodarczą infrastruktury rozumie się część projektu sfinansowaną ze środków 
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publicznych i przeznaczoną do prowadzenia w takich rodzajów działalności niegospodarczej takiej jak: 

a) zasadnicza działalność organizacji prowadzących badania i infrastruktur badawczych, w 
szczególności: 

• niezależna działalność badawczo-rozwojowa mająca na celu powiększanie zasobów wiedzy i 
lepsze zrozumienie, w tym badania i rozwój w ramach współpracy, kiedy to organizacja 
prowadząca badania lub infrastruktura badawcza podejmuje skuteczną współpracę, 

• szerokie rozpowszechnianie wyników badań na zasadzie niedyskryminacji i braku 
wyłączności, np. przez nauczanie, dostępne bazy danych, otwarte publikacje i otwarte 
oprogramowanie; 

b) działania związane z transferem wiedzy, jeżeli są one prowadzone przez organizację 
prowadzącą badania lub infrastrukturę badawczą (w tym przez ich działy lub jednostki zależne) 
albo wspólnie z innymi podmiotami tego typu lub w imieniu innych podmiotów tego typu, a 
wszelkie zyski z tych działań są reinwestowane w zasadniczą działalność organizacji 
prowadzących badania lub infrastruktur badawczych. Zlecenie wykonania odpowiednich usług 
stronom trzecim w drodze procedury otwartej pozostaje bez uszczerbku dla niegospodarczego 
charakteru takiej działalności. 

Ocena przedsięwzięć ubiegających się o dofinansowanie dokonywana będzie w szczególności w 
oparciu o plan gospodarczego wykorzystania infrastruktury B+R (biznesplan).  

W ramach powyższego planu określona zostanie wartość wskaźnika dotyczącego poziomu 
przychodów z działalności prowadzonej przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej, z 
zastrzeżeniem, że wartość przedmiotowego wskaźnika należy odnosić do przychodów pochodzących 
z działalności komercyjnej. 

Przez przychody z działalności komercyjnej prowadzonej na wspartej infrastrukturze badawczej 
należy rozumieć przychody z działalności gospodarczej prowadzonej przy wykorzystaniu tej 
infrastruktury – w zakresie form, o których mowa w dokumencie pn. Komunikat Komisji: Zasady ramowe 
dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01), tj.: 

a) wynajem infrastruktury,  

b) świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw,  

c) realizacja badań kontraktowych (na zlecenie), 

d) inne formy gospodarczego wykorzystania infrastruktury, takie jak odpłatne świadczenie usług 
badawczych na zlecenie oraz usług związanych z transferem wiedzy niezależnie od statusu 
podmiotu zlecającego wykonanie tych usług (podmiot publiczny lub prywatny), z zastrzeżeniem, 
że ceny powyższych usług odpowiadają cenom rynkowym, a przychody uzyskiwane w związku z 
ich świadczeniem podlegają dokumentowaniu w postaci faktur lub innych dokumentów 
księgowych o równoważnej wartości dowodowej. 

Zobowiązanie do realizacji przez beneficjenta założonego wskaźnika będzie zawarte w umowie o 
dofinansowanie realizacji danego przedsięwzięcia. Beneficjenci będą zobowiązani do monitorowania 
oraz sprawozdawania Instytucji Zarządzającej informacji na temat przychodów z działalności 
gospodarczej generowanych w ramach wspartych przedsięwzięć.  

Wsparcie przyznane na realizację projektu w ramach działania 1.1 podlegać będzie proporcjonalnemu 
zmniejszeniu w przypadku, gdy założona przez beneficjenta wartość wskaźnika poziomu przychodów, o 
którym mowa powyżej nie zostanie osiągnięta w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, nie 
później jednak niż na moment złożenia dokumentów zamknięcia programu. 

Instytucja Zarządzająca będzie przedstawiać Komisji Europejskiej informację na temat poziomu 
gospodarczego wykorzystania publicznej infrastruktury B+R.  

Zasady monitorowania i sprawozdawania informacji dotyczących gospodarczego wykorzystania 
wspartej infrastruktury zostaną określone przez Instytucję Zarządzającą w regulaminie konkursu oraz w 
umowie o dofinansowanie. 

W ramach działania zastosowanie mają w szczególności następujące wymogi specyficzne dla 
przedsięwzięć dotyczących infrastruktury badawczej sektora nauki: 

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 szczególności z kredytów komercyjnych 
lub od przedsiębiorstw) w części gospodarczej projektu wynosi co najmniej 50% wartości 



4 

 

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. 

W ramach działania dopuszcza się możliwość zastosowania wsparcia w formule pomocy 
zwrotnej, o której mowa w art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz w art. 29a ustawy o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W przypadku 
zastosowania pomocy zwrotnej beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków w wysokości i na 
warunkach określonych w umowie o dofinansowanie, w sytuacji: 

• wykorzystywania infrastruktury badawczej objętej projektem do działalności gospodarczej w 
zakresie większym niż wynikający z umowy o dofinansowanie, 

• braku realizacji wskaźnika przychodów z działalności komercyjnej prowadzonej przy wykorzystaniu 
wspartej infrastruktury badawczej na poziomie określonym w umowie o dofinansowanie. 

 

b) wiersz dotyczący pkt. 23 otrzymuje brzmienie: 

23. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaji przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa podstawa 
prawna) 

Działanie 
1.1 

Z uwagi na charakter oraz zasady wspierania interwencji – przewiduje się, że 
wsparcie udzielane w ramach działania będzie stanowić pomoc państwa, w 
szczególności: pomoc inwestycyjną na infrastrukturę badawczą, pomoc de 
minimis.  

Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

Maksymalna wartość pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą: 20 mln 
EUR na infrastrukturę: w ramach działania nie przewiduje się wsparcia projektów, 
w przypadku których wnioskowana wartość pomocy publicznej przekracza próg 
pomocy powodujący obowiązek zgłoszenia, zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. j) 
Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu. 

W przypadku projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną lub 
pomocą de minimis – wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi na dzień 
udzielania wsparcia. 

 

4) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 1 Gospodarka wiedzy, w karcie działania 1.2 

Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, w pkt. 5 skreśla się zapis w brzmieniu: 
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• wpływ na rozwój kluczowych technologii wspomagających (Key Enabling Technologies, KETs), 

 

5) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 1 Gospodarka wiedzy, w karcie działania 1.2 

Badania i innowacje w przedsiębiorstwach: 

a) w wierszu dotyczącym pkt. 5 kolumny dotyczące Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 1.2.1 

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW 

typ projektu A: 

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.  

Typ projektu A obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe 
(projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać 
dofinansowania). 

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:  

• nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest 
prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania 
innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej 
technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z 
indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa, 

• przygotowanie prototypów doświadczalnych, 

• tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych, 

• walidacja danego rozwiązania, 

• uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac 
rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia 
skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, 
obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta 
jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa, 

• wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności 
gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).  

Wsparcie w ramach poddziałania będzie realizowane z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) przedmiotem oceny jest każdorazowo całościowa koncepcja projektu, tj. zarówno 
prace B+R, jak i założenia dotyczące dalszego wdrożenia: przedmiotem oceny jest 
poziom naukowy i innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz możliwość dokonania 
wdrożenia pod względem technicznym i ekonomicznym; 

b) wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do 
wdrożenia wyników prac B+R – w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu, bez 
względu na typ beneficjenta (wielkość przedsiębiorstwa), przy czym wdrożenie może być 
sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania, np. ze 
środków przeznaczonych na wdrożenia wyników prac B+R w ramach poddziałań 3.4.3 i 
3.4.4 RPO WM; 

c) przedsiębiorca dokonuje wyboru modelu realizacji projektu, przy czym: 

• może zrealizować prace B+R samodzielnie – w szczególności w przypadku, gdy 
dysponuje odpowiednią bazą infrastrukturalną oraz innymi niezbędnymi zasobami,  

• 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 aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek 
kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i 
państwom członkowskim Unii Europejskiej), posiadającym siedzibę na terytorium RP, 

• prace B+R mogą być realizowane w partnerstwie / w formule konsorcjum z innymi 
podmiotami, w szczególności z jednostkami naukowymi, uczelniami (w tym spółkami 
celowymi uczelni), organizacjami pozarządowymi, instytucjami otoczenia biznesu, 

• prace B+R mogą być realizowane wspólnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją 
badawczą w ramach tzw. skutecznej współpracy; 

d) przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie 
skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie 
realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu wykazane zostanie, że wdrożenie nie jest 
możliwe z względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość 
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merytoryczną wyników prowadzonych prac B+R, bądź też nie jest uzasadnione ze 
względów ekonomicznych (beneficjent powinien ujawnić powyższe okoliczności na 
możliwie najwcześniejszym etapie realizacji projektu);   

e) weryfikacja zasadności i/lub opłacalności wdrożenia dokonywana jest na podstawie oceny 
eksperckiej oraz analizy ekonomicznej i/lub badań rynkowych. 

W ramach poddziałania typu projektu A wsparcie uzyskać mogą przedsięwzięcia zgodne 
z obszarami inteligentnej specjalizacji regionalnej, przy uwzględnieniu mechanizmu 
eksperymentacji. Mechanizm ten jest częścią procesu monitorowania inteligentnych 
specjalizacji regionu i służy umożliwieniu identyfikacji, w ramach otwartej i 
konkurencyjnej procedury naboru, nowych dziedzin niszowych, potencjalnej przewagi 
konkurencyjnej Małopolski. Mechanizm eksperymentacji oznacza, że w ramach 
prowadzonych naborów ograniczony strumień środków przeznaczony zostanie na 
wsparcie projektów spoza obszarów zidentyfikowanych jako aktualna specjalizacja 
regionalna. 

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw, w szczególności do podmiotów z sektora 
MŚP.  

 

typ projektu B: 

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane przez podmioty z sektora MŚP 
(samodzielnie lub w partnerstwie / konsorcjum z innymi podmiotami, gdzie liderem jest 
podmiot z sektora MŚP), zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia 
innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują dwie fazy tj. (a) fazę badawczo-
rozwojową oraz (b) fazę wdrożeniową. 

Faza badawczo-rozwojowa obejmuje:  

• badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe 

• przygotowanie do wdrożenia. 

Faza wdrożeniowa obejmuje wdrożenie wyników prac B+R i stanowi komponent 
uzupełniający, którego wartość wydatków kwalifikowanych stanowi poniżej 50% 
całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. 

W zakresie fazy B+R wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:  

• nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest 
prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania 
innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej 
technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z 
indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa, 

• przygotowanie prototypów doświadczalnych, 

• tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych, 

• walidacja danego rozwiązania, 

• wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności 
gospodarczej (jako uzupełniający komponent fazy B+R projektu).  

Wsparcie w ramach poddziałania będzie realizowane z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) przedmiotem oceny jest każdorazowo całościowa koncepcja projektu, tj. prace B+R 
oraz założenia dotyczące dalszego wdrożenia: przedmiotem oceny jest poziom naukowy 
i innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz możliwość dokonania wdrożenia pod 
względem technicznym i ekonomicznym; 

b) przedsiębiorca dokonuje wyboru modelu realizacji fazy B+R projektu, przy czym: 

• może zrealizować prace B+R samodzielnie – w szczególności w przypadku, gdy 
dysponuje odpowiednią bazą infrastrukturalną oraz innymi niezbędnymi zasobami,  

• może zlecić realizację prac B+R podwykonawcy, w szczególności: jednostce naukowej, 
posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, 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 aktualnym 
wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz 
autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom 
członkowskim Unii Europejskiej), posiadającym siedzibę na terytorium RP, 

• prace B+R, w projekcie którego liderem jest MŚP, mogą być realizowane wspólnie z innym 
przedsiębiorcą lub organizacją badawczą w ramach tzw. skutecznej współpracy; 

c) przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie 
skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie 
realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu wykazane zostanie, że wdrożenie nie jest 
możliwe z względów technicznych i/lub ze względu na brak lub nikłą wartość 
merytoryczną wyników prowadzonych prac B+R, bądź też nie jest uzasadnione ze 
względów ekonomicznych (beneficjent powinien ujawnić powyższe okoliczności na 
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możliwie najwcześniejszym etapie realizacji projektu);   

d) weryfikacja zasadności i/lub opłacalności wdrożenia dokonywana jest na podstawie oceny 
eksperckiej oraz analizy ekonomicznej i/lub badań rynkowych. 

W zakresie fazy wdrożeniowej wsparcie przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R 
do działalności  własnej  przedsiębiorstwa  poprzez  rozpoczęcie  produkcji  lub  świadczenia  
usług  na  bazie  rozwiązania / rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu. Celem tej 
fazy powinno być wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych, w zakresie ich 
cech funkcjonalnych lub użytkowych, produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów. 

W ramach typu projektu B wsparcie uzyskać mogą wyłącznie przedsięwzięcia zgodne z 
obszarami inteligentnej specjalizacji regionalnej. 

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 1.2.1 – typ projektu A: 

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. 

 

b)  w wierszu dotyczącym pkt. 7 kolumny dotyczące Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 1.2.1 

Liczba wdrożonych wyników prac B+R 

Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych 

Liczba wprowadzonych innowacji 

 

c) w wierszu dotyczącym pkt. 8 kolumny dotyczące Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 1.2.1 

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

(2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

(6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

(26) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 

(28) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla 
rynku 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R  

 

d) w wierszu dotyczący pkt. 8 kolumny dotyczące Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje 

otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 1.2.3 

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

(2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

(6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

(26) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi 

 

e) w wierszu dotyczącym pkt. 9 kolumny dotyczące Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 1.2.1 

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW 

A. projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe 

B. projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem 
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f) w wierszu dotyczącym pkt. 10 kolumny dotyczące Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 1.2.1 

typ projektu A: 

• przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa  

• konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 
reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo 

• konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: 

 jednostek naukowych  

 uczelni, w tym spółek celowych uczelni  

 organizacji pozarządowych  

 instytucji otoczenia biznesu 

reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo 

 

typ projektu B: 

• mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa  

• konsorcja przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro, 
małe lub średnie przedsiębiorstwo 

• konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: 

 jednostek naukowych  

 uczelni, w tym spółek celowych uczelni  

 organizacji pozarządowych  

 instytucji otoczenia biznesu 

reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest mikro, małe lub średnie 
przedsiębiorstwo 

 

g) w wierszu dotyczącym pkt. 18 kolumny dotyczące Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 1.2.1 

typ projektu A:  

• limit środków na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż 
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa: 20 000 000 EUR  

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. 

• 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  

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. 

• limit wydatków przeznaczonych na przygotowanie wyników fazy badawczej do 
wdrożenia (jako uzupełniający komponent projektu inwestycyjnego) – do 10% kosztów 
kwalifikowanych projektu  

• w zakresie dotyczącym ochrony własności intelektualnej wsparcie może zostać 
przeznaczone na wydatki ponoszone w związku z przygotowaniem zgłoszenia oraz 
zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, z wyłączeniem 
kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących ochrony praw własności 
intelektualnej 

typ projektu B:  

• wartość wydatków kwalifikowanych komponentu wdrożeniowego stanowi poniżej 50% 
całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu 

• w zakresie dotyczącym ochrony własności intelektualnej wsparcie może zostać 
przeznaczone na wydatki ponoszone w związku z przygotowaniem zgłoszenia oraz 
zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, z wyłączeniem 
kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących ochrony praw własności 
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intelektualnej 

 

h) w wierszu dotyczącym pkt. 24 kolumny dotyczące Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 1.2.1 

typ projektu A: 

Wsparcie kwalifikowane w szczególności jako: pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, pomoc 
dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomoc de minimis, zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia.  

W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, co do zasady, nie więcej niż: 

1. badania przemysłowe: 

• mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% 

• średnie przedsiębiorstwa – 60% 

• pozostali beneficjenci – 50% 

2. eksperymentalne prace rozwojowe 

• mikro i małe przedsiębiorstwa – 45% 

• średnie przedsiębiorstwa – 35% 

• pozostali beneficjenci – 25% 

3. studium wykonalności 

• mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% 

• średnie przedsiębiorstwa – 60% 

• pozostali beneficjenci – 50% 

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku 
spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 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. 

W przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności nie więcej niż 50% – dotyczy 
wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości 
niematerialnych i prawnych. 

 

typ projektu B: 

Wsparcie kwalifikowane w szczególności jako: pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, pomoc 
dla MŚP na wspieranie innowacyjności, regionalna pomoc inwestycyjna, pomoc de minimis, 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia.  

W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, co do zasady, nie więcej niż: 
1. badania przemysłowe: 

• mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% 

• średnie przedsiębiorstwa – 60% 

• pozostali beneficjenci – 50% 

2. eksperymentalne prace rozwojowe 

• mikro i małe przedsiębiorstwa – 45% 

• średnie przedsiębiorstwa – 35% 

• pozostali beneficjenci – 25% 

3. studium wykonalności 

• mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% 

• średnie przedsiębiorstwa – 60% 

• pozostali beneficjenci – 50% 

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac 
rozwojowych można zwiększyć do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku 
spełnienia warunków, o których mowa w art. 25 ust. 6 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. 

W przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności nie więcej niż 50% – dotyczy 
wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości 
niematerialnych i prawnych. 

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej nie więcej niż: 

• mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% 

• średnie przedsiębiorstwa – 45% 

• pozostali beneficjenci – 35% 
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i) w wierszu dotyczącym pkt. 26 kolumny dotyczące Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 1.2.1 

typ projektu A: 
W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe – zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak nie mniej niż: 

• w przypadku badań przemysłowych – 20% 

• w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40% 

• w przypadku studium wykonalności – 30% 

 
typ projektu B: 
W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe – zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak nie mniej niż: 

• w przypadku badań przemysłowych – 20% 

• w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych – 40% 

• w przypadku studium wykonalności – 30% 

W przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności – zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak nie mniej niż 50% – dotyczy wydatków 
związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i 
prawnych. 

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej – zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, jednak nie mniej niż: 

• mikro i małe przedsiębiorstwa – 45% 

• średnie przedsiębiorstwa – 55% 

• pozostali beneficjenci – 65% 

 

j) w wierszu dotyczącym pkt. 28 kolumny dotyczące Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 1.2.1 

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:  
typ projektu A: 100 000 PLN 

typ projektu B: 500 000 PLN, z zastrzeżeniem, że wartość wydatków kwalifikowanych 
dotyczących fazy wdrożeniowej projektu stanowi poniżej 50% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych projektu 

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

typ projektu B: 50 000 000 PLN, z zastrzeżeniem, że wartość wydatków kwalifikowanych 
dotyczących fazy wdrożeniowej projektu stanowi poniżej 50% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych projektu 

 

6) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 1 Gospodarka wiedzy, w karcie działania 

1.3 Małopolskie centra innowacji:  

a) w pkt. 5 po dotychczasowym zapisie dodaje się zapis w brzmieniu: 

W ramach działania 1.3 w odniesieniu do typu projektu A dopuszcza się możliwość zastosowania wsparcia w formule 
pomocy zwrotnej, o której mowa w art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. oraz w art. 29a ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W przypadku zastosowania pomocy zwrotnej beneficjent będzie 

zobowiązany do zwrotu środków w wysokości i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie, w sytuacji braku 

realizacji wskaźnika dotyczącego liczby przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) 

świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu na poziomie określonym w umowie o dofinansowanie. 

b) wiersz dotyczący pkt. 10 otrzymuje brzmienie: 

10. Typ 
beneficjenta 

Działanie 
1.3 

typ projektu A: 

• instytucje otoczenia biznesu  

• jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające 
osobowość prawną  

Z uwagi na zakres przedmiotowy oraz zasady wyboru projektów w działaniu 1.3 typ 
projektu A, w szczególności wymogi dotyczące gospodarczego wykorzystania 
infrastruktury instytucji otoczenia biznesu – ośrodków innowacji, w przypadku podmiotów 
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takich jak uczelnie – wnioskodawcą kwalifikowanym w kategorii instytucje otoczenia 
biznesu mogą być wyłącznie spółki kapitałowe (spółki celowe) utworzone w celu 
prowadzenia przez uczelnie działalności gospodarczej wyodrębnionej organizacyjnie i 
finansowo, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w obszarze szkolnictwa wyższego i 
nauki, obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu. 

typ projektu B: 

• instytucje otoczenia biznesu 

• jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne JST posiadające 
osobowość prawną 

 

c) wiersz dotyczący pkt. 14 otrzymuje brzmienie: 

14. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE 
(EUR)  

Działanie 

1.3 

11 267 798, w tym:  

typ projektu A: 6 000 000 

typ projektu B: 5 267 798 

 

d) wiersz dotyczący pkt. 28 otrzymuje brzmienie: 

28. Minimalna 
i maksymalna 
wartość 
wydatków 
kwalifikowalny
ch projektu 
(PLN) (jeśli 
dotyczy) 

Działanie 

1.3 
typ projektu A: 
minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 5 000 000 PLN  

 

7) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 3 Przedsiębiorcza Małopolska, w karcie 

działania 3.1 Strefy aktywności gospodarczej:  

a) wiersz dotyczący pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

5.Nazwa 
działania/ 
poddziałania  
 

Interwencja podejmowana w ramach działania ukierunkowana jest na wyposażenie regionu w 
podstawową infrastrukturę sprzyjającą rozwijaniu działalności gospodarczej oraz lokowaniu 
inwestycji na terenie Małopolski. 

Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz rozwijania 
działalności gospodarczej. 

W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu tworzenia i rozbudowy infrastruktury na 
rzecz rozwoju gospodarczego – tworzenie oraz rozbudowa stref aktywności gospodarczej (SAG).  

SAG to wydzielony pod względem obszarowym i przygotowany do inwestycji teren o powierzchni co 
najmniej 2 ha, odpowiadający zapotrzebowaniu potencjalnych inwestorów (w odniesieniu do tzw. SAG 
rozproszonych, tj. zlokalizowanych na terenach nie tworzących obszaru zwartego, przynajmniej jedna z 
części strefy musi obejmować teren o powierzchni co najmniej 2 ha), na którym zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego lub dokumentem równoważnym, jest prowadzona działalność 
gospodarcza lub będzie prowadzona działalność gospodarcza.  

Powierzchnię SAG odnosi się do obszaru objętego projektem, przy czym np. w sytuacji poszerzania 
istniejącej SAG, jeżeli bezpośrednie działania inwestycyjne prowadzone będą również na 
funkcjonującej części SAG (dozbrojenie SAG), projekt dotyczy faktycznego obszaru strefy, objętego 
inwestycją. 

Usytuowanie tworzonej lub rozbudowywanej SAG musi wynikać z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub dokumentu równoważnego.  W celu identyfikacji strategicznych 
zamierzeń beneficjenta w zakresie tworzenia SAG, przyjmuje się, że w przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, powinien on wykazać zgodność zamierzeń projektowych ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, o którym mowa w art. 9-13 ustawy z 
dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.). Za dokument równoważny wskazujący na możliwość realizacji inwestycji uznaje się również decyzję / 
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczące obszaru SAG. 

 W odniesieniu do przedsięwzięć wspieranych w ramach działania zastosowanie będą mieć 
następujące zasady:  

• zgodność z zapisami Umowy Partnerstwa, tj.:  

 projekty uwarunkowane są zapewnieniem właściwego dostępu do terenów inwestycyjnych – 
wymagane jest bezpośrednie skomunikowanie SAG, co najmniej z drogą powiatową lub gminną 
najpóźniej w momencie zakończenia inwestycji związanej z tworzeniem nowej lub rozbudową 
istniejącej SAG, 
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 preferencje uzyskają projekty realizowane na nieużytkach, terenach zlokalizowanych w pobliżu 
infrastruktury transportowej (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe), terenach 
zdegradowanych, wymagających rewitalizacji w związku ze zintensyfikowanym i udokumentowanym 
zapotrzebowaniem firm poszukujących lokalizacji dla prowadzenia działalności gospodarczej, 

 projekty mające na celu przygotowanie nowej SAG lub rozszerzenie powierzchni strefy istniejącej są 
realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej infrastruktury, chyba że limit dostępnej 
powierzchni został wyczerpany. 

Przyjmuje się, że w przypadku istniejących  SAG, zagospodarowanie 65% obszaru strefy przeznaczonego 
dla inwestorów (tj. objęcie przez przedsiębiorstwa w formie własności / dzierżawy / użytkowania wieczystego) 
lub limit wolnego terenu nie odpowiadającego  zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez potencjalnych 
inwestorów (tj. z wyłączeniem powierzchni wykorzystywanej pod infrastrukturę), oznaczają wyczerpanie 
limitu dostępnej powierzchni. Za punkt odniesienia przyjmuje się SAG zlokalizowane na terenie danej 
gminy. Przyjmuje się, że celem obliczenia ww. wskaźnika, należy odnieść się do terenów inwestycyjnych: 
objętych analogicznym wsparciem w ramach MRPO 2007-2013 lub PO IG 2007-2013 lub objętych statusem 
SSE lub utworzonych ze środków innych i wykazywany, jako projekty komplementarne wobec wsparcia w 
ramach 7. Osi priorytetowej RPO WM pn. Infrastruktura transportowa, jak również powstałych w ramach 
realizowanych lub zakończonych projektów z udziałem wsparcia w ramach niniejszego działania. 

• przez kompleksowe uzbrojenie / dozbrojenie rozumie się inwestycje zapewniające uzbrojenie 
obszaru SAG w infrastrukturę komunalną, adekwatne do zdiagnozowanego zapotrzebowania konkretnej 
strefy,  

• rozbudowa SAG rozumiana jest jako poszerzenie granic istniejącej już strefy o nowy 
niezagospodarowany teren lub dozbrojenie strefy w istniejących granicach – z zastrzeżeniem, że 
dozbrojenie strefy w istniejących granicach umożliwi  rozwój przedsiębiorstw już funkcjonujących na 
SAG lub ulokowanie nowych przedsiębiorstw, co winno być potwierdzone wskaźnikami realizacji 
projektu (np. wskaźnikiem dotyczącym wzrostu zatrudnienia), 

• uzbrajany teren (dot. terenu niezagospodarowanego) stanowi własność operatora lub JST lub Skarbu 
Państwa lub operator włada gruntem w inny sposób dający mu realną możliwość realizacji zobowiązań 
wynikających z realizowanego projektu, w tym w szczególności zagospodarowania terenu poprzez 
zaoferowanie go przedsiębiorcom i utrzymania trwałości projektu. Operator, to  Beneficjent lub podmiot, 
który w imieniu Beneficjenta zarządza projektem lub utworzoną/rozbudowaną w jego efekcie SAG, 

• projekty dotyczące SAG ukierunkowane są na tworzenie lub rozbudowę infrastruktury na terenach 
przeznaczonych na prowadzenie działalności produkcyjnej lub usługowej bez możliwości lokowania 
obiektów mieszkaniowych, turystycznych oraz handlowych. 

Jako obiekt handlowy należy rozumieć obiekt stanowiący całość techniczno-użytkową, przeznaczony do 
sprzedaży detalicznej towarów. W okresie realizacji projektu oraz trwałości projektu, na terenie 
uzbrojonym w ramach wsparcia ze środków RPO WM, dopuszcza się handel detaliczny, gdy spełniony 
zostanie co najmniej jeden z następujących warunków:  

a) sprzedaż detaliczna stanowi element innej działalności gospodarczej i nie jest działalnością wiodącą 
oraz jednocześnie powierzchnia sprzedaży nie jest usytuowana w obiekcie handlowym (np. sklepy 
przyfabryczne / przyzakładowe);  

b) placówka handlowa z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla pracowników przedsiębiorstw 
zlokalizowanych na terenie strefy, mająca charakter ogólnodostępny, która nie jest usytuowana 
w obiekcie handlowym, a zajmowana przez nią lub/i przez inne placówki handlowe powierzchnia 
stanowi łącznie nie więcej niż 15% powierzchni całego obiektu, w którym jest / są ulokowane.  

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczające na obszarze objętym 
projektem prowadzenie działalności handlowej – nie dyskwalifikują projektu z możliwości wsparcia.  

• wydatki poniesione na uzbrojenie/dozbrojenie terenu, który jest / zostanie przeznaczony na inwestycje 
turystyczne, obiekty handlowe oraz mieszkaniowe – stanowią wydatki niekwalifikowane projektu, 

• SAG objęte wsparciem w ramach RPO WM mogą przyjmować przedsiębiorstwa w każdej fazie rozwoju. 
Z możliwości takiej nie wyłącza się przedsiębiorstw dużych. Jednak, z uwagi na fakt, iż środki finansowe 
w ramach CT 3 mają służyć podnoszeniu konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
wkład EFRR będzie proporcjonalnie pomniejszony w sytuacji wykorzystania uzbrojonej 
infrastruktury przez duże przedsiębiorstwa – zakłada się, że pomniejszenie będzie 
proporcjonalne do powierzchni SAG zajętej przez duże przedsiębiorstwa. Status przedsiębiorstwa, 
tj. przynależność do sektora MŚP w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dn. 17 
czerwca 2014 r. musi być weryfikowany przez Beneficjenta na moment zakupu / dzierżawy / wejścia w 
użytkowanie wieczyste terenu przez przedsiębiorstwo. Rozwój MŚP ulokowanych na SAG, w wyniku 
którego przedsiębiorstwo przekształci się w duże przedsiębiorstwo nie stanowi podstawy dla 
pomniejszeń wkładu EFRR. W umowie o dofinansowanie ujęte zostaną zasady pomniejszania wkładu 
EFRR w przypadku korzystania z infrastruktury przez duże przedsiębiorstwa, 

• w umowie o dofinansowanie uwzględniany zostanie wskaźnik dotyczący pełnego wykorzystania 
przez przedsiębiorców powierzchni uzbrojonych terenów oraz zasady pomniejszenia wkładu 
EFRR w przypadku jego nieosiągnięcia. Za teren zagospodarowany SAG uznaje się teren, którego 
operator nie może zaoferować jako terenu wolnego dla przedsiębiorstw (włączając w to tzw. rezerwy 
terenowe), pod warunkiem potwierdzenia tego stanu stosownymi umowami lub umowami 
przedwstępnymi (sprzedaż, dzierżawa, użytkowanie wieczyste) lub wypisami z ksiąg wieczystych, 
potwierdzających stan własności zagospodarowanych działek. W związku z tym, na potrzeby wskaźnika 
dotyczącego pełnego wykorzystania przez przedsiębiorców powierzchni uzbrojonych terenów,  za tereny 
zagospodarowane na moment wskazany w umowie o dofinasowanie, uznaje się tereny sprzedane / 
wydzierżawione/ oddane w użytkowanie wieczyste przez operatora przedsiębiorstwom lub w przypadku 
terenów należących do przedsiębiorstwa na moment rozpoczęcia realizacji projektu, a przedsiębiorstwo 
to pozostaje właścicielem/dzierżawcą/ użytkowaniem wieczystym na ww. moment wskazny w umowie o 
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dofinansowanie, aby uznać tereny takie za zagospodarowane, przedsiębiorstwo to musi na tych 
terenach prowadzić działalność gospodarczą lub sprzedać / wydzierżawić / oddać w użytkowanie 
wieczyste innemu przedsiębiorstwu. 

• realizacja inwestycji musi służyć ogółowi podmiotów zlokalizowanych/ lokalizowanych na 
obszarze objętym projektem (zapewnić potencjalny dostęp/korzyść z wytworzonych produktów 
wszystkim podmiotom), produkty projektu nie mogą być dedykowane poszczególnym podmiotom w 
SAG, 

• drogi dojazdowe do tworzonych / rozbudowywanych SAG stanowią wydatki niekwalifikowalne projektu. 

 

 W odniesieniu do formy udzielanego wsparcia w ramach niniejszego działania (dotacja lub pomoc 
zwrotna), dopuszcza się możliwość zastosowania wsparcia w formule pomocy zwrotnej, o której 
mowa w art. 66 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r. oraz w art. 29a ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

W przypadku zastosowania pomocy zwrotnej beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków w 

wysokości i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie, w sytuacji: 

• braku realizacji wskaźnika pn. Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych (SAG) przygotowanych 
w ramach projektu na wymaganym poziomie 100%, 

• wykorzystania uzbrojonych w ramach projektu terenów inwestycyjnych przez duże 

przedsiębiorstwa. 

Rozliczenie z tych zobowiązań nastąpi na zakończenie okresu wskazanego w umowie o dofinansowanie – 
moment weryfikacji nie może jednak wykraczać poza termin złożenia do KE dokumentów zamknięcia dla 
RPO WM. 

Poddziałanie 
3.1.1 

STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZIT 

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu 
tworzenia nowych i rozbudowy istniejących stref aktywności gospodarczej o 
przeznaczeniu przemysłowym / usługowym (SAG), poprzez kompleksowe uzbrojenie 
lub dozbrojenie terenów inwestycyjnych – także działających w formule parków 
przemysłowych, w tym m.in. tworzenia na ich terenie wewnętrznych układów 
komunikacyjnych, tj.  dróg oraz infrastruktury służącej do przemieszczania się po obszarze 
SAG – w tym np. chodniki, drogi rowerowe, parkingi (jako uzupełniający element projektu) 
oraz wyposażenia w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę, budynki (pod 
warunkiem, że nie są one przeznaczone na wynajem powierzchni biurowych, ani też 
infrastrukturę typu: parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości/ technologiczne, 
laboratoria badawcze) i budowle – budynki i budowle wyłącznie w ograniczonym zakresie, 
jeśli są one niezbędne do właściwego funkcjonowania SAG.  

Poddziałanie 
3.1.2 

STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ – SPR 

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu 
tworzenia nowych i rozbudowy istniejących stref aktywności gospodarczej o 
przeznaczeniu przemysłowym / usługowym (SAG) poprzez kompleksowe uzbrojenie 
lub dozbrojenie terenów inwestycyjnych – także działających w formule parków 
przemysłowych, w tym m.in. tworzenia na ich terenie wewnętrznych układów 
komunikacyjnych, tj.  dróg oraz infrastruktury służącej do przemieszczania się po obszarze 
SAG – w tym np. chodniki, drogi rowerowe, parkingi (jako uzupełniający element projektu) 
oraz wyposażenia w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę, budynki (pod 
warunkiem, że nie są one przeznaczone na wynajem powierzchni biurowych, ani też 
infrastrukturę typu: parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości/ technologiczne, 
laboratoria badawcze) i budowle – budynki i budowle wyłącznie w ograniczonym zakresie, 
jeśli są one niezbędne do właściwego funkcjonowania SAG.  

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 3.1.2: 

1. teren objęty SAG obejmuje obszar o powierzchni co najmniej 2 ha, 

2. teren objęty SAG przeznaczony jest na prowadzenie działalności produkcyjnej lub 
usługowej, oraz czy istnieje w tym zakresie zgodność z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego lub dokumentem równoważnym,  

3. Wnioskodawca  wykazał, że stopień zagospodarowania istniejących SAG 
zlokalizowanych na obszarze przyjętym jako punkt odniesienia, osiągnął co najmniej 
pułap oznaczający wyczerpanie limitu dostępnej powierzchni, o którym mowa w 
części ogólnej pkt. 5 karty niniejszego działania,   

4. Wnioskodawca przedstawił informację na temat zdiagnozowanego zapotrzebowania 
na tereny inwestycyjne ze strony potencjalnych inwestorów (firm sektora MŚP) oraz 
zdiagnozowanego zapotrzebowania odnośnie zakresu projektu. 

Ocena będzie prowadzona m.in. w oparciu o dokumenty załączone do wniosku:  

1) mapę poglądową z oznaczeniem lokalizacji SAG objętej projektem wraz z 
zaznaczeniem sieci drogowej i kolejowej oraz lokalizacji SAG na obszarze co 
najmniej stanowiącym punkt odniesienia dla oceny wymogu nie powielania dostępnej 
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infrastruktury (zgodnie z zapisami SzOOP), ze wskazaniem w przypadku każdej z 
sąsiednich stref wyrażonego procentowo stopnia jej zagospodarowania na dzień 
składania wniosku, 

2) uzyskane od podmiotów zarządzających SAG, położonych na terenie weryfikowanym 
na podstawie zapisów SzOOP,  dokumentów potwierdzających stopień 
zagospodarowania obszarów poszczególnych stref. 

 

8) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 3 Przedsiębiorcza Małopolska, w karcie 

działania 3.3 Umiędzynarodawianie małopolskiej gospodarki:  

a) wiersz dotyczący pkt. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Nazwa 
działania/ 
poddziałania  
 

Interwencja podejmowana w ramach działania ukierunkowana jest na zwiększenie aktywności 
międzynarodowej1 małopolskich MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki 
gospodarczej. 

Realizacja działania przyczyni się do stworzenia warunków sprzyjających budowaniu na arenie 
międzynarodowej konkurencyjności małopolskich MŚP, tj. podmiotów posiadających siedzibę lub oddział lub 
miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w 
Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu: 

• szeroko rozumianej promocji gospodarczej (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym), 
poprzez:  

a) promocję oferty gospodarczej regionu,  

b) wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, 

c) promocję innowacyjności, 

d) wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie;    

• bezpośrednie wsparcie dla małopolskich MŚP na rzecz zwiększania ich aktywności międzynarodowej 
oraz zdobywania nowych rynków zbytu. 

W odniesieniu do przedsięwzięć wspieranych w ramach działania zastosowanie będą mieć 
następujące zasady:  

• promocja gospodarcza jak i samodzielne projekty MŚP mają przynieść określone korzyści 
gospodarcze dla Małopolski, w tym przyczyniać się do zwiększenia eksportu podmiotów 
gospodarczych z Małopolski – realizowane przedsięwzięcia mają przynieść mierzalne efekty 
gospodarcze, 

• realizowane będą kompleksowe i skoordynowane działania wzmacniające wizerunek regionalnej 
gospodarki, poprzez budowę jego pozycji gospodarczej, obejmujące szeroko rozumianą promocję 
gospodarczą regionu w wymiarze krajowym i międzynarodowym, w oparciu o wypracowaną wspólnie 
z partnerami gospodarczymi, spójną politykę inwestycyjną regionu. Dokument stanowiący 
podstawę dla wsparcia w tym obszarze, tj. Regionalna Strategia Innowacji Województwa 
Małopolskiego 2020 (RSI), został przygotowany przez Województwo Małopolskie we współpracy 
z partnerami gospodarczymi, 

• wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać ze 
strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa, 

Wymagane jest  aby strategia / plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa  zawierał co 
najmniej następujące elementy:   

a) analizę i wskazanie priorytetowego rynku / priorytetowych rynków docelowych działalności 
eksportowej Wnioskodawcy, pod kątem produktów lub usług, których dotyczy projekt (analiza 
słabych i mocnych stron), w tym m.in. analizę konkurencji – główni konkurenci oraz ich oferta na 
docelowym rynku priorytetowym / rynkach priorytetowych, a także analizę ich słabych i mocnych 
stron,   

b) opis wyznaczonych celów, 

c) strategię eksportową w zakresie produktu / usługi, w tym opis sposobu/sposobów wejścia na 
priorytetowy rynek zagraniczny. 

d) szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej. 

Wskazany powyżej minimalny zakres strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa jest 
obligatoryjny dla beneficjentów poddziałania 3.3.2, natomiast w odniesieniu do poddziałania 3.3.1 stanowi 
rekomendację dla beneficjentów, co do wymagań dla odbiorców wsparcia w zakresie umiędzynaradawiania. 

 

• preferencje uzyskają podmioty działające w obszarach regionalnych specjalizacji, określonych w 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego. 

Instytucja Zarządzająca RPO WM dopuszcza możliwość, aby projekty w ramach działania 3.3 wdrażane były 
poza obszarem objętym programem, ale na terytorium UE, z uwzględnieniem warunków wynikających z art. 
70 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. 

W przypadku projektów dotyczących działań promocyjnych wydatki mogą być ponoszone poza terytorium 

                                                           
1 Na potrzeby niniejszego działania sformułowania: umiędzynarodowienie, internacjonalizacja, aktywność międzynarodowa, 

eksport używane są zamiennie i odnoszone zarówno do sprzedaży towarów lub usług poza obszar UE, jak i do sprzedaży 
odbywającej się w obrębie państw UE. 
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UE, zgodnie z warunkami wynikającymi z art. 70 ust. 3 powyższego rozporządzenia. 

Poddziałanie 
3.3.1 

PROMOCJA GOSPODARCZA MAŁOPOLSKI 

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu: 
a) promocji oferty gospodarczej regionu,  

b) wsparcia małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, m.in. poprzez 
organizację zagranicznych misji gospodarczych małopolskich przedsiębiorców, 
organizację konferencji, opracowywanie analiz rynków zagranicznych, ułatwianie 
nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi,   

c) promocji innowacyjności, poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes, w 
szczególności w obszarze inteligentnej specjalizacji regionu (smart specialisation) 
oraz wsparcie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i rozwiązań technologicznych 
w Małopolsce, w szczególności przez organizację wydarzeń promujących Małopolskę 
jako region przyjazny dla podejmowania innowacyjnych inicjatyw, w tym np. 

− festiwal innowacji,  

− wykorzystanie nowoczesnych kanałów komunikacji,  

− obecność Małopolski w najważniejszych europejskich i międzynarodowych 
inicjatywach dotyczących innowacyjności, 

− organizację wydarzeń w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, 

d) wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie, m.in. poprzez rozwój zintegrowanego, 
regionalnego systemu informacji na temat ofert inwestycyjnych w regionie, 
przygotowywanie opracowań zawierających kluczowe dla inwestorów informacje o 
regionie, utworzenie sieci współpracy biznes – IOB – jednostki samorządu 
terytorialnego, prezentacja zintegrowanej oferty stref aktywności gospodarczej (SAG) 
na zagranicznych targach branżowych. 

W ramach poddziałania nie wyklucza się zastosowania kryterium oceny merytorycznej, w 
ramach którego ocena prowadzona jest w formule panelu ekspertów. 

Poddziałanie 
3.3.2 

AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP 

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu opracowania 
oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności w celu 
umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrażanie strategii / planu 
działalności międzynarodowej lub wdrożenie strategii / planu działalności 
międzynarodowej. 

Wdrożenie strategii / planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. 
następujących działań (elementów/podtypów projektu): 

a) doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania 
i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert 
współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),  

b) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na 
wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania 
materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), 
przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,  

c) doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź 
usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, 
jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług), 

d) doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do 
wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, 
pozwolenia, homologacje, itp.), 

e) udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych 
zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej lub zagranicą, 

f) doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu 
biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.  

Model biznesowy należy rozumieć, jako przyjętą przez przedsiębiorstwo metodę 
powiększania i wykorzystywania zasobów w celu przedstawienia klientom oferty 
produktów i usług, której wartość przewyższa ofertę konkurencji i która jednocześnie 
zapewnia przedsiębiorstwu dochodowość (za: A. Afuah, Ch. Tucci, Biznes internetowy 
– strategie i modele). 

Projekt nie może polegać wyłącznie na opracowaniu strategii / planu działalności 
międzynarodowej.  

Komponent związany z przygotowaniem strategii / planu działalności międzynarodowej 
może stanowić nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym 
jednocześnie kwota wydatków kwalifikowalnych dla tego komponentu nie może 
przekroczyć 10 tys. PLN.   

Warunkiem otrzymania wsparcia jest przedstawienie strategii/planu działalności 
międzynarodowej na etapie wnioskowania o dofinansowanie. Strategia/plan 
działalności międzynarodowej może stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie lub 
może zostać przedstawiona w treści wniosku o dofinansowanie (odpowiednie sekcja i pole 
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zostaną wskazane w instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie), zawsze jednak 
musi zawierać co najmniej elementy wskazane w SzOOP (część  wprowadzająca pkt. 5 
karty niniejszego działania). 

 

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 3.3.2: 

1. Wnioskodawca planuje rozwój przedsiębiorstwa poprzez umiędzynarodowienie i 
posiada strategię/ plan działalności międzynarodowej, 

2. strategia/ plan działalności międzynarodowej Wnioskodawcy zawiera co najmniej 
elementy wskazane w części ogólnej pkt. 5 karty niniejszego działania, 

3. w przypadku projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa z branży handlu 
detalicznego i/lub hurtowego (weryfikacja na podstawie kodów PKD oraz zakresu 
rzeczowego projektu), wparcie możliwe jest tylko pod warunkiem, że projekt dotyczy 
umiędzynarodowienia oferty produktów wytwarzanych lub usług świadczonych przez 
MŚP posiadające siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność 
gospodarczą główne miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa 
małopolskiego – ocena odbywa się w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru 
Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

b) w  wierszu dotyczącym pkt. 24 kolumny dotyczące Poddziałania 3.3.2 Aktywność 
międzynarodowa małopolskich MŚP otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 3.3.2 

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych 
na poziomie projektu ustalany będzie na poziomie równym maksymalnemu poziomowi dofinansowania UE, 
wynikającemu z właściwych przepisów prawa dotyczących zasad udzielania pomocy publicznej, mających 
zastosowanie w naborze dla danego poddziałania, tj. w przypadku pomocy na usługi doradcze oraz udział w 
targach oraz pomocy de minimis nie więcej niż 50%.  .   

 

 

9) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 4 Regionalna polityka energetyczna, w 

karcie działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym w wierszu dotyczącym pkt. 10 kolumny dotyczące Poddziałania: 4.3.1 Głęboka 
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT, 4.3.2 Głęboka 
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, 4.3.3 Głęboka 
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – INWESTYCJE REGIONALNE 

otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 4.3.1 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

• spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki 

• jednostki naukowe 

• uczelnie 

• instytucje kultury 

• podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia 

• organizacje pozarządowe 

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod 
warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek 
państwa do kościołów i związków wyznaniowych. 

Poddziałanie 4.3.2 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

• spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki 

• jednostki naukowe 

• uczelnie 

• instytucje kultury 

• podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia 

• organizacje pozarządowe 

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych - pod 
warunkiem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa regulującymi stosunek 
państwa do kościołów i związków wyznaniowych. 

Poddziałanie 4.3.3 
• Województwo Małopolskie 

• jednostki organizacyjne województwa, instytucje kultury, podmioty lecznicze działające w 
publicznym systemie ochrony zdrowia, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub 
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akcji posiadają jst lub ich związki, których projekty zostały uzgodnione z Województwem 
Małopolskim 

 

10) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 4 Regionalna polityka energetyczna, w 

karcie działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza:  

a) w wierszu dotyczącym pkt. 5 kolumny dotyczące Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji – SPR otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 4.4.2 

OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI – SPR 

Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na 
paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.  

Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa 
gazowe.  

Priorytetowo powinny być wspierane projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii (np. pompy ciepła). 

Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz, w stosownych przypadkach, 
przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.  

Wybór inwestycji będą warunkowały występujące na danym obszarze zagrożenia środowiskowe oraz 
wprowadzone ograniczenia dotyczące głównie jakości powietrza, w szczególności w zakresie inwestycji 
związanych ze spalaniem biomasy. 

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 4.4.2 (typ projektu A): 

Warunek 1. Poprawa efektywności energetycznej budynku, jako warunek dostępowy 

Przyjęty zostaje minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie którego oznacza brak 

konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku.  

Warunek ten zostanie spełniony w przypadku gdy budynek posiada maksymalną wartość wskaźnika EPH+W 

nie większą niż 150 kWh/(m2 x rok) dla domów jednorodzinnych lub 135 kWh/(m2 x rok) dla domów 

wielorodzinnych (EPH+W - nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej).  

W przypadku zabytkowych budynków mieszkalnych możliwe jest odstąpienie od oceny w oparciu o 

wskaźnik EPH+W i określenie minimalnego zakresu prac termomodernizacyjnych koniecznych do wykonania 

w zakresie: wymiany stolarki okiennej na energooszczędną, termomodernizacji dachów/stropodachów, 

modernizacji instalacji wentylacji, zastosowania odzysku ciepła – jeżeli te elementy prac są możliwe do 

wykonania ze względu na zalecenia konserwatorskie. 

Budynki dla których ww. warunek nie będzie spełniony będą musiały mieć przeprowadzone prace 

termomodernizacyjne w okresie realizacji projektu. Zobowiązanie mieszkańca do spełnienia ww. wymogów 

będzie warunkowało wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania budynku. 

Weryfikacja energochłonności budynków będzie następowała w oparciu o przeprowadzone oceny 

energetyczne zgodnie z zakresem przyjętym przez Instytucje Zarządzającą RPO WM. W oparciu o wyniki 

ocen energetycznych mieszkańcy będą ostatecznie podejmowali decyzje o uczestnictwie w projekcie 

(przede wszystkim po uzyskaniu informacji o zakresie prac termomodernizacyjnych do jakich będą 

zobowiązani). 

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH W BUDYNKACH: 
- Przyjęto założenia, iż możliwe będzie udzielenie dofinansowania na poprawę efektywności 

energetycznej budynków, w których planowana będzie wymiana źródła ciepła, 
- Przyjęto odstępstwa od wymogu spełnienia przez budynek określonych progów efektywności 

energetycznej, 
- Zakres prac termomodernizacyjnych będzie wynikał z przeprowadzonej oceny energetycznej. 

Minimalny zakres prac będzie obejmować zadania polegające na: wymianie stolarki okiennej, 
drzwiowej, dociepleniu stropu, dachu. Dofinansowanie będzie przeznaczone na zakup materiałów oraz 
prac budowlano montażowych związanych bezpośrednio z dociepleniem budynku. Nie stanowią kosztu 
kwalifikowanego prace dodatkowe, które nie wpływają na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło 
grzewcze, 

- Wykonane działania termomodernizacyjne powinny być dostosowane do obowiązujących norm i 
warunków technicznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), 

- Wsparcie prac termomodernizacyjnych ograniczone będzie do odbiorców końcowych u których 
zidentyfikowane zostały problemy związane z ubóstwem energetycznym rozumianym, jako trudna 
sytuacja materialna,  

- Przez trudną sytuację materialną rozumie się sytuację gdy: 

• dla gospodarstwa jednoosobowego – dochód na osobę nie przekracza 200 % najniższej 
emerytury określonej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych2 

                                                           
2 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych najniższa 
emerytura w 2018 r. wynosi 1 029,80 zł brutto. 
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• dla gospodarstwa wieloosobowe – dochód na osobę nie przekracza 125 % najniższej emerytury 
na osobę zgodnie z zapisami ww. ustawy 

Beneficjent zapewni zgodność realizowanych przez odbiorcę końcowego działań termomodernizacyjnych z 
wymogami prawa budowlanego. 

Ocenie w ramach warunku formalnego będzie podlegało zobowiązanie przez Wnioskodawcę odbiorców 
końcowych do:  

a) poddania się ocenie energetycznej budynku wykonanej przed realizacją projektu wg metodyki przyjętej 
przez Instytucję Zarządzającą będącej załącznikiem do regulaminu, 
b) wykonania modernizacji energetycznej budynku w zakresie wynikającym z ww. oceny energetycznej 
budynku - jeżeli tego rodzaju konieczność wynika z przeprowadzonej oceny energetycznej. 

Ocena spełnienia warunku odbywa się w oparciu o oświadczenie przedstawione przez Wnioskodawcę 

W przypadku stosowania w budynkach elektrycznych podgrzewaczy wody istnieje możliwość wprowadzenia 
tego rodzaju budynków do projektów pomimo przekroczenia wskaźnika EPH+W pod warunkami (spełnione 
łącznie), iż: 

a. przeprowadzona w budynkach ocena energetyczna wykazała wysoką efektywność energetyczną tych 
budynków oraz audytorzy nie mają możliwości zaproponowania racjonalnych pod względem 
energetycznym i ekonomicznym prac termomodernizacyjnych. Są to budynki w których wskaźnik 
EPH+W przekracza wartość 150 kWh/m2/rok, ale jest to związane wyłącznie ze stosowaniem w 
budynku elektrycznego ogrzewania ciepłej wody użytkowej a tym samym konieczności przyjmowania 
do obliczeń współczynnika nieodnawialnej energii pierwotnej (wi=3) dla sieci elektroenergetycznych. 
Budynki te w stanie istniejącym są oceniane jako obiekty o bardzo dobrej izolacyjności, co jest 
najważniejszym warunkiem dostępowym w ramach tego Działania 

b. mieszkaniec zobowiązał się do likwidacji podgrzewacza elektrycznego i uzyskiwania ciepłej wody 
użytkowej wyłącznie z nowo zainstalowanego źródła ciepła. To będzie warunkiem umożliwienia 
przekazania dofinansowania mieszkańcom w takich przypadkach. 

W celu zapewnienia porównywalności i odpowiedniego poziomu wykonywanych ocen planowane jest 
zaangażowanie przez IZ RPO WM ekspertów energetycznych, i w oparciu o ich wiedzę i doświadczenie 
przeprowadzanie ww. ocen. 

Działania te mają służyć zmniejszeniu zapotrzebowania na energię budynków, a tym samym zastosowaniu 
urządzeń grzewczych mniejszej mocy. 

Warunek 2. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, jako warunek dostępowy 

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, 

które muszą być zaopiniowane pozytywnie i które uzyskały potwierdzenie z WFOŚiGW w Krakowie lub 

NFOŚiGW w zakresie poprawności opracowania dokumentu.  

Metodologia ich opracowania została przyjęta w ramach POIŚ 2007-2013.3 

Ocena w ramach warunku formalnego będzie podlegała na sprawdzeniu czy projekt został uwzględniony w 

Planie gospodarki niskoemisyjnej dla danego obszaru.  

Warunek 3. Redukcja emisji CO2 o co najmniej 30% 

Warunek zostanie spełniony, gdy w wyniku realizacji projektu osiągnięta zostanie redukcja emisji CO2 o co 

najmniej 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji. 

Warunek 4. Zastosowanie właściwego rodzaju urządzeń energetycznych 
Warunek zostanie spełniony, gdy: 

a) w wyniku realizacji projektu zastosowane zostaną systemy grzewcze: 

• oparte o kotły lub ogrzewacze pomieszczeń spalające biomasę lub paliwa gazowe lub  

• wykorzystujące odnawialne źródła energii lub  

• polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej 
oraz 

b) wspierane w ramach projektu urządzenia do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym od końca 
2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które 
zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 
r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią. Wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji 
użytkowania urządzenia  

c) kotły spalające biomasę będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów 
zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego 
zamontowanie. 

Ocena spełnienia warunków a), b), c) odbywa się w oparciu o oświadczenie przedstawione przez 
Wnioskodawcę. 

Najważniejsze wymogi dla urządzeń wynikające z dyrektywy:  
- Minimalna efektywność energetyczna -  

75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW, 
77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej powyżej 20 kW 

- Maksymalna emisja tlenku węgla (CO) - 500 mg/m³ 

                                                           
3 POIŚ 2007-2013, działanie 9.3 Plany gospodarki niskoemisyjnej, konkurs ogłoszony w 2013 r. – NFOŚiGW:  
Poradnik SEAP - http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/SEAP_guidebook_PL_final.pdf  
PGN – http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2/ 
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- Maksymalna emisja organicznych związków gazowych (OGC) - 20 mg/m³ 
- Maksymalna emisja pyłu (PM) - 40 mg/m³ 
- Maksymalna emisja tlenków azotu (NOx) wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu (NO₂) - 200 

mg/m³ dla kotłów na biomasę 350 mg/m³, dla kotłów na paliwa kopalne. 

Warunek 5. Zapewnienie systemu kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych 
Beneficjent (gmina) będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli urządzeń 

grzewczych eksploatowanych przez odbiorców końcowych. Spełnienie tych warunków będzie się opierało 

na zawartych z odbiorcami np. porozumieniach/umowach. 

Celem takiego systemu będzie zapewnienie: 

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

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

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

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

Warunki zostaną spełnione, jeżeli w projekcie zakłada się zobowiązanie odbiorców końcowych do 

zrealizowania ww. warunków i przewidziany zostanie system kontroli wypełnienia ww. warunków. 

Ocena spełnienia warunków odbywa się w oparciu o oświadczenie przedstawione przez Wnioskodawcę. 

Warunek 6. Zgodność projektu z planami sieci ciepłowniczych dla danego obszaru 

Inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym 

obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Oznacza to, iż dofinansowanie uzyskają również inwestycje 

polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej.  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wnioskodawca oświadczy, iż: 

a) na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest 
planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r., tym samym projekt lub część projektu będzie 
obejmowała wymianę źródła ciepła na nową instalację (gazową, biomasę, OZE) 

b) na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej jest planowane 
do końca września 2019 r., tym samym projekt lub część projektu będzie obejmowała likwidację starego 
źródła ciepła i podłączenie do sieci ciepłowniczej. 

Ocena spełnienia warunku odbywa się w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy o zgodności lub braku 
zgodności projektu z planem rozwoju sieci ciepłowniczej dla danego obszaru załączonej do wniosku 
o dofinansowanie. 

Zasady dofinansowanie 
Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie przekazywane maksymalnie do wysokości mocy 
wyznaczonej w wyniku przeprowadzenia oceny energetycznej budynku i będzie wynosiło: 

a. 550 zł/kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie 
b. 500 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie 
c. 450 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie 
d. 400 zł/kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie  

Maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła: 

- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego  

- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane 
wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu; 

W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania: 

- maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego 

- do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i 
nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni. 

Dofinansowanie do termomodernizacji budynków w zakresie wynikającym z oceny energetycznej: 
– docieplenie ścian zewnętrznych: 150 zł brutto/m2, 
– docieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami: 

o 150 zł brutto/m2, 
– docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą: 

o 150 zł brutto/m2, 
– wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej: 

o 400 zł brutto/m2. 
Maksymalna wielkość dofinansowania prac termomodernizacyjnych nie może przekroczyć 25 000 zł. 

W ramach montażu finansowego wkład własny w projekcie powinien pochodzić z budżetu beneficjenta, co 
oznacza iż środki mieszkańców (odbiorców końcowych) nie powinny być ujmowane w budżecie projektu.  

Refundacja przez gminę wydatków poniesionych przez odbiorców końcowych w związku z likwidacją kotłów 
i przyłączeniem nowego źródła ciepła, jest możliwa do wysokości wynikającej z ustalonych limitów (dla 
źródła i instalacji wewnętrznej) i może być dofinansowana na poziomie 100%. 

Dodatkowe (ponad ustalone limity) wydatki odbiorców końcowych poniesione w związku z likwidacją kotłów i 
przyłączeniem nowego źródła ciepła, jak również ich wydatki na termomodernizację nie są rozliczane w 
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bilansie kosztów kwalifikowanych i nie stanowią wkładu własnego beneficjenta. 

Natomiast w odniesieniu do innych kosztów niż likwidacja kotłów i przyłączenie nowego źródła ciepła, które 
są również wydatkami kwalifikowanymi w projekcie to ich poziom dofinansowania będzie wynosił do 85%. 
Udział ww. kosztów w łącznych kosztach kwalifikowanych projektu nie przekroczy 10%, w tym zawierają się 
m.in. koszty pośrednie (do 3% kosztów kwalifikowalnych). Do wyżej wymienionych wydatków mogą należeć 
np. działania w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców, które są obowiązkowym 
elementem projektu.  

Rozliczanie projektu 
W celu zapewnienia najefektywniejszego wdrażania tego rodzaju projektów przyjęta została odrębna 
ścieżki dofinansowania. Beneficjentem przyznawanej pomocy są jednostki samorządu terytorialnego, 
jednak mając na uwadze, iż głównymi źródłami zanieczyszczeń są systemy ogrzewania mieszkań, 
odbiorcami końcowymi projektu byliby m.in. mieszkańcy. Wprowadzenie odrębnej procedury polegałoby na 
uwzględnieniu możliwości rozliczania wszelkich prac zrealizowanych bezpośrednio przez odbiorców 
końcowych projektu w oparciu o wystawiane na nich, jako na osoby trzecie rachunki. 

W ramach projektu dofinansowanie będzie udzielone na likwidację źródeł niskiej emisji oraz w określonych 
przypadkach na termomodernizację budynków  przeznaczonych na cele mieszkaniowe. W przypadku 
prowadzenia w części budynku działalności gospodarczej (np. wynajem pokoi, agroturystyka) będzie 
udzielona pomoc de minimis przez gminę, czyli pomoc na tzw. drugim poziomie. 

W ramach projektu dofinasowanie będzie udzielane osobom legitymującym się tytułem prawnym do 
nieruchomości lub lokalu (np. wynikającym z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego lub 
stosunku zobowiązaniowego).  

Do uzyskania dofinansowania konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do 
dysponowania nieruchomością lub lokalem.  

W odniesieniu do współwłasności wymagana będzie zgoda większości współwłaścicieli, co oznacza zgodę 
współwłaścicieli posiadających ponad połowę udziałów we współwłasności.  

Natomiast w przypadku, gdy odbiorca końcowy nie jest właścicielem nieruchomości/lokalu, a z treści 
dokumentu potwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością/lokalem (np. umowa najmu) nie 
wynika możliwość przeprowadzenia przez odbiorcę końcowego prac będących przedmiotem projektu (np. 
wymiany źródła ogrzewania lub instalacji wewnętrznej) wymagana będzie zgoda właściciela 
nieruchomości/lokalu i/lub współwłaścicieli (w odniesieniu do współwłasności) na wykonanie ww. prac (w 
imieniu właściciela/współwłaścicieli budynku może działać administrator/zarządca, jeżeli wynika to z zakresu 
jego umocowania). 

Efekt ekologiczny realizacji projektu 
Projekty oceniane będą głównie w oparciu o kryterium osiągniętych efektów ekologicznych w odniesieniu do 
redukcji emisji zanieczyszczeń, w tym gazów cieplarnianych oraz pyłów PM 2,5 i PM 10.  

Określenie redukcji emisji zanieczyszczeń będzie sumą redukcji emisji uzyskaną dla poszczególnych 
budynków wchodzących w skład projektu. 

Dane źródłowe niezbędne do obliczenia redukcji emisji zanieczyszczeń dla budynku będą pochodzić z: 

- przeprowadzonej oceny energetycznej budynku dla stanu istniejącego, planowanych do osiągnięcia 
wskaźników po przeprowadzeniu termomodernizacji (jeżeli będzie ona wymagana), zastosowanego 
nowego źródła ciepła (dane dotyczące m.in.: zapotrzebowania na energię końcową przed i po realizacji 
projektu, wskaźniki emisji przyjęte dla paliwa stosowanego w starym i nowym źródle ciepła), 

- przyjętych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM wskaźników emisji zanieczyszczeń dla 
poszczególnych rodzajów nośników energii lub energii w urządzeniach/systemach grzewczych. 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia efektu ekologicznego 

Źródła ogrzewania 
Emisje zanieczyszczeń 

PM10 
[g/GJ] 

PM2.5 
[g/GJ] 

CO₂ 
[kg/GJ] 

Pompa ciepła 0 0 1) 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej 0 0 93,742) 

Kocioł gazowy 0,2 0,2 52,00 

Nowoczesny kocioł na biomasę, 
automatyczne zasilane paliwem 19 19 0 

Nowoczesny kocioł na węgiel automatyczne 
zasilane paliwem 

20 19 92,00 

Stare palenisko na paliwo stałe 380 160 104,00 
1) emisja dwutlenku węgla z nowego źródła ciepła będzie zależała m.in. od sezonowego współczynnika 
efektywności SPF i emisji jednostkowej dla energii elektrycznej: 
- emisja jednostkowa - w oparciu o aktualne dane publikowane przez KOBiZE: 

http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-
na-1-mwh-energii-elektrycznej  

- sezonowy współczynnik efektywności SPF przyjmowany w zależności od zainstalowanej pompy ciepła. 
2) emisja dwutlenku węgla z sieci ciepłowniczych zasilanych ze źródeł powyżej 50 MW będzie wyznaczana 
w oparciu o wskaźniki uwzględniając dominujące paliwo jakim jest opalane źródło zasilające sieć 
ciepłowniczą 

Wskaźniki 
emisji dla 
źródeł 

jednostka 
Węgiel 

kamienny 
Węgiel 

brunatny 
Gaz 

ziemny 
Olej 

opałowy 
Biomasa 
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Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 4.4.2 (typ projektu B): 

Warunek 1. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, jako warunek dostępowy 

Warunek zostanie spełniony, gdy Plan gospodarki niskoemisyjnej został zaopiniowany i uzyskał 

potwierdzenie z WFOŚiGW w Krakowie lub NFOŚiGW o poprawności opracowania dokumentu. 

Warunek 2. Zgodność z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 
października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 
2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 

Warunek zostanie spełniony, gdy inwestycja będzie prowadzona na systemach spełniających lub 
tych, które w wyniku realizacji projektu lub innych zadeklarowanych inwestycji, będą spełniać 
kryteria efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego definiowanego w art. 2 

pkt. 124 rozporządzenia nr 651/2014, tj. takiego systemu, o którym mowa w art. 2 pkt. 41 i 42 Dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności 

energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 

2006/32/WE (Dz.U.UE z dnia 14 listopada 2012 r. L315). 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wnioskodawca przedstawi oświadczenie, iż: 
a) projekt realizowany będzie w ramach systemu ciepłowniczego i chłodniczego spełniającego wymogi 

ww. przepisów na moment składania wniosku o dofinansowanie lub 

b) projekt realizowany będzie w ramach systemu ciepłowniczego i chłodniczego nie spełniającego 

wymogów ww. przepisów na moment składania wniosku o dofinansowanie, ale w wyniku realizacji 

projektu będzie spełniać kryteria systemu efektywnego energetycznie lub 

c) projekt realizowany będzie w ramach systemu ciepłowniczego i chłodniczego niespełniającego 
wymogów ww. przepisów na moment składania wniosku o dofinansowanie, ale Wnioskodawca 
oświadczy i udokumentuje, że najpóźniej na dzień zakończenia realizacji projektu osiągnięty zostanie 
poziom efektywnego energetycznie systemu, do czego przyczyni się także realizacja innej inwestycji 
zadeklarowanej przez Wnioskodawcę 

ciepła 
powyżej 
50 MW  

kg/GJ 93,74 110,55 56,10 77,40 o 

 

b) w wierszu dotyczącym pkt. 10 kolumny dotyczące Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu 
niskiej emisji – SPR otrzymują otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 4.4.2 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

• przedsiębiorstwa - podmioty odpowiedzialne za rozwój sieci ciepłowniczych 

 

11) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 4 Regionalna polityka energetyczna, w 

karcie działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski: 

a)  w pkt. 5 po zapisie w brzmieniu: 

W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu: 

• taboru autobusowego – typ taboru powinien wynikać z wielokryterialnej analizy przechodzenia na 
bardziej przyjazny dla środowiska tabor, 
 

dodaje się zapis w brzmieniu:  

• pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi szybkiej kolei aglomeracyjnej w obszarze 

aglomeracji miejskiej/miejskich 

 
b) w pkt. 5 po kolumnach dotyczących poddziałania 4.5.2 dodaje się kolumny  w brzmieniu: 

Poddziałanie 4.5.3 

REGIONALNY NISKOEMISYJNY TRANSPORT AGLOMERACYJNY 

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu zakupu nowego 
pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi szybkiej kolei aglomeracyjnej w obszarze aglomeracji 
miejskiej/miejskich. 

 



22 

 

c) w pkt. 7 po kolumnach dotyczących poddziałania 4.5.2 dodaje się kolumny w brzmieniu: 

Poddziałanie 4.5.3 
Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje się wskaźników o charakterze rezultatu 
bezpośredniego 

 

d) w pkt. 8 po kolumnach dotyczących poddziałania 4.5.2 dodaje się kolumny w brzmieniu: 

Poddziałanie 
4.5.3 

Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego 

 

e) w pkt. 9 po kolumnach dotyczących poddziałania 4.5.2 dodaje się kolumny w brzmieniu: 

Poddziałanie 
4.5.3 

REGIONALNY NISKOEMISYJNY TRANSPORT AGLOMERACYJNY 

A. tabor kolejowy na potrzeby transportu aglomeracyjnego   

 

f) w pkt. 10 po kolumnach dotyczących poddziałania 4.5.2 dodaje się kolumny w brzmieniu: 

Poddziałanie 
4.5.3 

• Województwo Małopolskie 

• Koleje Małopolskie sp. z o.o. 

 

g) wiersz dotyczący pkt. 14 otrzymuje brzmienie: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 4.5 187 625 556 

Poddziałanie 
4.5.1 

107 948 316 

Poddziałanie 
4.5.2 

72 677 240 

Poddziałanie 
4.5.3 

7 000 000 

 

h) w pkt. 15 po kolumnach dotyczących poddziałania 4.5.2 dodaje się kolumny w brzmieniu: 

Poddziałanie 4.5.3 nie dotyczy 

 

i) w pkt. 16 po kolumnach dotyczących poddziałania 4.5.2 dodaje się kolumny w brzmieniu: 

Poddziałanie 4.5.3 nie dotyczy 

 

j) w pkt. 17 po wierszu dotyczącym poddziałania 4.5.2 dodaje się wiersz w brzmieniu: 

Poddziałanie 4.5.3 tryb pozakonkursowy 

 

12) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 5 Ochrona środowiska, w karcie działania 

5.1 Adaptacja do zmian klimatu:  

a) pole dotyczące pkt.5 w brzmieniu: 

Głównym celem interwencji realizowanej w ramach działania jest zapewnienie odporności na wpływ zewnętrznych zakłóceń 
środowiska oraz zapobieganie i minimalizowanie ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych. Mając na uwadze specyfikę 
województwa, w tym występujące w regionie warunki klimatyczne, budowę geologiczną i hydrologiczną, wśród działań 
najbardziej istotnych z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu należy wymienić wzmocnienie odporności oraz zapobieganie 
zagrożeniom naturalnym, takim jak powódź, susza i ruchy masowe. Ważne będzie również wzmacnianie odporności w regionie 
na ekstremalne zjawiska meteorologiczne i ich następstwa. 

Wśród działań najistotniejszych do podjęcia znalazły się inwestycje polegające na zwiększeniu możliwości retencjonowania 
wody, w tym skierowane na rozwój form małej retencji, jak również np. zagospodarowanie wód opadowych. Inwestycje te będą 
mogły być realizowane pod warunkiem zapewnienia zgodności z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy 
powodziowej. Interwencja w działaniu będzie również skierowana na poprawę stanu obszarów zagrożonych deficytem 
jakościowym lub ilościowym wód. Z uwagi na fakt, iż tereny województwa małopolskiego są obszarem wyjątkowo podatnym na 
ruchy masowe, konieczne będzie również zaangażowanie środków unijnych na inwestycje, których celem będzie zabezpieczanie 
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przed wystąpieniem osuwania się ziemi. Inwestycje podejmowane będą na terenach zidentyfikowanych zagrożeń i pod 
warunkiem ekonomicznego uzasadnienia celowości podejmowania takich działań. W celu uzupełnienia zadań z zakresu 
zwiększenia bezpieczeństwa ludności województwa w kontekście możliwych do wystąpienia klęsk żywiołowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem powodzi, interwencja skierowana będzie na rozwój systemów wczesnego reagowania i ratownictwa. Dzięki 
organizacji takich systemów w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych możliwe będzie przeprowadzanie 
skoordynowanych akcji ratunkowych. Jednocześnie tego typu przedsięwzięcia niosą za sobą konieczność odpowiedniego 
wyposażenia służb ratunkowych w sprzęt techniczny wykorzystywany do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków 
katastrof. 

 

otrzymuje brzmienie: 

Głównym celem interwencji realizowanej w ramach działania jest zapewnienie odporności na wpływ zewnętrznych zakłóceń 
środowiska oraz zapobieganie i minimalizowanie ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych. Mając na uwadze specyfikę 
województwa, w tym występujące w regionie warunki klimatyczne, budowę geologiczną i hydrologiczną, wśród działań 
najbardziej istotnych z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu należy wymienić wzmocnienie odporności oraz zapobieganie 
zagrożeniom naturalnym, takim jak powódź, susza i ruchy masowe. Ważne będzie również wzmacnianie odporności w regionie 
na ekstremalne zjawiska meteorologiczne i ich następstwa. 

Wśród działań najistotniejszych do podjęcia znalazły się inwestycje polegające na zwiększeniu możliwości retencjonowania 
wody, w tym skierowane na rozwój form małej retencji, jak również np. zagospodarowanie wód opadowych. Poprawa 
bezpieczeństwa powodziowego będzie również realizowana poprzez: budowę, przebudowę, remont infrastruktury 
zabezpieczającej przed powodzią i urządzeń wodnych. Inwestycje te będą mogły być realizowane pod warunkiem zapewnienia 
zgodności z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy powodziowej. Interwencja w działaniu będzie również 
skierowana na poprawę stanu obszarów zagrożonych deficytem jakościowym lub ilościowym wód. Z uwagi na fakt, iż tereny 
województwa małopolskiego są obszarem wyjątkowo podatnym na ruchy masowe, konieczne będzie również zaangażowanie 
środków unijnych na inwestycje, których celem będzie zabezpieczanie przed wystąpieniem osuwania się ziemi. Inwestycje 
podejmowane będą na terenach zidentyfikowanych zagrożeń i pod warunkiem ekonomicznego uzasadnienia celowości 
podejmowania takich działań. W celu uzupełnienia zadań z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa ludności województwa w 
kontekście możliwych do wystąpienia klęsk żywiołowych, ze szczególnym uwzględnieniem powodzi, interwencja skierowana 
będzie na rozwój systemów wczesnego reagowania i ratownictwa. Dzięki organizacji takich systemów w sytuacjach nagłego 
wystąpienia zjawisk katastrofalnych możliwe będzie przeprowadzanie skoordynowanych akcji ratunkowych. Jednocześnie tego 
typu przedsięwzięcia niosą za sobą konieczność odpowiedniego wyposażenia służb ratunkowych w sprzęt techniczny 
wykorzystywany do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. 

 

b) w wierszu dotyczącym pkt. 10 kolumny dotyczące Poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie 
klęskom żywiołowym otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 5.1.1 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

• przedsiębiorstwa 

• administracja rządowa 

• państwowe osoby prawne 

 

13) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 5 Ochrona środowiska, w karcie 

działania 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami:  

a) pole dotyczące pkt.5 w brzmieniu: 

Interwencje w sektorze gospodarki odpadami będą realizowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, która 
nadaje priorytet działaniom dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnej zbiórce odpadów, przygotowaniu do 
ponownego użycia i recyklingowi, innym procesom odzysku i unieszkodliwiania. 

W ramach wdrażania właściwego systemu gospodarki odpadami w województwie małopolskim konieczne jest podjęcie działań 
strategicznych, do których należą m.in.  

• intensyfikacja odzysku i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru 
i tektury na poziomie minimum 50% odpadów powstających z gospodarstw domowych oraz odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo, 

• wdrożenie systemów zbierania i przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, pozwalających na ich wydzielenie ze 
strumienia odpadów komunalnych i właściwe zagospodarowanie, a przez to ograniczenie ich składowania do poziomu 
maksymalnie 35%.  

W celu wypełnienia ustawowych obowiązków krajowych, jakie wprowadzone zostały w ramach nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi gminy zobowiązane zostały do ustanowienia selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców, czyli tzw. 
„zbiórki u źródła”. 

 

otrzymuje brzmienie: 

Interwencje w sektorze gospodarki odpadami będą realizowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, która 
nadaje priorytet działaniom dotyczącym zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnej zbiórce odpadów, przygotowaniu do 
ponownego użycia i recyklingowi, innym procesom odzysku i unieszkodliwiania. Wsparcie nie będzie udzielane na budowę nowych 
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub na działania prowadzące do zwiększania mocy przerobowych 
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istniejących instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

W ramach wdrażania właściwego systemu gospodarki odpadami w województwie małopolskim konieczne jest podjęcie działań 
strategicznych, do których należą m.in.  

• intensyfikacja odzysku i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji: szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru 
i tektury na poziomie minimum 50% odpadów powstających z gospodarstw domowych oraz odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo, 

• wdrożenie systemów zbierania i przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, pozwalających na ich wydzielenie ze 
strumienia odpadów komunalnych i właściwe zagospodarowanie, a przez to ograniczenie ich składowania do poziomu 
maksymalnie 35%.  

W celu wypełnienia ustawowych obowiązków krajowych, jakie wprowadzone zostały w ramach nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi gminy zobowiązane zostały do ustanowienia selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców, czyli tzw. 
„zbiórki u źródła”. 

 

b) w pkt. 5 w kolumnie dotyczącej Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT zapis w 

brzmieniu: 

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. 

 

otrzymuje brzmienie: 

2. w odniesieniu do pozostałych projektów: 
Warunkiem wsparcia inwestycji w tym poddziałaniu będzie ich uwzględnienie w Planie Inwestycyjnym 
Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego (WPGO) uzgodnionym z Ministrem 
Środowiska. 

 

c) w pkt. 5 w kolumnie dotyczącej Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR zapis w 

brzmieniu: 

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

otrzymuje brzmienie: 

Warunkiem wsparcia inwestycji w tym poddziałaniu będzie ich uwzględnienie w Planie 
Inwestycyjnym Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego (WPGO) uzgodnionym 
z Ministrem Środowiska. 

 

14) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 6 Dziedzictwo regionalne: 

a) w karcie działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego w pkt 18 w kolumnie 

dotyczącej Poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami skreśla się wraz z przypisem 

zapis w brzmieniu:  

I. Ponadto wyłącznie w ramach RPO WM o wsparcie mogą ubiegać się projekty: 

• beneficjentów wskazanych w pkt 1-5, ale o innym zakresie niż stanowią pkt a)-f), 

• realizowane przez pozostałych beneficjentów  (niewymienionych w pkt I i II) 

o wartości do 20 000 000 PLN27 kosztów całkowitych zgodnie z zakresem wsparcia przewidzianym w działaniu 
6.1 RPO WM. W przypadku projektów realizowanych w poddziałaniach 6.1.4 oraz 6.1.5 koszt całkowity nie 
może przekroczyć 5 000 000 EUR, przeliczonych zgodnie ze średniorocznym kursem EUR, w roku 
poprzedzającym ogłoszenie naboru w trybie konkursowym lub identyfikację projektu w trybie 
pozakonkursowym, publikowanym na stronie Narodowego Banku Polskiego. 

 

b) w karcie działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego w pkt 27 w kolumnie 6.1.1 

Ochrona i opieka nad zabytkami zapis w brzmieniu:  

Maksymalna wartość projektów wspieranych w ramach działania 6.1 nie może przekroczyć – 20 000 000 
PLN28 

otrzymuje brzmienie: 

nie dotyczy 
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c) W karcie działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu w pkt 5 zapis w brzmieniu:  

Formalne warunki specyficzne 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). 

 

otrzymuje brzmienie: 

Formalne warunki specyficzne 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) lub typy projektów.  

 

d) W karcie działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu w pkt 5 w kolumnie dotyczącej 
Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w pkt 5 skreśla się zapis w 

brzmieniu:  

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 

 

15) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 7 Infrastruktura transportowa, w karcie 

działania 7.1 Infrastruktura drogowa: 

a) w pkt 5 w kolumnie dotyczącej Poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, po zapisie w brzmieniu:  

Wsparcie będzie realizowane z uwzględnieniem zasad określonych w Umowie Partnerstwa, dotyczących 
ww. inwestycji w drogi wojewódzkie, które będą możliwe jeżeli dotyczą one wybranych odcinków 
pozwalających na włączenie do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wypełniających luki w sieci dróg 
pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami nie będącymi stolicami województw (regionalnymi 
i subregionalnym), zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, wskazującą na problem dostępności transportowej 
tych miast, pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy. 

dodaje się zapis w brzmieniu:   

W przypadku gdy droga wojewódzka łączy się z drogą krajową - cała inwestycja łącznie ze 

skrzyżowaniem może być finansowana w ramach niniejszego poddziałania.  

Właściwe w tym względzie są odpowiednie przepisy prawa krajowego, tj. Ustawa z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych.  

 

b) w pkt 5 w kolumnie dotyczącej Poddziałania 7.1.2 Drogi subregionalne – ZIT oraz w poddziałaniu 
7.1.3 Drogi subregionalne - SPR po zapisie w brzmieniu: 

Sieć TEN-T odnosi się do sieci bazowej i kompleksowej wyznaczonej w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE. 

dodaje się zapis w brzmieniu:   
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W przypadku gdy droga lokalna łączy się z drogą krajową lub drogą wojewódzką - cała inwestycja 

łącznie ze skrzyżowaniem może być finansowana w ramach niniejszego poddziałania.  

Właściwe w tym względzie są odpowiednie przepisy prawa krajowego, tj. Ustawa z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych.   

 

c) wiersz dotyczący pkt. 10 otrzymuje brzmienie: 

10.Typ 
beneficjenta  

Poddziałanie 
7.1.1 

• Województwo Małopolskie 

• pozostałe jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie w porozumieniu z Województwem 
Małopolskim 

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – wyłącznie w porozumieniu z 
Województwem Małopolskim 

Poddziałanie 
7.1.2 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – wyłącznie w porozumieniu z jednostką 
samorządu terytorialnego właściwą dla inwestycji na drodze lokalnej 

Poddziałanie 
7.1.3 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – wyłącznie w porozumieniu z jednostką 
samorządu terytorialnego właściwą dla inwestycji na drodze lokalnej 

 

16) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 8 Rynek pracy, w karcie działania 8.1 

Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy: 

a) wiersz dotyczący pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

6.Cel/e szczegółowy/e 
działania/ 
poddziałania 

Działanie 
8.1 

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 

 

 

b) w pkt 11 skreśla się zapis w brzmieniu: 

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  

 

17) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 8 Rynek pracy, w karcie działania 8.2 

Aktywizacja zawodowa: 

a) w pkt 5 zapis w brzmieniu: 
Dodatkowo wspierane będą działania EURES (typ B) związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla 
osób pozostających bez pracy powracających z zagranicy oraz pracodawców w ramach ukierunkowanych 
schematów mobilności transnarodowej ujmujących np. 

• wsparcie w zakresie informacji, doradztwa,  

• wsparcie na rzecz adaptacji i integracji pracowników. 

otrzymuje brzmienie: 

Uzupełniająco do projektów konkursowych realizowany będzie projekt pozakonkursowy o charakterze 
koordynacyjnym (typ B), którego celem będzie dostarczanie osobom pozostających bez pracy 
powracającym z zagranicy informacji na temat możliwości rozwoju, kształcenia, pozyskania zatrudnienia 
oferowanych przez region poprzez w szczególności udzielanie zindywidualizowanego poradnictwa 
zawodowego. Powstały podczas procesu bilansowania kompetencji raport może stanowić dokument 
wyjściowy do realizacji wsparcia w projektach konkursowych realizowanych w ramach RPO. 

 

b) wiersz dotyczący pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 

6.Cel/e szczegółowy/e 
działania/ poddziałania 

Działanie 
8.2 

Zwiększenie poziomu zatrudnienia szczególnie wśród osób znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, 
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osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet. 

 

c) wiersz dotyczący pkt. 9 otrzymuje brzmienie: 

9.Typy projektów  Działanie 
8.2 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 
A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

pracy 
B. zindywidualizowane doradztwo zawodowe dla osób powracających z zagranicy 

 

d) wiersz dotyczący pkt. 11 otrzymuje brzmienie: 

11.Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Działanie 
8.2 

Typ A: 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) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja 
na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może 
stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie. 

Typ B: 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) bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja 
na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy założeniu, że ta grupa docelowa nie może 
stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem w projekcie, 

powracające do Małopolski z zagranicy zainteresowane uzyskaniem wiedzy dotyczącej 
poziomu kompetencji oraz możliwościami dalszego rozwoju zawodowego. 

 

18) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 8 Rynek pracy w karcie działania 8.3 

Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej  w pkt. 11 w kolumnie dotyczącej 

poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji zapis w 

brzmieniu: 
f) w przypadku zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmiany RPO WM w ramach PI 8iii 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: 

f)bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do w/w grup, których sytuacja na rynku pracy jest 
najtrudniejsza) przy czym, że ta grupa docelowa nie może stanowić więcej niż 20% ogółu bezrobotnych 
objętych wsparciem w projekcie. 

 

19)  W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 9 Region spójny społecznie w karcie 

działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne w pkt. 7 w kolumnie dotyczącej poddziałania 9.2.2 

Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa - ZIT oraz poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze 
oraz interwencja kryzysowa – SPR  skreśla się zapis w brzmieniu: 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w 
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek) po opuszczeniu programu 

 

20) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 10 Wiedza i kompetencje w karcie 

działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego: 
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a) w pkt 5 w kolumnie dotyczącej poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne zapis w brzmieniu: 

W ramach poddziałania realizowane będzie wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy – kompetencji, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju 
osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia., do których zalicza się 
następujące kompetencje kluczowe z katalogu wskazanego w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 
(2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 30.12.2006, str. 10): 

• porozumiewanie się w językach obcych, 

• kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, 

• kompetencje informatyczne, 

• umiejętność uczenia się, 

• kompetencje społeczne, 

• inicjatywność i przedsiębiorczość. 

Wsparcie kierowane będzie do szkół i placówek systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki 
edukacyjne w skali regionu. 

otrzymuje brzmienie: 
W ramach poddziałania realizowane będzie wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i 

umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – kompetencji, których wszystkie osoby 
potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i 
zatrudnienia, tj.: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami 

obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski i ich rodzin), TIK, 

umiejętności rozumienia (ang. literacy), kreawatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, 

krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy 

zespołowej w kontekście środowiska pracy. 

 

b) w pkt 5 w kolumnie dotyczącej Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych  zapis w 

brzmieniu: 

Ponadto w ramach poddziałania realizowane będzie wsparcie dzieci w rozwijaniu uzdolnień z zakresu 
kompetencji kluczowych  m.in. w formule zajęć pozaszkolnych.  

otrzymuje brzmienie: 

Ponadto w ramach poddziałania realizowane będzie wsparcie dzieci w rozwijaniu uzdolnień z zakresu 
kompetencji kluczowych  m.in. w formule zajęć pozaszkolnych/pozalekcyjnych.  

 

c) wiersz dotyczący pkt. 7 otrzymuje brzmienie: 

7.Lista 
wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Poddziałanie 
10.1.1 

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

Poddziałanie 
10.1.2 

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

Poddziałanie 
10.1.3 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po 
opuszczeniu programu 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu   

Liczba szkół w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych 

Poddziałanie 
10.1.4 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po 
opuszczeniu programu 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu   

Poddziałanie 
10.1.5 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po 
opuszczeniu programu 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu   

 

d) wiersz dotyczący pkt. 8 otrzymuje brzmienie: 
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8.Lista 
wskaźników 
produktu 

Poddziałanie 
10.1.1 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

Poddziałanie 
10.1.2 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

Poddziałanie 
10.1.3 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w programie 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie 

Poddziałanie 
10.1.4 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w programie 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie 

Poddziałanie 
10.1.5 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w programie 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 

Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie 

 

e) w pkt 9  kolumny  dotyczące Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących 
kształcenie ogólne otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 10.1.3 

EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE 
A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych i umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki  
oraz kompetencji informatycznych 

B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania 
nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze 
przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu 

C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną 

Typy projektów mogą być łączone. Typ B musi być łączony z typem A. Typ C nie może być realizowany 
samodzielnie. 

 

f) w pkt 10 kolumny dotyczące Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych otrzymują 

brzmienie: 

Poddziałanie 
10.1.5 

W ramach trybu konkursowego:  

– Organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i 
ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół 
zawodowych).   

– Inne podmioty w przypadku projektów, które są kontynuacją wsparcia w Centrach Wsparcia Uczniów 
Zdolnych utworzonych w ramach konkursów RPMP.10.01.05-IP.01-12-063/16 lub RPMP.10.01.05-IP.01-12-
027/17 tj. projekt będzie realizowany przez tego samego beneficjenta. 

W ramach trybu pozakonkursowego liderem będzie samorząd województwa. 

 

g) w pkt 11 kolumny dotyczące Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych otrzymują 

brzmienie: 

Poddziałanie 
10.1.5 

Główne grupy docelowe w tym obszarze to: 

- publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, oraz placówki 
systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych)  

- uczniowie tych szkół i placówek, w szczególności ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, 

- nauczyciele tych szkół i placówek  

 

h) w pkt 27  kolumny dotyczące Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych otrzymują 

brzmienie: 

 

Poddziałanie nie dotyczy 
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10.1.5 

 

21) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 10 Wiedza i kompetencje w karcie 

działania 10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych w pkt 5 zapis w brzmieniu: 

Rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych w kontekście przede wszystkim funkcjonowania na rynku 
pracy odbywać się będzie poprzez: 

• szkolenia / kursy / studia podyplomowe / kształcenie w formach szkolnych w szczególności w zakresie 
kompetencji kluczowych tj. ICT oraz języki obce, a także innych kompetencji w zakresie których możliwe jest 
uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji ogólnie uznanym certyfikatem,  

• usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania własnej kariery,  

• działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji. 

Działania promocyjne realizowane będą jako element projektu obejmującego wsparcie osób. 

 

otrzymuje brzmienie: 

Rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych w kontekście przede wszystkim funkcjonowania na rynku 
pracy odbywać się będzie poprzez: 

• szkolenia / kursy / studia podyplomowe / kształcenie w formach szkolnych w szczególności w zakresie 
kompetencji kluczowych tj. ICT oraz języki obce, a także innych kwalifikacji i kompetencji  

• usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania własnej kariery,  

• działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji. 

Działania promocyjne realizowane będą jako element projektu obejmującego wsparcie osób.  
 

22) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej: 

a) w karcie działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w pkt. 5 zapis w brzmieniu:  

O wsparcie będą mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych, podstawowych 
projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji, który został uzgodniony z IZ RPO WM (w 
procedurze przedkonkursowej) i umieszczony w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO 
WM.  

 

otrzymuje brzmienie: 

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 11.2: 

• program rewitalizacji, z którego wynika projekt, jest uzgodniony przez właściwą gminę z IZ RPO WM 

(w procedurze przedkonkursowej) oraz zamieszczony w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym 

przez IZ RPO WM. 

IZ RPO WM wpisuje do wykazu programy rewitalizacji, dla których przeprowadziła z wynikiem 

pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów określonych 

w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

Ocena spełnienia tego warunku, zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu programów 

rewitalizacji prowadzonego przez IZ RPO WM. 

• o wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych, podstawowych 

projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych programu rewitalizacji zamieszczonego w wykazie, o 

którym mowa powyżej. 

Ocena spełnienia tego warunku zostanie przeprowadzona na podstawie programu rewitalizacji danej 

gminy.  

W przypadku wątpliwości, czy oceniany projekt znajduje się na liście planowanych, podstawowych 

projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaakceptowanego programu rewitalizacji (np. w przypadku 

różnic w nazwie projektu czy nazwie beneficjenta) Wnioskodawca zostanie wezwany do przedstawienia 

oświadczenia operatora programu rewitalizacji (gminy), iż dany projekt ubiegający się 

o dofinansowanie, odpowiada wskazanemu w tym oświadczeniu przedsięwzięciu znajdującemu się na 

liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zaakceptowanego 

programu rewitalizacji lub stanowi jego integralną część, i jednocześnie realizuje cele tego 

przedsięwzięcia.  

W przypadku wątpliwości, o której mowa powyżej, ocena spełnienia warunku mówiącego o znajdowaniu 

się projektu na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
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zaakceptowanego programu rewitalizacji, odbędzie się w oparciu o oświadczenie operatora programu 

rewitalizacji (gminy) przedstawione przez Wnioskodawcę. 

 

b) w karcie działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich wiersz dotyczący pkt 18 otrzymuje 

brzmienie: 

18.Limity i ograniczenia 
w realizacji projektów 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 11.2 

Główne limity i ograniczenia zostały wskazane w punktach 5, 24-28.  

W odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków oraz katalogu wydatków specyficznych – zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

oraz 

załącznikiem nr 7 do SzOOP Specyficzne wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w poszczególnych 
działaniach/ poddziałaniach dla osi priorytetowych PRO WM. 

Dodatkowo:  

- nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu może zostać przeznaczonych na budowę, 
przebudowę, rozbudowę i modernizację podstawowej infrastruktury komunalnej, na obszarze objętym 
projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług 
komunalnych - ten zakres możliwy jest wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach typu 
projektu A-F 

- nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu może zostać przeznaczonych na budowę, 
przebudowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do 
rewitalizowanych obiektów i terenów - ten zakres możliwy jest wyłącznie jako element projektu 
realizowanego w ramach typu projektu A-F 

Łącznie, obydwa powyższe elementy mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 

- maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 
8 000 000 PLN. 

 

23) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 12 Infrastruktura społeczna w karcie działania 12.2 

Infrastruktura edukacyjna w pkt 5 zapis w brzmieniu: 

Mając na uwadze wysoki potencjał sektora nauki w Małopolsce planowane jest wykreowanie instytucji 
edukacyjnej, prowadzącej w sposób systemowy działalność o charakterze poznawczo-rozwojowym i 
proinnowacyjnym, powiązaną z popularyzowaniem wśród społeczeństwa szczególnie tych dziedzin nauki, które 
wpisują się w obszary inteligentnej specjalizacji regionalnej 

otrzymuje brzmienie: 

Mając na uwadze wysoki potencjał sektora nauki w Małopolsce planowane jest wykreowanie infrastruktury 

służącej popularyzacji nauki i innowacji w formie instytucji kultury, prowadzącej w sposób systemowy 
działalność edukacyjną i kulturalną, w tym w szczególności o charakterze poznawczo-rozwojowym i 
proinnowacyjnym, powiązaną z popularyzowaniem wśród społeczeństwa szczególnie tych dziedzin nauki, które 
wpisują się w obszary inteligentnej specjalizacji regionalnej. 

 

24) w tabeli pn. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane EUR), w zakresie dotyczącym 

osi 4 Regionalna Polityka Energetyczna wiersze w brzmieniu:  

działanie 4.5    187 625 556 0 187 625 556 0 33 110 391 33 110 391 0 0 33 110 391 0 0 220 735 947 
 

187 625 556 0 0,00% 0 

poddziałanie 4.5.1  4e 107 948 316  0 107 948 316 0 19 049 702 19 049 702 0 0 19 049 702 0 0 126 998 018   107 948 316 0 0,00% 0 

poddziałanie 4.5.2  4e 
79 677 240 

 
 0 

79 677 240 
 

0 
14 060 689 

 
14 060 689 

 
0 0 

14 060 689 
 

0 0 
93 737 929 

 
  

79 677 240 
 

0 0,00% 0 

 

otrzymują brzmienie: 

działanie 4.5    187 625 556 0 187 625 556 0 33 110 391 33 110 391 0 0 33 110 391 0 0 220 735 947 
 

187 625 556 0 0,00% 0 

poddziałanie 4.5.1  4e 107 948 316  0 107 948 316 0 19 049 702 19 049 702 0 0 19 049 702 0 0 126 998 018   107 948 316 0 0,00% 0 

poddziałanie 4.5.2  4e 72 677 240  0 72 677 240 0 12 825 395 12 825 395 0 0 12 825 395 0 0 85 502 635   72 677 240 0 0,00% 0 

poddziałanie 4.5.3 4e 7 000 000   7 000 000 0 1 235 294 1 235 294 0 0 1 235 294 0 0 8 235 294   7 000 000 0 0,00% 0 

 

25) W rozdziale IV pn. Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji; 

a) tabela A.1.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty rewitalizacyjne otrzymuje 

brzmienie: 
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Oś priorytetowa 
Działanie/ 

poddziałanie Fundusz 
Indykatywna 
alokacja UE 

(EUR) 
Metoda preferencji 

11. 
REWITALIZACJA 
PRZESTRZENI 
REGIONALNEJ 

11.1. Rewitalizacja miast EFRR 85 382 128 

• terytorialna, realizacja projektów 
wyłącznie na obszarach miast od 5 tys. 
mieszkańców, objętych programami 
rewitalizacji 

• finansowa – zwiększenie alokacji UE o 
środki budżetu państwa 

11.2 Odnowa obszarów 
wiejskich EFRR 39 617 872 

• terytorialna, realizacja projektów 
wyłącznie na obszarach wiejskich oraz 
obszarach miast do 5 tys. mieszkańców, 
objętych programami rewitalizacji 

• finansowa – zwiększenie alokacji UE o 
środki budżetu państwa 

11.3 Fundusz Rewitalizacji 
i Odnowy Małopolski EFRR 30 000 000 

• terytorialna, realizacja projektów 
wyłącznie na obszarach objętych 
programami rewitalizacji 

• finansowa – zwiększenie alokacji UE o 
środki budżetu państwa 

11.4. Rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych EFRR 15 000 000 

• terytorialna, realizacja projektów 
wyłącznie na obszarach objętych 
programami rewitalizacji 

• finansowa – zwiększenie alokacji UE o 
środki budżetu państwa 

2.  
CYFROWA 

MAŁOPOLSKA 

2.1 E-administracja i 
otwarte zasoby 
2.1.3 E-usługi w edukacji 
2.1.4 E-usługi w informacji 
przestrzennej 
2.1.5 E-usługi w ochronie 
zdrowia 

EFRR 93 769 838 
• finansowa – zwiększenie alokacji UE o 
środki budżetu państwa 

4.  
REGIONALNA 

POLITYKA 
ENERGETYCZNA 

4.3 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze 
publicznym i 
mieszkaniowym 
4.3.4 Głęboka 
modernizacja energetyczna 
budynków wielorodzinnych 
mieszkaniowych – 
Instrument finansowy 

EFRR 20 000 000 • finansowa – zwiększenie alokacji UE o 
środki budżetu państwa 

5.  
OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

5.1 Adaptacja do zmian 
klimatu 
5.1.2 Wsparcie służb 
ratunkowych 

EFRR 4 687 377 • finansowa – zwiększenie alokacji UE o 
środki budżetu państwa 

6.  
DZIEDZICTWO 
REGIONALNE 

6.1 Rozwój dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego 
6.1.1 Ochrona i opieka nad 
zabytkami 
6.1.3 Rozwój instytucji 
kultury oraz udostępnianie 
dziedzictwa kulturowego 
6.1.4 Lokalne trasy 
turystyczne – SPR 
6.1.5 Regionalna sieć tras 
rowerowych 

EFRR 79 366 253 
• finansowa – zwiększenie alokacji UE o 
środki budżetu państwa 

6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu 
6.3.1 Rozwój lokalnych 
zasobów subregionów – 
SPR 
6.3.2 Wsparcie 
miejscowości 
uzdrowiskowych 
6.3.3 Zagospodarowanie 
rekreacyjne i turystyczne 
otoczenia zbiorników 
wodnych 

EFRR 80 000 000 • finansowa – zwiększenie alokacji UE o 
środki budżetu państwa 

12.  
INFRASTRUKTURA 

SPOŁECZNA 

12.1. Infrastruktura ochrony 
zdrowia 
12.1.2. Regionalna 
infrastruktura ochrony 

EFRR 80 627 556 
• finansowa – zwiększenie alokacji UE o 
środki budżetu państwa 
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zdrowia 
12.1.3. Infrastruktura 
ochrony zdrowia o 
znaczeniu subregionalnym 
– SPR 
12.1.4. Infrastruktura 
ochrony zdrowia o 
znaczeniu subregionalnym 
– ZIT 

12.2. Infrastruktura 
edukacyjna EFRR 20 000 000 • finansowa – zwiększenie alokacji UE o 

środki budżetu państwa 

 

b) tabela A.2.2 Alokacja UE przeznaczona na ZIT wojewódzki otrzymuje brzmienie: 

Oś priorytetowa Działanie/ 
poddziałanie Fundusz 

Alokacja UE 
przeznaczona  
na ZIT (EUR) 

Finansowanie 
ogółem 

(EUR) 

3. 

PRZEDSIĘBIORCZA 
MAŁOPOLSKA 

3.1 Strefy aktywności gospodarczej 

3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej – ZIT 
EFRR 19 750 161 23 235 484 

4. 

REGIONALNA 
POLITYKA 

ENERGETYCZNA 

4.3 Poprawa efektywności energetycznej w 
sektorze publicznym i mieszkaniowym 

4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej – ZIT 

EFRR 22 000 000 25 882 353 

4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza 

4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT 
EFRR 28 012 728 32 956 151 

4.5 Niskoemisyjny transport miejski 

4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT 
EFRR 107 948 316 126 998 018 

5. 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami 

5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT 
EFRR 5 000 000 5 882 353 

5.3 Ochrona zasobów wodnych 

5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT 
EFRR 4 288 795 5 045 641 

7. 

INFRASTRUKTURA 
TRANSPORTOWA 

7.1 Infrastruktura drogowa/ 

7.1.2 Drogi subregionalne – ZIT 
EFRR 10 060 000 11 835 294 

9. 

REGION SPÓJNY 
SPOŁECZNIE 

9.2 Usługi społeczne i zdrowotne  

9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja 
kryzysowa – ZIT 

EFS 9 129 370 10 740 436 

10. 

WIEDZA I 
KOMPETENCJE 

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego 

10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT 
EFS 10 230 535 12 035 923 

10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT 
EFS 15 000 000 17 647 059 

12. 

INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA 

12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia 

12.1.4. Infrastruktura ochrony zdrowia – ZIT 
EFRR 5 000 000 5 882 353 

 

c) tabela A.3.2 Indykatywna alokacja UE planowana na projekty realizowane na obszarach 
wiejskich lub projekty, których ostatecznymi odbiorcami są podmioty/osoby z obszarów wiejskich 
lub realizowana infrastruktura obejmuje obszary wiejskie, otrzymuje brzmienie: 

Oś priorytetowa Działanie/ 
poddziałanie Fundusz 

Indykatywna 
alokacja  

UE (EUR) 

Metoda preferencji projektów z obszarów 
wiejskich 

5.  

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

5.3 Ochrona zasobów 
wodnych 

5.3.1 Gospodarka wodno-
kanalizacyjna – ZIT 

5.3.2 Gospodarka wodno-
kanalizacyjna – SPR 

EFRR 81 288 795 

terytorialna, możliwość realizacji 
projektów wyłącznie w aglomeracjach 
poniżej 10 tys. RLM pozwala założyć, że 
działanie będzie realizowane wyłącznie 
na obszarach wiejskich 

11.  

REWITALIZACJA 

11.2 Odnowa obszarów 
wiejskich 

EFRR 35 000 000 terytorialna, realizacja projektów 
wyłącznie na obszarach wiejskich, tj. we 
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PRZESTRZENI 
REGIONALNEJ 

 wsiach oraz miastach poniżej 5 tys. 
mieszkańców. 

 

d) W części dotyczącej subregionalnego programu operacyjnego, skreśla się zapis w brzmieniu: 
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. 

 

e) Tabela. B.4.2 Alokacja i wkład krajowy otrzymuje brzmienie: 

Oś priorytetowa Działanie/ 
poddziałanie 

Fundus
z 

Alokacja UE 

(EUR) 

Szacunkowy wkład krajowy 
(EUR) 

Finansowanie 
ogółem 

(EUR) publiczny prywatny 

3. 

PRZEDSIĘBIORCZA 
MAŁOPOLSKA 

3.1 Strefy aktywności 
gospodarczej 

3.1.2 Strefy aktywności 
gospodarczej – SPR 

EFRR 35 00 0000 6 176 471 0 41 176 471 

4. 

REGIONALNA 
POLITYKA 

ENERGETYCZNA 

4.3 Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym 

4.3.2 Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków 
użyteczności publicznej – SPR 

EFRR 30 000 000 5 294 118 0 35 294 118 

4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 

4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej 
emisji – SPR 

EFRR 34 275 507 6 048 619 0 40 324 126 

4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 

4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej 
emisji (paliwa stałe) – SPR 

EFRR 15 724 493 2 774 911 0 18 499 404 

4.5 Niskoemisyjny transport 
miejski 

4.5.2 Niskoemisyjny transport 
miejski – SPR 

EFRR 72 677 240 12 825 395 0 85 502 635 

5. 

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

5.2 Rozwijanie systemu 
gospodarki odpadam 

5.2.2 Gospodarka odpadami – 
SPR 

EFRR 20 000 000 3 529 412 0 23 529 412 

5.3 Ochrona zasobów wodnych 

5.3.2 Gospodarka wodno-
kanalizacyjna – SPR 

EFRR 77 000 000 13 588 236 0 90 588 236 

6.  

DZIEDZICTWO 
REGIONALNE 

6.1 Rozwój dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego 

6.1.4 Lokalne trasy turystyczne 
– SPR 

EFRR 10 069 362 1 776 947 0 11 846 309 

6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu 

6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów 
subregionów – SPR 

6.3.3 Zagospodarowanie 
rekreacyjne i turystyczne 
otoczenia zbiorników wodnych 

EFRR 55 000 000 8 179 335 1 526 547 64 705 882 

7.  

INFRASTRUKTURA 
TRANSPORTOWA 

7.1 Infrastruktura drogowa 

7.1.3 Drogi subregionalne – 
SPR 

EFRR 33 515 000 5 914 412 0 39 429 412 

7.2 Transport kolejowy EFRR 20 000 000 3 529 412 0 23 529 412 
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7.2.4 Infrastruktura dla obsługi 
podróżnych – SPR 

9.  

REGION SPÓJNY 
SPOŁECZNIE 

9.2 Usługi społeczne i 
zdrowotne 

9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz 
interwencja kryzysowa – SPR 

EFS 22 981 299 3 404 228 651 296 27 036 823 

10.  

WIEDZA I 
KOMPETENCJE 

10.1 Rozwój kształcenia 
ogólnego 

10.1.2 Wychowanie 
przedszkolne – SPR 

EFS 32 475 589 3 306 669 2 424 317 38 206 575 

10.2 Rozwój kształcenia 
zawodowego 

10.2.2 Kształcenie zawodowe 
uczniów – SPR 

EFS 50 000 000 5 882 353 2 941 177 58 823 530 

12. 
INFRASTRUKTURA 

SPOŁECZNA 

12.1. Infrastruktura ochrony 
zdrowia 

12.1.3. Infrastruktura ochrony 
zdrowia o znaczeniu 
subregionalnym – SPR 

EFRR 30 000 000 5 294 118 0 35 294 118 

 

 

2. w załączniku nr 1 do SzOOP RPO WM. Tabela transpozycji priorytetów inwestycyjnych (PI) na 
działania /poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych 

 

a) wiersz dotyczący poddziałania 3.4.1 w brzmieniu: 

3.4.1 3 3a 

 

otrzymuje brzmienie: 

3.4.1 3 3c  

 

c) wiersz dotyczący poddziałania 3.4.3 w brzmieniu: 

           3.4.3 3 3a 

 

otrzymuje brzmienie: 

3.4.3 3 3c 

 

d) w zakresie osi 4 Regionalna polityka energetyczna po wierszu dotyczącym poddziałania 4.5.2, 

dodaje się wiersz w brzmieniu: 

4.5.3 4 4e 

 

3. w załączniku nr 2 do SzOOP RPO WM w Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu 
dla działań i poddziałań,  

1) w tabeli zawierającej wskaźniki rezultatu bezpośredniego; 

 
a) wiersze dotyczące działania 1.1 w brzmieniu: 

Działanie 1.1 

(24) Liczba nowych naukowców we wspieranych 
jednostkach 

EPC 0 2014 73 SL 2014 

(25) Liczba naukowców pracujących w ulepszonych 
obiektach infrastruktury badawczej 

EPC 0 2014 317 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej 
infrastruktury badawczej 

szt. 0 2014 70 SL 2014 
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otrzymują brzmienie: 

Działanie 1.1 

(24) Liczba nowych naukowców we wspieranych 
jednostkach 

EPC 0 2014 34 SL 2014 

(25) Liczba naukowców pracujących w ulepszonych 
obiektach infrastruktury badawczej 

EPC 0 2014 211 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej 
infrastruktury badawczej 

szt. 0 2014 40 SL 2014 
 

b) wiersze dotyczące poddziałania 1.2.1 w brzmieniu: 

Poddziałanie 
1.2.1 

Liczba wdrożonych wyników prac B+R szt. 0 2014 235 SL 2014 

Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych  szt. 0 2014 166 SL 2014 

 

otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 
1.2.1 

Liczba wdrożonych wyników prac B+R szt. 0 2014 235 SL 2014 

Liczba wprowadzonych innowacji szt. 0 2014 235 SL 2014 

Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych  szt. 0 2014 166 SL 2014 

 
c) po wierszu dotyczącym poddziałania 4.5.2, dodaje się wiersz dotyczący poddziałania 4.5.3 w 

brzmieniu: 

Poddziałanie 
4.5.3 

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

 
d) wiersze dotyczące poddziałania 9.2.2 i 9.3.2 w brzmieniu: 

Poddziałanie 
9.2.2 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych, istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 720 2013 340   SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu 

os. 310 2013 590 SL2014 

Liczba utworzonych w programie miejsc 
świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. n/d n/d 

n/d – 
wskaźnik 

o 
charakter

ze 
informacy

jnym 

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę 
instytucjonalną na rzecz  usług społecznych 
świadczonych w społeczności lokalnej w programie 

os. n/d n/d 

n/d – 
wskaźnik 

o 
charakter

ze 
informacy

jnym 

SL2014 

Poddziałanie 
9.2.3 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia 
usług społecznych, istniejących po zakończeniu 
projektu 

szt. 173 2013 760   SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 
zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny rachunek) po 
opuszczeniu programu 

os. 690 2013 1 310 SL2014 
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Liczba utworzonych w programie miejsc 
świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. n/d n/d 

n/d – 
wskaźnik 

o 
charakter

ze 
informacy

jnym 

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które opuściły opiekę 
instytucjonalną na rzecz  usług społecznych 
świadczonych w społeczności lokalnej w programie 

os. n/d n/d 

n/d – 
wskaźnik 

o 
charakter

ze 
informacy

jnym 

SL2014 

 

otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 9.2.2 

Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych, istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 720 2013 90 SL2014 

Liczba utworzonych w programie miejsc 
świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. n/d n/d 

n/d – 
wskaźnik 

o 
charakter

ze 
informacy

jnym 

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które opuściły 
opiekę instytucjonalną na rzecz  usług 
społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej w programie 

os. n/d n/d 

n/d – 
wskaźnik 

o 
charakter

ze 
informacy

jnym 

SL2014 

Poddziałanie 9.2.3 

Liczba wspartych w programie miejsc 
świadczenia usług społecznych, istniejących po 
zakończeniu projektu 

szt. 173 2013 376 SL2014 

Liczba utworzonych w programie miejsc 
świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych 
istniejących po zakończeniu projektu 

szt. n/d n/d 

n/d – 
wskaźnik 

o 
charakter

ze 
informacy

jnym 

SL2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które opuściły 
opiekę instytucjonalną na rzecz  usług 
społecznych świadczonych w społeczności 
lokalnej w programie 

os. n/d n/d 

n/d – 
wskaźnik 

o 
charakter

ze 
informacy

jnym 

SL2014 

 

e) wiersz dotyczący poddziałania 10.1.3, w brzmieniu: 

Poddziałanie 
10.1.3 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 
kluczowe po opuszczeniu programu 

os. 85% 2012 85% 

 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 
10.1.3 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 
kluczowe lub umiejętności uniwersalne po 
opuszczeniu programu 

os. 85% 2012 85% 

 

f) wiersz dotyczący poddziałania 10.1.4, w brzmieniu: 

Poddziałanie 
10.1.4 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 
kluczowe po opuszczeniu programu 

os. 85% 2012 85% 
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otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 
10.1.4 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 
kluczowe lub umiejętności uniwersalne 
po opuszczeniu programu 

os. 85% 2012 85% 

 

g) wiersz dotyczący poddziałania 10.1.5, w brzmieniu: 

Poddziałanie 
10.1.5 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 
kluczowe po opuszczeniu programu 

os. 85% 2012 85% 

 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 
10.1.5 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 
kluczowe lub umiejętności uniwersalne 
po opuszczeniu programu 

os. 85% 2012 85% 

 

 

2) w tabeli zawierającej wskaźniki produktu; 

a) wiersz dotyczący działania 1.1 w brzmieniu: 

Działanie 1.1  

Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady 
inwestycyjne na działalność B+R 

szt. nd 7 SL 2014 

(27) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i 
rozwoju 

EUR nd 7 600 000 SL 2014 

 

otrzymuje brzmienie: 

Działanie 1.1  

Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady 
inwestycyjne na działalność B+R 

szt. nd 5 SL 2014 

(27) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i 
rozwoju 

EUR nd 5 000 000 SL 2014 

 

b) wiersz dotyczący poddziałania 1.2.1 w brzmieniu: 

Poddziałanie 
1.2.1 

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa 33 166 SL 2014 

(2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 33 166 SL 2014 

(6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

EUR nd 71 314 648 SL 2014 

(26) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z 
ośrodkami badawczymi 

przedsiębiorstwa nd 99 SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
prowadzenia prac B+R 

szt. nd 166 SL 2014 

 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 
1.2.1 

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa 33 166 SL 2014 

(2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 33 166 SL 2014 

(6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

EUR nd 71 314 648 SL 2014 

(26) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z 
ośrodkami badawczymi 

przedsiębiorstwa 0 100 SL 2014 

(28) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w 
celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku 

przedsiębiorstw
a 

nd 
zostanie 

oszacowa
na 

SL 2014 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
prowadzenia prac B+R 

szt. nd 166 SL 2014 
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Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
wdrożenia wyników prac B+R [szt.] 

szt. nd 
zostanie 

oszacowa
na 

SL 2014 

 

c) wiersz dotyczący poddziałania 1.2.3 w brzmieniu: 

Poddziałanie 
1.2.3 

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa 124 827 SL 2014 

(2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 124 827 SL 2014 

(6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

EUR nd 3 162 589 SL 2014 

 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 
1.2.3 

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa 124 827 SL 2014 

(2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 124 827 SL 2014 

(6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

EUR nd 3 162 589 SL 2014 

(26) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z 
ośrodkami badawczymi 

przedsiębiorstwa 82 353 SL 2014 

 

d) wiersze dotyczący poddziałania 4.4.1 i 4.4.2 w brzmieniu: 

Działanie 4.4  

Poddziałanie 
4.4.1 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. 9 0001 11 970 SL 2014 

Poddziałanie 
4.4.2 

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. 1 8002 7 980 SL 2014 

 

otrzymuje brzmienie: 

Działanie 4.4  

Poddziałanie 4.4.1 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. 6 5003 6 500 SL 2014 

Poddziałanie 4.4.2 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła szt. 1 8004 8 450 SL 2014 

 

e) po wierszu dotyczącym poddziałania 4.5.2 dodaje się wiersz  dotyczący poddziałania 4.5.3 w 

brzmieniu: 

Poddziałanie 4.5.3 
Liczba zakupionych jednostek taboru 
kolejowego 

szt. nd 2 SL 2014 

 

f) wiersz dotyczący poddziałania 6.1.1 w brzmieniu: 

Poddziałanie 6.1.1 
Liczba zabytków nieruchomych objętych 
wsparciem 

szt. 4 28 SL 2014 

 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 6.1.1 
Liczba zabytków nieruchomych objętych 
wsparciem 

szt. 5 32 SL 2014 

 

g) wiersze dotyczące działania 8.1 oraz działania 8.2 w brzmieniu: 

Nazwa osi 
priorytetowej 8. RYNEK PRACY 

Działanie 8.1 
(C) Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem 
w programie 

os. 
9 730 - ogółem  

5 838 - K 
3 892 - M 

27 450 - ogółem 
16 470 - K 
10 980 - M 

SL 2014 
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(C) Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie os. n/d 

10 510 - ogółem 
6 306 - K 
4 204 - M 

SL 2014 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie os. n/d 

22 240 - ogółem 
13 344 - K 
8 896 - M 

SL 2014 

(C) Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

os. n/d 
1 400 - ogółem 

840 - K 
560 - M 

SL 2014 

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

os. n/d 
5 740 - ogółem 

3 444 - K 
2 296 - M 

SL 2014 

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności gospodarczej w 
programie 

os. n/d 
4 400 - ogółem 

1 540 - K 
2 860 - M 

SL 2014 

Działanie 8.2 

(C) Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem 
w programie 

os. 
4 890 - ogółem 

2 934 - K 
1 956 - M 

13 780 - ogółem 
8 268 - K 
5 512 - M 

SL 2014 

(C) Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie os. n/d 

5 280 - ogółem 
3 168 - K 
2 112 - M 

SL 2014 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie os. n/d 

13 130 - ogółem 
7 878 - K 
5 252 - M 

SL 2014 

(C) Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie os. n/d 

830 - ogółem 
498 - K 
332 - M 

SL 2014 

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

os. n/d 
3 390 - ogółem 

2 034 - K 
1 356 - M 

SL 2014 

(C) Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie 

os. 
860 - ogółem 

516 - K 
344 - M 

2 430 - ogółem 
1 458 - K 
972 - M 

SL 2014 

 

otrzymują brzmienie: 

Nazwa osi 
priorytetowej 

8. RYNEK PRACY 

Działanie 8.1 

(C) Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem 
w programie 

os. 

11 730 – 
ogółem 

7 038 - K,  
4 692 - M 

 

27 450 - ogółem 
16 470 - K 
10 980 - M 

SL 2014 

(C) Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie 

os. n/d 

 
8 410 – ogółem 

5046 - K,  
3364 - M 

 

SL 2014 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie os. n/d 

17 790 – ogółem 
10 674 - K 
7 116 - M 

SL 2014 

(C) Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

os. n/d 
1 120 – ogółem 

672 - K 
448 - M 

SL 2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie os. n/d 

4 590 – ogółem 
2 754 – K 
1 836 - M 

 

SL 2014 

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne 
środki na podjęcie działalności gospodarczej w 
programie 

os. n/d 
4 400 - ogółem 

1 540 - K 
2 860 - M 

SL 2014 

Działanie 8.2 

(C) Liczba osób bezrobotnych, w tym 
długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem 
w programie 

os. 

2 570 – ogółem 
1 542 – K 
1 028 - M 

 

13 780 - ogółem 
8 268 - K 
5 512 - M 

SL 2014 

(C) Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie os. n/d 

4 220 – ogółem 
2 532 – K 
1 688 - M 

 

SL 2014 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie os. n/d 

10 900 – ogółem 
6 540 – K 
4 360 - M 

SL 2014 
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(C) Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

os. n/d 

690 – ogółem 
414 – K 
276 - M 

 

SL 2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie os. n/d 

2 810 – ogółem 
1 686 – K 
1 124 - M 

SL 2014 

(C) Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie 

os. 

1 020 – 
 ogółem 
612 -K 
408 - M 

2 430 - ogółem 
1 458 - K 
972 - M 

SL 2014 

 

h) wiersz dotyczący poddziałania 8.3.2 w brzmieniu: 

Poddziałanie 8.3.2 
Liczba osób pozostających bez pracy, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie 

os. n/d 330 
 

SL 2014 

 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 8.3.2 

Liczba osób pozostających bez pracy, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie 

os. n/d 240 
 

SL 2014 

Liczba osób pracujących, które skorzystały z 
instrumentów zwrotnych na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

os. n/d 90 
 

SL 2014 

  

i) wiersz dotyczący poddziałania 8.6.1 w brzmieniu 

Poddziałanie 8.6.1 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

os. n/d 3 300 (typ 
A) 

SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 8.6.1 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

os. n/d 1685 (typ 
A) 

SL 2014 

 

j) wiersze dotyczące poddziałania 9.2.2 i 9.2.3 w brzmieniu 

Poddziałanie 9.2.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym 
w programie 

os. 890 5 055  SL 2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

os. nd 

n/d – 
wskaźnik 

o 
charakterz

e 
informacyj

nym 

SL 2014 

Poddziałanie 9.2.3 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym 
w programie 

os. 1960 11 205   SL 2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

os. nd 

n/d – 
wskaźnik 

o 
charakterz

e 
informacyj

nym 

SL 2014 

otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 9.2.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym 
w programie 

os. 890 4 098 SL 2014 
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

os. nd 

n/d – 
wskaźnik 

o 
charakterz

e 
informacyj

nym 

SL 2014 

Poddziałanie 9.2.3 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym 
w programie 

os. 1960 9 735 SL 2014 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych usługami 
asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w 
społeczności lokalnej w programie 

os. nd 

n/d – 
wskaźnik 

o 
charakterz

e 
informacyj

nym 

SL 2014 

 
k) wiersz dotyczący poddziałania 10.1.1, w brzmieniu: 

Poddziałanie 10.1.1 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

szt. nd 1284 SL 2014 

Liczba dzieci objętych w ramach programu 
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

os. nd 5566 SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 10.1.1 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

szt. nd 2498 SL 2014 

Liczba dzieci objętych w ramach programu 
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

os. nd 10800 SL 2014 

 
l) wiersze dotyczące poddziałania 10.1.2, w brzmieniu: 

Poddziałanie 10.1.2 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

szt. nd 6416 SL 2014 

Liczba dzieci objętych w ramach programu 
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

os. nd 27834 SL 2014 

otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 10.1.2 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

szt. nd 7912 SL 2014 

Liczba dzieci objętych w ramach programu 
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

os. nd 34200 SL 2014 

 

m) wiersz dotyczący poddziałania 10.1.3, w brzmieniu: 

Poddziałanie 10.1.3 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych w programie 

os. 1050 5000 SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 10.1.3 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w programie 

os. 1050 5000 SL 2014 

 

n) wiersz dotyczący poddziałania 10.1.4, w brzmieniu: 

Poddziałanie 10.1.4 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych w programie 

os. 5020 24000 SL 2014 
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otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 10.1.4 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w programie 

os. 5020 24000 SL 2014 

 

o) wiersz dotyczący poddziałania 10.1.5, w brzmieniu: 

Poddziałanie 10.1.5 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych w programie 

os. 5230 25000 SL 2014 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 10.1.5 
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub 
umiejętności uniwersalnych w programie 

os. 5230 25000 SL 2014 

 

4. w załączniku nr 5 do SZOOP pn. Słownik terminologiczny; 

1) W definicji pojęcia: jednostki naukowe po dotychczasowym zapisie dodaje się zapis w brzmieniu: 

W przypadku zmiany przepisów prawa o szkolnictwie wyższym i nauce – zgodnie z 

właściwymi przepisami prawa, obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu lub 

wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie 

pozakonkursowym. 

2) W definicji pojęcia: uczelnia po dotychczasowym zapisie dodaje się zapis w brzmieniu:  

W przypadku zmiany przepisów prawa o szkolnictwie wyższym – zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa, obowiązującymi na dzień ogłoszenia konkursu lub wystosowania 

wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. 

 

5. W załączniku nr 7 do SZOOP pn. Specyficzne wydatki kwalifikowalne i 
niekwalifikowalne w poszczególnych działaniach/ poddziałaniach dla osi priorytetowych 
PRO WM,  

 
1) W rozdziale II Rodzaje wydatków kwalifikowanych / niekwalifikowanych w poszczególnych 

działaniach / poddziałaniach dla osi priorytetowych, wiersze dotyczące Działania 1.1 Infrastruktura 
badawcza sektora nauki otrzymują brzmienie: 

Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki 

 
Wydatki kwalifikowalne Wydatki niekwalifikowalne 

Typ projektu A. 
 

Infrastruktura 
badawcza w 
jednostkach 
naukowych  

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach działania obejmuje w szczególności: 

A. wydatki wynikające z rodzaju projektu uwzględnione w rozdziałach 1-7 Wytycznych, rozdziale I 
Załącznika nr 7 do SzOOP oraz w zakresie zgodnym z właściwymi przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej, mającymi zastosowanie w ramach poddziałania, 

B. wydatki specyficzne dla poddziałania: 

• wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą, 
obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w 
odniesieniu do infrastruktury badawczej w rozumieniu art. 2 pkt. 91 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 

• wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis:  

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć:  

 pozostałe kategorie kosztów bezpośrednich, w tym: 

 koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności 
infrastruktury badawczej; 

 koszty pośrednie, o których mowa w podrozdziale 7.5 Wytycznych oraz rozdziale I załącznika 
nr 7 do SzOOP  w wysokości 1,5% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu 

Katalog specyficznych wydatków 
niekwalifikowalnych dla działania: 

• koszty budowy, przebudowy, 
rozbudowy parkingów (w tym 
parkingów podziemnych), 

• koszty zagospodarowania 
terenu w otoczeniu 
infrastruktury będącej 
przedmiotem projektu. 
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2) W rozdziale II Rodzaje wydatków kwalifikowanych / niekwalifikowanych w poszczególnych 
działaniach / poddziałaniach dla osi priorytetowych, zapis w komórce zawierającej nazwę działania / 

poddziałania / typu projektu – w odniesieniu do Poddziałania 1.2.1 otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 1.2.1 

Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw 

Typ projektu A 
 

 

3) W rozdziale II Rodzaje wydatków kwalifikowanych / niekwalifikowanych w poszczególnych 
działaniach / poddziałaniach dla osi priorytetowych, po wierszach dotyczących Poddziałania 1.2.1 

Typ projektu A – dodaje się wiersze w brzmieniu: 

Poddziałanie 1.2.1 

Projekty 
badawczo-
rozwojowe 
przedsiębiorstw 

Typ projektu B 

 

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach poddziałania obejmuje w szczególności: 

• wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe, 
dotyczące fazy B+R projektu: 

 koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, 
w jakim są oni zatrudnieni bezpośrednio do realizacji prac badawczo-rozwojowych przy 
danym projekcie – na zasadach określonych w podrozdziale 6.15 Wytycznych 

 koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego, 
w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu 

Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty amortyzacji, obliczone na podstawie powszechnie 
przyjętych zasad rachunkowości oraz na zasadach określonych w podrozdziale 6.12.2 
Wytycznych. 

 koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na 
potrzeby projektu 

W przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty amortyzacji budynków 
odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych 
zasad rachunkowości oraz na zasadach określonych w podrozdziale 6.12.2 Wytycznych. 

W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty dzierżawy (raty dzierżawne bez 
części odsetkowej) oraz koszty wieczystego użytkowania gruntów (opłaty za użytkowanie 
wieczyste z wyłączeniem odsetek).  

 koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub 
użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej 
konkurencji, rozumiane jako: 

 koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, pod warunkiem, że: 

 celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, 
zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R 
dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania 
w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego 
przedsiębiorstwa; 

 wyniki badań lub prac rozwojowych zostały nabyte od: jednostki naukowej, 
posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B; 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; 

 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, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B; 
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 aktualnym wykazie autoryzowanych 
jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, 
notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej), 
posiadającym siedzibę na terytorium RP. 

Zlecenie wykonania części merytorycznych prac w ramach projektu (podwykonawstwo) 

Katalog specyficznych wydatków 
niekwalifikowalnych dla poddziałania 
obejmuje w szczególności:  

• wkład własny w formie 
niepieniężnej, 

• wydatki na zakup gruntów, 

• wydatki w zakresie postępowań 
sądowych w sprawach 
dotyczących ochrony praw 
własności intelektualnej, 

• wydatki związane z 
przygotowaniem wyników fazy 
badawczej do zastosowania w 
działalności gospodarczej, 
przekraczające 10% kosztów 
kwalifikowalnych projektu, 

• koszty związane z szerokim 
rozpowszechnianiem wyników 
projektu podczas konferencji lub za 
pośrednictwem publikacji, 
ogólnodostępnych baz bądź 
oprogramowania bezpłatnego lub 
otwartego, 

• koszty pośrednie w ramach fazy 
wdrożeniowej projektu, 

• nabycie środków transportu z 
wyłączeniem środków transportu z 
podgrupy 76 KŚT, 

• wydatki na nabycie aktywów 
należących do zakładu, który został 
zamknięty lub zostałby zamknięty, 
gdyby zakup nie nastąpił. 
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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, 

co podlega ocenie w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, na 
etapie oceny projektu w kryterium odnoszącym się do weryfikacji merytorycznego i 
technicznego potencjału do realizacji projektu. 

W ramach podwykonawstwa należy wykazywać: 

 umowy cywilnoprawne z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności 
gospodarczej,  

 umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. 

Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania kosztów pośrednich w 
projekcie.  

 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), 

 koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, w tym: 

 koszty materiałów np. surowców, półproduktów, odczynników 

 koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, 
zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości) 

 koszty elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, 
instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej 

 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) 

 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, posiadającej 
przyznaną kategorię naukową A+, A lub B; 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 

 koszty pośrednie, rozumiane jako koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w wyniku 
realizacji projektu: 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: 

 koszty związane z utrzymaniem linii technologicznych, instalacji pilotażowych / 
demonstracyjnych i podobnych, w zakresie i przez okres, w jakim są one 
wykorzystywane w projekcie, 

 koszty wynajmu budynków, lokali i powierzchni laboratoryjnej, tj. powierzchni 
przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty 
lub zastosowane systemy zabezpieczeń – bez aparatury badawczej, 

 koszty pośrednie, których katalog został określony w rozdziale I, pkt. 2, Załącznika nr 
7 do SzOOP 

 koszty realizacji studium wykonalności oznaczającego ocenę i analizę potencjału projektu, 
które ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego 
mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą 
niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia, kwalifikowalne w 
wysokości do 80 tys. PLN (koszty te nie są traktowane jako koszty podwykonawstwa, co 
oznacza, że stanowią one podstawę do wyliczania kosztów pośrednich); 

• wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy publicznej dla MŚP na wspieranie 
innowacyjności, dotyczące fazy B+R projektu: 

 koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej 
– kwalifikowalne są w wysokości do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu, obejmujące 
koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, w 
tym: 

 przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego 
przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony 
własności przemysłowej 
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 zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub 
wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony 
przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony 
własności przemysłowej 

 zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz 
prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu 
zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności 
intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz 
zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej 

oraz koszty opłat związanych ze zgłoszeniem; 

• wydatki kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, dotyczące fazy 
wdrożeniowej projektu, obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne, w tym: 

 wydatki na zakup środków trwałych, wydatki na modernizację posiadanej infrastruktury, 
urządzeń i innych składników wyposażenia wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia, 

 wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają łącznie następujące 
warunki: 

 będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym prowadzony jest 
projekt, 

 będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, 

 będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z 
przedsiębiorcą, 

 będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co 
najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro 
przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata, 

 wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat leasingu nieruchomości zabudowanych i 
niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, 
do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że 
umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu 
zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego 
przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat, 

 wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat wartości początkowej środków trwałych innych niż 
wartości niematerialne i prawne, poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu 
prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem 
leasingu zwrotnego, 

 wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, 

 koszty budynków i gruntów, w tym wydatki na zakup nieruchomości niezabudowanej oraz 
wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej, na zasadach określonych w podrozdziale 7.3  
Wytycznych; 

• wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis: 

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis można zaliczyć wszystkie wydatki 
wskazane powyżej oraz: 

 koszty w ramach fazy B+R projektu dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez personel 
badawczy projektu: koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach 
studyjnych krajowych i zagranicznych personelu badawczego zatrudnionego bezpośrednio do 
realizacji projektu pod warunkiem wykazania bezpośredniego związku z przedmiotem danego 
projektu 

 koszty przygotowania wyników fazy B+R projektu do zastosowania w działalności 
gospodarczej – kwalifikowalne są w wysokości do 10% kosztów kwalifikowanych projektu, w 
tym koszty usług w zakresie: 

 badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania,  

 opracowania procedur dotyczących wykorzystywaniem rynkowym danego 
rozwiązania 

 certyfikacji 

 wzornictwa.  

 koszty w ramach fazy B+R projektu dotyczące 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. 

 koszty poniesione na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o dofinansowanie, o 
których mowa w podrozdziale 6.11 Wytycznych 

 koszty pośrednie w ramach fazy B+R projektu, rozliczane metodą stawki ryczałtowej w 
wysokości równej 17% całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych projektu, na 
zasadach określonych w podrozdziale 7.5 Wytycznych oraz rozdziale I załącznika nr 7 do 
SzOOP, których katalog obejmuje: 

 koszty związane z utrzymaniem linii technologicznych, instalacji pilotażowych / 
demonstracyjnych i podobnych, w zakresie i przez okres, w jakim są one 
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wykorzystywane w projekcie, 

 koszty wynajmu budynków, lokali i powierzchni laboratoryjnej, tj. powierzchni 
przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty 
lub zastosowane systemy zabezpieczeń – bez aparatury badawczej, 

 koszty pośrednie, których katalog został określony w  rozdziale I, pkt. 2, Załącznika 
nr 7 do SzOOP.  

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). 

Uproszczonych metod rozliczania wydatków nie można stosować w przypadku, gdy realizacja 
projektu jest zlecana w całości wykonawcy zgodnie z podrozdziałem 6.5 Wytycznych. 

 

 

4) W rozdziale II Rodzaje wydatków kwalifikowanych / niekwalifikowanych w poszczególnych 
działaniach / poddziałaniach dla osi priorytetowych w części dotyczącej Działania 3.3 

Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki: 

a) w katalogu specyficznych wydatków niekwalifikowalnych dla poddziałania 3.3.2 – skreśla się zapis 

w brzmieniu: 

w zakresie pomocy de minimis 

 

b) w katalogu specyficznych wydatków kwalifikowalnych dla poddziałania 3.3.2 – skreśla się zapis w 

brzmieniu: 

strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, 

 

c) w katalogu specyficznych wydatków kwalifikowalnych dla poddziałania 3.3.2 – zapis w brzmieniu: 

 uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na 
docelowy rynek zagranicznych (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.) -– tj. koszty usług 
doradczych związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa i/lub jego produktu/usługi do 
certyfikacji/homologacji/uzyskania pozwoleń itp. na docelowym rynku zagranicznym, takie jak np.: 
audyty na potrzeby certyfikacji, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, 

otrzymuje brzmienie: 

 przygotowania /uzyskania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktu/usługi na 
docelowy rynek zagranicznych (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.) -– tj. koszty usług 
doradczych związanych z przygotowaniem przedsiębiorstwa i/lub jego produktu/usługi do 
certyfikacji/homologacji/uzyskania pozwoleń itp. na docelowym rynku zagranicznym, takie jak np.: 
audyty na potrzeby certyfikacji, przygotowanie niezbędnej dokumentacji (bez kosztów uzyskania 

certyfikatu, pozwolenia, homologacji itd.), 

 

d) w katalogu specyficznych wydatków kwalifikowalnych dla poddziałania 3.3.2 – zapis w brzmieniu: 

− wynajem od organizatora targów lub jego oficjalnego przedstawiciela powierzchni 
wystawienniczej i jej zabudowa,  

otrzymuje brzmienie: 

− wynajem powierzchni wystawienniczej i jej zabudowa,  

 

e)  w katalogu specyficznych wydatków kwalifikowalnych dla poddziałania 3.3.2 – zapis w brzmieniu: 

 podróże służbowe nie więcej niż 4 osób w związku z udziałem w imprezie targowo-
wystawienniczej jako wystawca, na czas udziału w imprezie targowo -wystawienniczej oraz czas 
niezbędny na dotarcie oraz powrót - w tym: bilety lotnicze (kwalifikowalny koszt do wysokości ceny 
przelotu w klasie ekonomicznej), bilety kolejowe, (kwalifikowalny koszt do wysokości ceny 
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przejazdu w II klasie), bilety autobusowe, dojazdy środkami komunikacji miejscowej, 
zakwaterowanie, ubezpieczenie na czas podróży, uzyskanie niezbędnych wiz, diety według stawek 
określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu 
podróży służbowej (z zastosowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 167), w wersji aktualnej na 
moment ponoszenia wydatku. W sytuacji braku możliwości skorzystania ze środków komunikacji 
zbiorowej (np. w przypadku osób niepełnosprawnych), lub jeśli wymaga tego specyfika projektu 
dopuszcza się wykorzystanie samochodu osobowego jako środka umożliwiającego dojazd na 
miejsce imprezy targowo-wystawienniczej. Kwalifikowalne będą wtedy wydatki poniesione na 
paliwo według stawek krajowych za 1km: - ryczałt na przejazdy, - zakup paliwa do samochodu 
służbowego wraz z kartą drogową oraz kalkulacją, opłaty za parkingi, autostrady lub możliwość 
korzystania ze środka transportu lub prawa przejazdu  

otrzymuje brzmienie: 

 podróże służbowe nie więcej niż 4 osób w związku z udziałem w imprezie targowo-
wystawienniczej jako wystawca, na czas udziału w imprezie targowo -wystawienniczej oraz czas 
niezbędny na dotarcie oraz powrót - w tym: bilety lotnicze, bilety kolejowe, bilety autobusowe, 
dojazdy środkami komunikacji miejscowej, zakwaterowanie, ubezpieczenie na czas podróży, 
uzyskanie niezbędnych wiz, diety, wykorzystanie samochodu osobowego jako środka 
umożliwiającego dojazd na miejsce imprezy targowo-wystawienniczej - zakup paliwa do 
samochodu osobowego, opłaty za parkingi, autostrady lub możliwość korzystania ze środka 
transportu lub prawa przejazdu - z wykorzystaniem uproszczonej metody rozliczania 
wydatków – kwoty ryczałtowej, o której mowa w podrozdziale 6.6 Wytycznych. 
Szczegółowe zasady oraz wymagania związane z ww. uproszczeniem zostaną zawarte w 
dokumentacji konkursowej. 

 

f)  w katalogu specyficznych wydatków kwalifikowalnych dla poddziałania 3.3.2 – zapis w brzmieniu: 

 uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na 
docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.), 

otrzymuje brzmienie: 

 uzyskanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek 
zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.), 

 

g) w katalogu specyficznych wydatków kwalifikowalnych dla poddziałania 3.3.2 – skreśla się zapis w 

brzmieniu: 

Ponadto, w ramach limitu pomocy de minimis, w zakresie wydatków związanych z podróżami 
służbowymi przedsiębiorcy / pracowników przedsiębiorcy w związku z udziałem w imprezach 
targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne dopuszcza się możliwość 
wykorzystania przez Wnioskodawcę uproszczonej metody rozliczania wydatków - stawki 
jednostkowej, o której mowa w podrozdziale 6.6 Wytycznych. Szczegółowe zasady oraz wymagania 
związane z ww. uproszczeniem zostaną zawarte w dokumentacji konkursowej. 

5) W rozdziale II Rodzaje wydatków kwalifikowanych / niekwalifikowanych w poszczególnych 
działaniach / poddziałaniach dla osi priorytetowych w części dotyczącej Działania 4.5 Niskoemisyjny 

transport miejski: 

a) zapis w komórce zawierającej nazwę działania / poddziałania / typu projektu – w odniesieniu do 

działania 4.5 otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 
4.5.1 
Niskoemisyjny transport miejski – ZIT 
 
Poddziałanie 
4.5.2 
Niskoemisyjny transport miejski – SPR 



49 

 

 
Poddziałanie 
4.5.3 
Regionalny niskoemisyjny transport 
aglomeracyjny 
 

 

 

b) w katalogu specyficznych wydatków kwalifikowalnych dla działania 4.5 po zapisie w brzmieniu: 

B. wydatki specyficzne dla poddziałania: 

 dodaje się zapis w brzmieniu: 

• wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację studium wykonalności lub jego 

elementów, o ile jego opracowanie lub aktualizacja są niezbędne do przygotowania lub 

realizacji projektu, 

c) w katalogu specyficznych kosztów kwalifikowalnych dla działania 4.5 zapis w brzmieniu: 

b) nowe autobusy miejskie zasilane paliwem alternatywnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – Dz. U. z 2018 r. poz. 317 - w przypadku 
projektów identyfikowanych, jako planowane do realizacji w trybie pozakonkursowym, od dnia wejścia 
w życie zmienionego RPO WM  

otrzymuje brzmienie: 

b) nowe autobusy miejskie zasilane paliwem alternatywnym w rozumieniu ustawy z dnia 11 stycznia 
2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – Dz. U. z 2018 r. poz. 317 - w przypadku 
projektów identyfikowanych, jako planowane do realizacji w trybie pozakonkursowym, od dnia wejścia 
w życie zmienionego RPO WM oraz projektów realizowanych w ramach naborów ogłoszonych od 

dnia wejścia w życie zmienionego RPO WM 

 

d) w katalogu specyficznych wydatków kwalifikowalnych dla działania 4.5 po zapisie w brzmieniu: 

Oznacza to, że ww. elementy nie mogą osiągnąć 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
projektu. 
 dodaje się zapis w brzmieniu: 

• wydatki poniesione na nabycie nowego pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi 

szybkiej kolei aglomeracyjnego w obszarze aglomeracji miejskiej/miejskich, 

• asysta techniczna świadczona w pierwszym okresie eksploatacji zakupionego taboru 

kolejowego (maksymalnie przez okres 5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu, 

tj. w okresie trwałości projektu), jako usługa uwzględniona w cenie zakupu taboru 

kolejowego, zgodna z wymogami wytycznych odnoszącymi się do wydatków 

operacyjnych, czyli z wyłączeniem kwalifikowalności części zamiennych oraz elementów 

podlegających szybkiemu zużyciu, 
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