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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 rozdziale I. Ogólny Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego 2014-2020 oraz głównych warunków realizacji w podrozdziale  
Opis systemu wyboru projektów w ramach RPO WM w punkcie IV. Instytucje w systemie 
wyboru projektów w tabeli Tryby i ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WM w części 
dotyczącej działania 8.5 - trybu konkursowego wiersz w brzmieniu: 

8.5 - A, B konkursowy nabór zamknięty IP WUP 

 

otrzymuje brzmienie: 

8.5 - A, B konkursowy 

nabór zamknięty /nabór 

otwarty od 2019 rok IP WUP 

 

 

2) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 1 w karcie działania 1.2 
Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, w części dotyczącej poddziałania 1.2.1 w pkt 
15 zapis w brzmieniu: 

 mechanizm projektów celowych realizowanych przy wsparciu osi 1 i 3 RPO WM: mikro-, 
małe i średnie przedsiębiorstwa, będące beneficjentami projektów badawczo-
rozwojowych w ramach poddziałania 1.2.1 będą mogły uzyskać preferencje w ubieganiu 
się o wsparcie na wdrożenie wyników tych projektów ze środków przeznaczonych na 
wsparcie wdrożeń wyników prac B+R w ramach poddziałań 3.4.3 i 3.4.4  

 beneficjenci projektów finansowanych ze środków poddziałania 1.2.1 mogą ubiegać się 
również o wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R ze środków celu tematycznego 3, 
w ramach instrumentów wsparcia dostępnych w PO IR 

 
otrzymuje brzmienie: 

 mechanizm projektów celowych realizowanych przy wsparciu osi 1 i 3 RPO WM: mikro-, 
małe i średnie przedsiębiorstwa, będące beneficjentami projektów badawczo-
rozwojowych w ramach poddziałania 1.2.1 typ projektu A będą mogły uzyskać 
preferencje w ubieganiu się o wsparcie na wdrożenie wyników tych projektów ze środków 
przeznaczonych na wsparcie wdrożeń wyników prac B+R w ramach poddziałań 3.4.3  
i 3.4.4  

 beneficjenci projektów finansowanych ze środków poddziałania 1.2.1 typ projektu A 
mogą ubiegać się również o wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R ze środków celu 
tematycznego 3, w ramach instrumentów wsparcia dostępnych w PO IR 
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3) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 1 w karcie działania 1.2 

Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, w części dotyczącej poddziałania 1.2.1 w pkt 
28 zapis w brzmieniu: 

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:  

typ projektu A: 100 000 PLN 

 
otrzymuje brzmienie: 

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:  

typ projektu A: 200 000 PLN 

 

 
4) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 1 w karcie działania 1.2 

Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, w części dotyczącej poddziałania 1.2.3  
w pkt 5: 

a)  zapis w brzmieniu: 

 jednostki naukowe: 

 posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B  

lub wyższą) lub  

 będące posiadającymi infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach 

działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata  

2007-2013: jednostkami organizacyjnymi uczelni lub jednostkami naukowymi 

Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 

Akademii Nauk lub instytutami badawczymi w rozumieniu ustawy z dn.  

30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, 

otrzymuje brzmienie: 

 jednostki naukowe: 

 posiadające przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B  
lub wyższą) lub  

 posiadające infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w ramach 
działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 
2007-2013: uczelnie, instytuty naukowe PAN, działające na podstawie 
ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytuty 
badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r.  
o instytutach badawczych, 

 
 

b) zapis w brzmieniu: 

• instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, tj. podmioty posiadające 
status ośrodków innowacji akredytowanych w ramach wdrożonego przez Ministerstwo 
Rozwoju systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących proinnowacyjne usług 
na rzecz przedsiębiorstw (ujęte na aktualnej liście akredytowanych ośrodków innowacji); 

otrzymuje brzmienie: 

• instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, tj. podmioty posiadające 
status ośrodków innowacji akredytowanych w ramach systemu akredytacji ośrodków 
innowacji świadczących proinnowacyjne usług na rzecz przedsiębiorstw (tj. ujęte na 
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aktualnej liście akredytowanych ośrodków innowacji, publikowanej przez ministerstwo 
właściwe ds. gospodarki); 

 

5) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 1 w karcie działania 1.2 
Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, w części dotyczącej poddziałania 1.2.3 w pkt 
24 zapis w brzmieniu: 

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis: 

 90% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy, 

 80% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi, 

 70% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny. 

otrzymuje brzmienie: 

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis: 

 85 % 

 

6) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 1 w karcie działania 1.2 
Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, w części dotyczącej poddziałania 1.2.3 w pkt 
26 zapis w brzmieniu: 

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis: 

 10% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy, 

 20% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi, 

 30% - w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny. 

otrzymuje brzmienie: 

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis: 

 15 %  

 

7) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 1 w karcie działania 1.2 
Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, w części dotyczącej poddziałania 1.2.3 w pkt 
28 zapis w brzmieniu: 

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:  

typ projektu A: 50 000 PLN  

typ projektu B: 100 000 PLN 

 

otrzymuje brzmienie: 

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych:  

typ projektu A: 50 000 PLN  

typ projektu B: 200 000 PLN 

 

8) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 8 w karcie działania 8.1 
Aktywizacja zawodowa - projekty powiatowych urzędów pracy w pkt 5 zapis w brzmieniu: 

W ramach działania realizowane będzie kompleksowe wsparcie na rzecz osób 
bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 
(PUP) i zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy w rozumieniu ustawy  
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o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należących do co najmniej jednej z 
poniższych grup: osoby powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby  
z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety. Realizowane projekty 
powinny ujmować element indywidualnej diagnozy potrzeb osób bezrobotnych  
oraz charakteryzować się kompleksowością, i jak największą skutecznością wsparcia. 

 

otrzymuje brzmienie: 

W ramach działania realizowane będzie kompleksowe wsparcie na rzecz osób 
bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 
(PUP) należących w szczególności do co najmniej jednej z poniższych grup: osoby 
powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 
o niskich kwalifikacjach, kobiety. Realizowane projekty powinny ujmować element 
indywidualnej diagnozy potrzeb osób bezrobotnych oraz charakteryzować się 
kompleksowością, i jak największą skutecznością wsparcia. 

 

9)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 8 w karcie działania 8.1 
Aktywizacja zawodowa - projekty powiatowych urzędów pracy w pkt 11 zapis  
w brzmieniu: 

Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie 

pracy i zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II 

(tzw. wymagający wsparcia) w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:  

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. 

 

otrzymuje brzmienie: 

Osoby w wieku 30 lat i więcej pozostające bez pracy zarejestrowane w powiatowym urzędzie 

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. 
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10)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 8 w karcie działania 8.1 
Aktywizacja zawodowa - projekty powiatowych urzędów pracy w pkt 20 zapis  
w brzmieniu: 

W ramach limitu kosztów pośrednich na zasadach określonych w Wytycznych ministra 

właściwego ds. do rozwoju regionalnego w zakresie realizacji projektów finansowanych 

ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych  

z EFS na lata 2014-2020. 

 

 

otrzymuje brzmienie: 

Na zasadach określonych w Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju 

regionalnego w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu 

Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 

2014-2020. 

 

11)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 8 w karcie działania 8.4 
Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, w części dotyczącej podziałania 8.4.1  
w pkt 19 zapis w brzmieniu: 

Zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, 

EFRROW oraz EFMiR,  niezbędne wydatki w ramach cross–financingu mogą być 

kwalifikowalne od dnia przedłożenia Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM 

wprowadzającego mechanizm cross-financingu w ramach PI 8v oraz przy założeniu,  

że wydatki w ramach cross-financingu wyniosą do 5% finansowania unijnego w projekcie. 

otrzymuje brzmienie: 

do 5% finansowania unijnego w projekcie 

 

12)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 8 w karcie działania 8.4 
Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, w części dotyczącej podziałania 8.4.1  
w pkt 27 zapis w brzmieniu: 

minimalna wartość projektu: 10 000 000 PLN 

otrzymuje brzmienie: 

minimalna wartość projektu:  

 subregion KOM z Metropolią Krakowską: 20 000 000 PLN 

 subregion Małopolska Zachodnia: 13 000 000 PLN 

 subregion tarnowski: 8 000 000 PLN 

 subregion sądecki: 11 000 000 PLN 

 subregion podhalański: 8 500 000 PLN 

 

13)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 9 w karcie działania 9.3 
Wsparcie ekonomii społecznejw pkt 5 przypisy od nr 71 do nr 73  w brzmieniu: 

71 Projekty te stanowią projekty grantowe, o których mowa w art. 35 i art. 36 Ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
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finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. 

zm.), w części dotyczącej przyznania środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w 

przedsiębiorstwie społecznym, wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych 

utworzonych w ramach projektu świadczonego w formie finansowej oraz wsparcia 

finansowego dla lokalnych inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. 

72 Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie 

społecznym stanowi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, przy czym maksymalna kwota 

dotacji dla jednego podmiotu stanowi 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Beneficjent 

jest zobowiązany do zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy przez okres co 

najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten 

termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji. 

73 Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez okres nie krótszy niż 6 

miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy i jest przyznawane miesięcznie w wysokości 

niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa 

społecznego w początkowym okresie działania, jednak nie większej niż zwielokrotniona o 

liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

otrzymują brzmienie: 

71 Projekty te stanowią projekty grantowe, o których mowa w art. 35 i art. 36 Ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1431,1544.), 

w części dotyczącej przyznania środków finansowych na utworzenie miejsca pracy w 

przedsiębiorstwie społecznym, wsparcia pomostowego dla przedsiębiorstw społecznych 

utworzonych w ramach projektu świadczonego w formie finansowej oraz wsparcia 

finansowego dla lokalnych inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej. 

72 Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie 

społecznym stanowi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 

28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy., przy czym maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi 60-krotność 

przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Beneficjent jest zobowiązany 

do zapewnienia trwałości utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy od 

dnia przyznania dotacji lub utworzenia stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż 

termin przyznania dotacji. 

73 Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez okres nie dłuższy niż 6 

miesięcy od dnia utworzenia miejsca pracy, może być przedłużone nie dłużej jednak 

niż do 12 miesięcy i jest przyznawane miesięcznie w wysokości niezbędnej do 

sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, 

jednak nie większej niż zwielokrotniona o liczbę utworzonych miejsc pracy kwota 

minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę. 

 

14)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 9 w karcie działania 9.3 
Wsparcie ekonomii społecznej w pkt 11 przypis nr 75 w brzmieniu: 
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75  Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym może być 

przyznane na: osoby bezrobotne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy; osoby, o których mowa w art. 1 

ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; osoby o umiarkowanym 

lub znacznym stopniu niepełnosprawności. 

otrzymuje brzmienie: 

75  Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym może być 

przyznane wyłącznie na: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

z wyłączeniem osób niepełnoletnich oraz osoby ubogie pracujące w rozumieniu 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego  

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,  

osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

rynku pracy na lata 2014-2020, osoby opuszczające młodzieżowe ośrodki 

wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, osoby opuszczające zakłady 

poprawcze i schroniska dla nieletnich.  

 

15)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 10 w karcie działania 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego, w części dotyczącej podziałania 10.1.3 w pkt 5 zapis  
w brzmieniu: 

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. 

 

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), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, 
rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w 
kontekście środowiska pracy. 

 

16)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 10 w karcie działania 10.1 
Rozwój kształcenia ogólnego, w części dotyczącej podziałania 10.1.4 w pkt 5 zapis  
w brzmieniu: 
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W ramach części konkursowej realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów  

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych  według scenariuszy 

wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. 

Szczegółowy zakres zadań beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia  ujęte 

zostaną regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej wyboru projektu w trybie 

pozakonkursowym, które zostaną opracowane na podstawie wytycznych ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

 

otrzymuje brzmienie: 

W ramach części konkursowej realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów  

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych  według scenariuszy 

wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego. 

Zasady realizacji zajęć (np. dotyczące liczebność grup zajęciowych, obszarów 

wsparcia, warunków współpracy z uczelniami)  oraz zakres współpracy pomiędzy 

projektami konkursowymi, a projektem koordynacyjnym (pozakonkursowym) 

wskazane zostaną w regulaminie konkursu. 

Szczegółowy zakres zadań beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia  ujęte 

zostaną w regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej wyboru projektu w trybie 

pozakonkursowym, które zostaną opracowane na podstawie wytycznych ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

 

 

 

17) W rozdziale III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane EUR): 

a) w zakresie dotyczącym osi 5 Ochrona środowiska, Działania 5.1 wiersze w brzmieniu:  

Oś  
priorytetowa   5 

  122 741 264 0 122 741 264 0 21 660 224 21 586 614 581 818 0 21 004 796 0 73 610 144 401 488  115 376 789 7 364 475 6,00% 0 

działanie 5.1    16 452 469 0 16 452 469 0 2 903 377 2 829 767 581 818 0 2 247 949 0 73 610 19 355 846  15 490 487 961 982 5,85% 0 

poddziałanie 5.1.1  5b 11 765 092   11 765 092 0 2 076 193 2 076 193 0 0 2 076 193 0 0 13 841 285  10 803 110 961 982 8,18% 0 

poddziałanie 5.1.2  5b 4 687 377   4 687 377 0 
827 184 

 
753 574 581 818 0 171 756 0 73 610 5 514 561  4 687 377  0 0,00% 0 

  

otrzymują brzmienie: 

Oś  
priorytetowa   5 

  122 741 264 0 122 741 264 0 21 660 224 21 596 657 581 818 0 21 014 839 0 63 567 144 401 488  115 376 789 7 364 475 6,00% 0 

działanie 5.1    16 452 469 0 16 452 469 0 2 903 377 2 839 810 581 818 0 2 257 992 0 63 567 19 355 846  15 490 487 961 982 5,85% 0 

poddziałanie 5.1.1  5b 11 954 786   11 954 786 0 2 109 668 2 109 668 0 0 2 109 668 0 0 14 064 454  10 992 804 961 982 8,18% 0 

poddziałanie 5.1.2  5b 4 497 683   4 497 683 0 
793 709 

 
730 142 581 818 0 148 324 0 63 567 5 291 392  4 497 683  0 0,00% 0 

 

b) w zakresie dotyczącym podsumowania Indykatywnego Planu Finansowego wiersz  

pn. Razem w brzmieniu: 
Razem 

  2 878 215 
972 0 2 068 587 

710 
809 628 

262 
507 920 

474 399 765 892 
111 
449 
771 

89 849 
445 

166 
043 291 

32 
423 
385 

108 154 582 
3 386 136 

446  2 705 523 014 172 692 
958 

6,00
% 0 

 

otrzymuje brzmienie: 
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Razem 
  2 878 215 

972 0 2 068 587 
710 

809 628 
262 

507 920 
474 399 758 426 111 449 

771 
89 849 

445 
166 035 

825 

32 
423 
385 

108 162 048 
3 386 136 

446  2 705 523 014 172 692 
958 

6,00
% 0 

 

 

2. W załączniku nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego  

i produktu dla działań i poddziałań 

1) w tabeli zawierającej wskaźniki rezultatu,  wiersze dotyczące poddziałania 4.3.4  

w brzmieniu: 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  MWh/rok 0 2014 42 
SL 2014 

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

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w 
wyniku realizacji projektów 

GJ/rok 0 2014 3 367 
SL 2014 

(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 
2014 

4 487 
 

SL 2014 

 

otrzymują brzmienie: 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej  MWh/rok 0 2014 53,04 
SL 2014 

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej  GJ/rok 0 2014 3 577,60 SL 2014 

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w 
wyniku realizacji projektów 

GJ/rok 0 2014 4 208,94 
SL 2014 

(34) Szacowany roczny spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 
2014 

5 608,20 
 

SL 2014 

 

 

2) w tabeli zawierającej wskaźniki produktu: 
 

a) wiersz dotyczący poddziałania 3.4.1 w brzmieniu: 

(7)  Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne 
niż dotacje) 

EUR nd 7 400 000 SL 2014 

 

otrzymuje brzmienie: 

(7)  Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne 
niż dotacje) 

EUR nd 2 035 294 SL 2014 

 

 

b) wiersz dotyczący poddziałania 3.4.2 w brzmieniu: 

(7)  Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne 
niż dotacje) 

EUR nd 13 600 000 SL 2014 
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otrzymuje brzmienie: 

(7)  Inwestycje prywatne uzupełniające 
wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne 
niż dotacje) 

EUR nd 4 070 588 SL 2014 

 

 

c) wiersz dotyczący poddziałania 5.1.1 w brzmieniu: 

Pojemność obiektów małej retencji m3 nd 2 500 SL 2014 

 

otrzymuje brzmienie: 

Pojemność obiektów małej retencji m3 nd 25 000 SL 2014 

 

 

 

 

3. W załączniku nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego w Tabeli 1 pn. Wykaz 
projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym – projekty regionalne: 
1) po dotychczasowym wierszu nr 26 dodaje się wiersz nr 27 w brzmieniu: 

 

i dotychczasowe wiersze nr 27-33 otrzymują odpowiednio nr 28-34 

2) po dotychczasowym wierszu nr 33 dodaje się wiersz nr 35 w brzmieniu: 

 

i dotychczasowe wiersze nr 34-49 otrzymują odpowiednio nr 36-51. 

 
 
 

4. W załączniku nr 7 Specyficzne wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne  
w poszczególnych działaniach/poddziałaniach dla osi priorytetowych RPO WM  
w rozdziale II pn. Rodzaje wydatków kwalifikowanych/niekwalifikowanych  
w poszczególnych działaniach/poddziałaniach dla osi priorytetowych w części 
dotyczącej poddziałania 1.2.3: 

 

a) Kolumna dotycząca Wydatków kwalifikowalnych w brzmieniu: 

Długość utworzonych szlaków 

turystycznych[km]
5,2

Długość odnowionych szlaków 

turystycznych[km]
1,3

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem miejscach należących  do 

dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz 

stanowiących atrakcje 

turystyczne[odwiedziny/rok]

5 967

7 649 4447 679 757 I kw/02/2019 IV kw/11/2018 IV kw/12/20196.1.5

Budowa zintegrowanej sieci tras 

rowerowych w Województwie 

Małopolskim– Zadanie nr 3 

EuroVelo 11(EV11)  odc. Nowy 

Sącz – Wielogłowy

Województwo Małopolskie – 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w 

Krakowie

27.12.2018 Województwo Małopolskie 5 378 515ND

(C) Liczba osób bezrobotny ch, w ty m długotrwale 

bezrobotny ch, objęty ch wsparciem w programie

410

(C) Liczba osób długotrwale bezrobotny ch 

objęty ch wsparciem w programie

19

Liczba osób o niskich kwalif ikacjach objęty ch 

wsparciem w programie

432

(C) Liczba osób z niepełnosprawnościami objęty ch 

wsparciem w programie

24

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objęty ch 

wsparciem w programie

115

(C) Liczba osób bierny ch zawodowo objęty ch 

wsparciem w programie

190

Liczba osób, które uzy skały  wiedze nt. 

kompetencji naby ty ch podczas poby tu i pracy  

zagranicą

570

8.2 Nowy  start w Małopolsce Województwo Małopolskie - 

Wojewódzki Urząd Pracy  w 

Krakowie

22.01.2019 Województwo Małopolskie 853 200 853 200 ND 725 220 I kw/02/2019 I/03/2019 I/02/2022
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Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach poddziałania obejmuje w szczególności: 

wydatki specyficzne dla poddziałania: 

 w zakresie usług badawczo-rozwojowych wydatki na zakup usług w zakresie badań 
przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych 

 wydatki na zakup usług w zakresie wzornictwa 

 w zakresie usług proinnowacyjnych: wydatki na zakup usług w zakresie opracowania 
studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych 

 wydatki na zakup usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz 
przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu 
rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab) 

 wydatki na zakup usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności 
z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco 
ulepszonych rozwiązań 

 wydatki na zakup usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, związku z 
uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych 
na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych; dodatkowo, w 
ramach projektów dotyczących usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej 
dopuszcza się możliwość kwalifikowania opłat związanych ze zgłoszeniem w celu 
uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej, jako koszty ponoszone 
bezpośrednio przez Wnioskodawcę/Beneficjenta 

 

otrzymuje brzmienie: 

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach poddziałania obejmuje w szczególności: 

wydatki specyficzne dla poddziałania: 

 wydatki na zakup usług badawczo-rozwojowych i proinnowacyjnych, 
kwalifikowanych w ramach poddziałania: 
 wydatki na zakup usług w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych 

prac rozwojowych 

 wydatki na zakup usług w zakresie wzornictwa 

 wydatki na zakup usług w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów 
badawczo-rozwojowych 

 wydatki na zakup usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz 
przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu 
rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab) 

 wydatki na zakup usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności 
z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco 
ulepszonych rozwiązań 

 wydatki na zakup usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, związku z 
uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych 
na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych; dodatkowo, w 
ramach projektów dotyczących usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej 
dopuszcza się możliwość kwalifikowania opłat związanych ze zgłoszeniem w celu 
uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej, jako koszty ponoszone 
bezpośrednio przez Wnioskodawcę/Beneficjenta 
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b) Kolumna dotycząca Wydatków niekwalifikowalnych w brzmieniu: 

Katalog specyficznych wydatków niekwalifikowanych dla poddziałania obejmuje  
w szczególności:  

 wydatki związane z uruchomieniem dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej 

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

 wydatki na zakup usług doradczych  

 wkład niepieniężny 

 koszty pośrednie 

 

otrzymuje brzmienie: 

Katalog specyficznych wydatków niekwalifikowanych dla poddziałania obejmuje  
w szczególności:  

 wydatki dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej 

 wydatki dotyczące rutynowych i/lub okresowych zmian wprowadzanych do 
istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz 
innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń 

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

 wydatki na zakup usług doradczych  

 wkład niepieniężny 

 koszty pośrednie 

 


