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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 II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 2, w karcie działania 2.1  
E-administracja i otwarte zasoby, w części dotyczącej poddziałania 2.1.1 w pkt 8 zapis  
w brzmieniu: 
 
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 

Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)  

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna 

interakcja 

otrzymuje brzmienie: 

Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 

Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)  

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna 

interakcja 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 

 

 

2) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3, w karcie działania 3.2  
Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB w pkt 14 zapis w brzmieniu: 

Działanie 3.2 18 000 000 

 

otrzymuje brzmienie: 

Działanie 3.2 17 049 216 

 

 

3) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3, w karcie działania 3.3  
Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki,  w części dotyczącej poddziałania 3.3.2 
w pkt 5 zapis w brzmieniu: 
 

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. 
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otrzymuje brzmienie: 

3. projekt dotyczy umiędzynarodowienia oferty produktów wytwarzanych przez 

Wnioskodawcę lub usług świadczonych przez Wnioskodawcę. 

 

 

4) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3, w karcie działania 3.3  
Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki w pkt 14 zapis w brzmieniu: 
 

Działanie 3.3 37 000 000 

Poddziałanie 3.3.1 27 000 000 

Poddziałanie 3.3.2 10 000 000 

 

otrzymuje brzmienie: 

Działanie 3.3 37 950 784 

Poddziałanie 3.3.1 27 000 000 

Poddziałanie 3.3.2 10 950 784 

 

 

5) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 4, w karcie działania 4.3  
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,  w części 
dotyczącej poddziałania 4.3.2 w pkt 5 po zapisie w brzmieniu:  

W odniesieniu do zakresu dotyczącego wymiany/likwidacji starego źródła ciepła (jako 

element projektu) wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na nowe urządzenia grzewcze 

spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe. Warunkiem będzie także: 

 brak uzasadnienia podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej do roku 2023; 

 osiągnięcie znacznego zwiększenia efektywności energetycznej;  

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

 przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu. 

 

a) usuwa się dotychczasowy zapis w brzmieniu:  

Wymiana źródła ciepła będzie kosztem niekwalifikowalnym, jeżeli budynek jest 

podłączony do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem 

ekonomicznym/efektywności energetycznej jest jego podłączenie do ww. sieci. 

Dodatkowo warunkiem uzyskania wsparcia dla projektu będzie konieczność 

zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Istnieje także 

obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z 

przeprowadzonego audytu energetycznego. Powyższe wydatki będą stanowić koszt 

kwalifikowany. 

Preferowane będą projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji 

energetycznej zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty 

zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do 

dofinansowania.  
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Ponadto o wsparciu projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty, w tym 

przede wszystkim  ograniczenie emisji CO2 oraz emisji pyłów (PM10; PM2,5)  

czy realizacja projektu na obszarze chronionym. 

W odniesieniu do obiektów infrastruktury ochrony zdrowia wsparcie może być 

skierowane wyłącznie na budynki, których funkcjonowanie będzie uzasadnione  

w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.  

Do czasu opracowania map potrzeb zdrowotnych możliwe jest warunkowe ubieganie się 

o wsparcie projektów z zakresu modernizacji energetycznej szpitali – wsparcie będzie 

podlegać zwrotowi w przypadku, gdy mapy potrzeb zdrowotnych nie potwierdzą 

zasadności funkcjonowania danego obiektu w publicznym systemie ochrony zdrowia,  

co znajdzie odzwierciedlenie w umowie o dofinansowanie. 

Uwarunkowanie to nie dotyczy inwestycji w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz środowiskowych form opieki, a także 

podmiotów leczniczych nie podlegających mapom zdrowotnym. Inwestycje te będą mogły 

być współfinansowane po przyjęciu przez Komitet Sterujący Planu działań, pod 

warunkiem, że diagnoza lub dane w dostępnych rejestrach umożliwiają weryfikację 

zasadności ich realizacji. 

Preferencjami objęte zostaną także budynki o istotnych funkcjach społecznych. 

 

 

b) dodaje się nowy zapis w brzmieniu: 

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 4.3.2: 

 Opracowanie audytu energetycznego 

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie przeprowadzenie audytów 

energetycznych, które posłużą m.in. do zdobycia odpowiedniej wiedzy o profilu 

istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określą  

i skwantyfikują możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych 

i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.  

Wyniki audytu energetycznego powinny zostać uwzględnione w pełnym zakresie  

w ramach realizacji projektu inwestycyjnego. Opracowanie audytu energetycznego 

powinno być zgodne z metodyką przyjętą przez Instytucję Zarządzającą RPO WM  

i audyt powinien być załączony do wniosku o dofinansowanie. 

W ramach weryfikacji założonych celów i efektów projektu obowiązkowe będzie 

przeprowadzenie po zrealizowaniu projektu analizy (np. audytu) potwierdzającej 

osiągnięcie tych założeń, w tym zaplanowanej w audycie oszczędność energii. 

Wnioskodawca załączy taką deklaracje do wniosku o dofinansowanie. 

 Poziom poprawy efektywności energetycznej jako warunek dostępowy 

Preferowane będą projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji 

energetycznej zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast 

projekty zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały 

się do dofinansowania. Ocena spełnienia warunku, czyli poprawy efektywności 

energetycznej o co najmniej 25% w odniesieniu do projektu, będzie dokonywana na 

podstawie dokumentacji technicznej (audyt energetyczny) załączonej do wniosku  

o dofinansowanie. 
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 Urządzenia wymagane do zastosowania w projekcie  

Warunkiem uzyskania wsparcia dla projektu będzie obowiązek zastosowania 

urządzeń służących do rozliczania ciepła (indywidualne liczniki ciepła, ciepłej wody) 

oraz chłodu. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wnioskodawca wykaże,  

że w projekcie zostaną zastosowane ww. urządzenia. 

Dodatkowo w przypadku, gdy wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego 

ocenie podlegało będzie zastosowanie urządzeń utrzymujących zadaną temperaturę 

poprzez aktywne działanie (termostaty) i/lub regulatory różnicy ciśnień (zawory 

podpionowe). Powyższe wydatki będą stanowić koszt kwalifikowany. 

Ocena zostanie dokonana na podstawie dokumentacji technicznej (audyt 

energetyczny) załączonej do wniosku o dofinansowanie. 

 Redukcja emisji CO2 o co najmniej 30%  

Warunek stosowany wyłącznie do projektów, w których planowana jest wymiana 

źródła ciepła, w tym zmiana stosowanego paliwa w piecach indywidualnych, 

wprowadzenie mikrokogeneracji lub wysokosprawnej kogeneracji. 

Warunek zostanie spełniony, gdy w wyniku realizacji projektu osiągnięta zostanie 

redukcja emisji CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejących instalacji.  

 Zwiększona efektywność energetyczna w wyniku zastosowania wysokosprawnej 

kogeneracji  

Ocena przeprowadzana wyłącznie w odniesieniu do budowy nowych instalacji. 

Warunkiem jest wykazanie przez Wnioskodawcę wzrostu efektywności energetycznej 

o co najmniej 10% w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej  

i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. 

 Mapy potrzeb zdrowotnych 

W odniesieniu do obiektów infrastruktury ochrony zdrowia ocenie podlegała będzie 

zasadność realizacji projektu w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych 

przez Ministerstwo Zdrowia w odniesieniu do podmiotów świadczących usługi  

w zakresie opieki szpitalnej. 

Natomiast w odniesieniu do podmiotów świadczących usługi w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej uzasadnienie realizacji 

projektu będzie analizowane z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie. 

Nie podlega ocenie dopuszczalności w kontekście map potrzeb zdrowotnych projekt 

polegający na modernizacji energetycznej budynku, w którym nie jest wykonywana 

działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki 

specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej.  

 Zgodność z planami rozwoju sieci ciepłowniczych 

Ocena przeprowadzana wyłącznie w odniesieniu do projektów w ramach których 

zaplanowana będzie wymiana źródła ciepła.  

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wnioskodawca oświadczy, że na obszarze objętym 

projektem podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane w okresie realizacji 

programu, czyli do 2023 r. Ocena przeprowadzana w oparciu o deklaracje beneficjenta 
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o zgodności lub braku zgodności projektu z planem rozwoju sieci ciepłowniczej dla 

danego obszaru załączonej do wniosku o dofinansowanie. 

Wymiana źródła ciepła będzie kosztem niekwalifikowalnym, jeżeli budynek jest 

podłączony do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub możliwe i racjonalne pod względem 

ekonomicznym/efektywności energetycznej jest jego podłączenie do ww. sieci. 

Ponadto o wsparciu projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty, w tym 

przede wszystkim ograniczenie emisji CO2 oraz emisji pyłów (PM10; PM2,5). 

Preferencjami objęte zostaną także budynki o istotnych funkcjach społecznych. 

 

 

6) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 4, w karcie działania 4.4  
Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,  w części dotyczącej poddziałania 4.4.3 
w pkt 5 zapis w brzmieniu:  
 

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 wykorzystujące paliwa stałe.  

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.  

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. 

 

Zasady dofinansowania 

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: 
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- 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 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego 

- do wielokrotności 1 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, instalacji wewnętrznej i prac 

termomodernizacyjnych) 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 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.  

Poprawa efektywności energetycznej budynku, jako warunek dostępowy 

Przyjęty zostaje minimalny standard efektywności energetycznej budynku spełnienie którego 

oznacza brak konieczności przeprowadzania modernizacji energetycznej budynku.  
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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 Społecznych 20 



8 

 

 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. 

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. 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, jako warunek dostępowy 

Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie opracowanie planów gospodarki 

niskoemisyjnej, które muszą być zaopiniowane pozytywnie przez WFOŚiGW lub 

NFOŚiGW w zakresie poprawności opracowania dokumentu.  

Metodologia ich opracowania została przyjęta w ramach POIŚ 2007-2013.21 

Rozliczanie projektu 

Wskaźniki 

emisji dla 

źródeł 

ciepła 

powyżej 

50 MW  

jednostka 
Węgiel 

kamienny 

Węgiel 

brunatny 

Gaz 

ziemny 

Olej 

opałowy 
Biomasa 

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

http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-na-1-mwh-energii-elektrycznej
http://www.kobize.pl/pl/article/2014/id/569/komunikat-dotyczacy-emisji-dwutlenku-wegla-przypadajacej-na-1-mwh-energii-elektrycznej
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W celu zapewnienia najefektywniejszego wdrażania tego rodzaju projektów planowane jest 

przyjęcie odrębnej ścieżki dofinansowania. Beneficjentem przyznawanej pomocy byłyby 

jednostki samorządu terytorialnego, jednak mając na uwadze, iż głównymi źródłami 

zanieczyszczeń są systemy ogrzewania mieszkań, odbiorcami końcowymi projektu byliby 

m.in. mieszkańcy. Wprowadzenie odrębnej procedury polegałoby na uwzględnieniu 

możliwości rozliczania wszelkich prac zrealizowanych bezpośrednio przez odbiorców 

końcowych projektu w oparciu o wystawiane na nich, jako na osoby trzecie rachunki. 

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). 

Zobowiązania beneficjenta 

Beneficjent (gmina) będzie zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli 

urządzeń grzewczych eksploatowanych przez odbiorców końcowych. Spełnienie tych 

warunków będzie się opierało na zawartych z odbiorcami np. 

porozumieniach/umowach. 

Elementami takiego systemu będą: 

- egzekwowanie od odbiorców końcowych, wykonania obowiązku trwałej likwidacji 

starego kotła i użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako 

podstawowego źródła ciepła w budynku 

- kontrola braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów 

(np. dorobiony dodatkowy ruszt), 

- kontrola przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta 

urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez odbiorcę 

końcowego na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa, 
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- kontrola zapewnienie prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony 

przed zawilgoceniem (jeśli dotyczy). 

Dyrektywa dotycząca ekoprojektu, jako warunek dostępowy 

Wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 co najmniej o 30% w odniesieniu do 

istniejących instalacji.  

Dodatkowo wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu 

programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym 

poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały 

określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 

2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

produktów związanych z energią. Najważniejsze wymogi dla urządzeń wynikające z 

dyrektywy:  

- Minimalna efektywność energetyczna -  

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

77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej powyżej 20 kW 

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

- Maksymalna emisja organicznych związków gazowych (OGC) - 20 mg/m³ 

- Maksymalna emisja pyłu (PM) - 40 mg/m³ 

- Maksymalna emisja tlenków azotu (NOx) wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu 

(NO₂) - 200 mg/m³ dla kotłów na biomasę 350 mg/m³, dla kotłów na paliwa kopalne 

 

przypis nr 20: 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 

 

przypis nr 21: 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/ 

 

 

 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

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 wykorzystujące paliwa stałe.  

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

pompy ciepła). 

http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2/
http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2/
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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 4.4.3: 

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 
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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 wyłącznie 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 Społecznych20 

 dla gospodarstwa wieloosobowego – 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 następującymi 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 
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b. mieszkaniec zobowiązał się do likwidacji podgrzewacza elektrycznego i 

uzyskiwania ciepłej wody użytkowej wyłącznie z nowo zainstalowanego źródła 

ciepła.  

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 2007-2013.21 

Ocena w ramach warunku formalnego będzie polegała 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 na paliwa stałe lub  

 wykorzystujące odnawialne źródła energii, w których następuje wymiana źródła 

ciepła 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  
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c) kotły spalające paliwa stałe 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 2009/125/WE:  

- Minimalna efektywność energetyczna -  

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

77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej powyżej 20 kW 

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

- Maksymalna emisja organicznych związków gazowych (OGC) - 20 mg/m³ 

- Maksymalna emisja pyłu (PM) - 40 mg/m³ 

- Maksymalna emisja tlenków azotu (NOx) wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku 

azotu (NO₂) - 200 mg/m³ dla kotłów na biomasę 350 mg/m³, dla kotłów na paliwa 

kopalne. 

 

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 
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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 (paliwa stałe) 

b) na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci 

ciepłowniczej jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 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 dofinansowania 

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 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego 

- do wielokrotności 1 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, 
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– 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, instalacji wewnętrznej i prac 

termomodernizacyjnych) 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 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.  

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. 
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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/en/file/wskazniki-emisyjnosci/id/116/wskazniki-emisyjnosci-

dla-energii-elektrycznej-za-rok-2016-opublikowane-w-styczniu-2018-r 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 

Rozliczanie projektu 

W celu zapewnienia najefektywniejszego wdrażania tego rodzaju projektów planowane jest 

przyjęcie odrębnej ścieżki dofinansowania. Beneficjentem przyznawanej pomocy byłyby 

jednostki samorządu terytorialnego, jednak mając na uwadze, iż głównymi źródłami 

zanieczyszczeń są systemy ogrzewania mieszkań, odbiorcami końcowymi projektu byliby 

m.in. mieszkańcy. Wprowadzenie odrębnej procedury polegałoby na uwzględnieniu 

możliwości rozliczania wszelkich prac zrealizowanych bezpośrednio przez odbiorców 

końcowych projektu w oparciu o wystawiane na nich, jako na osoby trzecie rachunki. 

W ramach projektu dofinansowanie będzie udzielone na likwidację źródeł niskiej emisji oraz 

w określonych przypadkach na termomodernizację budynków  przeznaczonych na cele 

Wskaźniki 

emisji dla 

źródeł 

ciepła 

powyżej 

50 MW  

jednostka 
Węgiel 

kamienny 

Węgiel 

brunatny 

Gaz 

ziemny 

Olej 

opałowy 
Biomasa 

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

 

przypis nr 20: Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych najniższa emerytura w 2019 r. wynosi 1 100,00 zł brutto. 

przypis nr 21: 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/ 

 

 

7) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 6, w karcie działania 6.1  
Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego w pkt 14 zapis w brzmieniu: 
 

Działanie 6.1  82 785 376 

Poddziałanie 6.1.1  

36 274 820 w tym: 

projekty mniejszej skali* –6 467 524, 

projekty większej skali* 29 807 296  

* zgodnie z pkt 18. 

Poddziałanie 6.1.2 3 419 123 

Poddziałanie 6.1.3 9 022 071 

Poddziałanie 6.1.4 10 069 362 

Poddziałanie 6.1.5 24 000 000 
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otrzymuje brzmienie: 

Działanie 6.1  82 405 060 

Poddziałanie 6.1.1  

37 893 806 w tym: 

projekty mniejszej skali* 6 172 510, 

projekty większej skali* 31 721 296 

* zgodnie z pkt 18. 

Poddziałanie 6.1.2 2 611 426 

Poddziałanie 6.1.3 8 380 601 

Poddziałanie 6.1.4 9 519 227 

Poddziałanie 6.1.5 24 000 000 

 

 

8) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 6, w karcie działania 6.2  
Ochrona różnorodności biologicznej  w pkt 14 zapis w brzmieniu: 
 

Działanie 6.2 11 203 961 

 

otrzymuje brzmienie: 

Działanie 6.2 11 584 277 

 

 

9) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 9, w karcie działania 9.2  
Usługi społeczne i zdrowotne, w części dotyczącej poddziałania 9.2.1 w pkt 5 zapis  
w brzmieniu: 
 

C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci  

i młodzieży. 

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje następujące działania: 

a) tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek 

wsparcia dziennego lub 

b) wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, wyłącznie pod warunkiem: 

 zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub  

 rozszerzenia oferty wsparcia.62 

W ramach ww. typu  przewiduje się realizację projektów, w ramach których zapewnione 

jest co najmniej: 

a) praca z dzieckiem prowadzona w oparciu o indywidualny plan wsparcia, opracowany 

z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb 

dziecka oraz jego rodziny; 

b) równoległa praca z dzieckiem oraz rodzicami/opiekunami; 
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c) stała współpraca z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi 

instytucjami istotnymi z punktu widzenia wsparcia dzieci i rodzin; 

d) funkcjonowanie placówki w sposób adekwatny do potrzeb dzieci i rodzin (np. w dni 

wolne, weekendy oraz wieczory); 

e) oferta usług świadczonych przez placówkę obejmująca: 

 w przypadku placówek prowadzonych w formie opiekuńczej:  

 opiekę i wychowanie,  

 pomoc w nauce,  

 organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój 

zainteresowań; 

 w przypadku placówek prowadzonych w formie specjalistycznej, w szczególności: 

 organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, 

kompensacyjnych oraz logopedycznych, 

 realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych  

i psychoprofilaktycznych; 

 w przypadku placówek prowadzonych w formie podwórkowej: 

 realizację działań animacyjnych i socjoterapeutycznych. 

 

przypis nr 62: Wsparcie w ramach projektu nie może spowodować: 

- zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług wsparcia rodziny w formie placówek wsparcia 

dziennego przez danego beneficjenta; 

- zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez danego beneficjenta usług wsparcia 

rodziny w formie placówek wsparcie dziennego. 

 

otrzymuje brzmienie: 

C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej  

Zakres usług wsparcia rodziny obejmuje w szczególności następujące działania: 

a) asystenturę rodzinną; 

b) konsultacje i poradnictwo specjalistyczne; 

c) terapię i mediację; 

d) usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze  

i specjalistyczne; 

e) pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego; 

f) organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich 

doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub 

„grupami samopomocowymi”;  
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g) ustanawianie rodzin wspierających w celu pomocy rodzinie przeżywającej 

trudności: w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. 

h) tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych 

placówek wsparcia dziennego  

i) wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, wyłącznie pod warunkiem: 

 zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub  

 rozszerzenia oferty wsparcia.62 

W ramach funkcjonowania placówek wsparcia dziennego mają być zapewnione  

co najmniej następujące działania: 

a) praca z dzieckiem prowadzona w oparciu o indywidualny plan wsparcia, opracowany 

z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb 

dziecka oraz jego rodziny; 

b) równoległa praca z dzieckiem oraz rodzicami/opiekunami; 

c) stała współpraca z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi 

instytucjami istotnymi z punktu widzenia wsparcia dzieci i rodzin; 

d) funkcjonowanie placówki w sposób adekwatny do potrzeb dzieci  

i rodzin (np. w dni wolne, weekendy oraz wieczory); 

e) oferta usług świadczonych przez placówkę obejmująca: 

 w przypadku placówek prowadzonych w formie opiekuńczej:  

 opiekę i wychowanie,  

 pomoc w nauce,  

 organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój 

zainteresowań; 

 w przypadku placówek prowadzonych w formie specjalistycznej, w szczególności: 

 organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, 

kompensacyjnych oraz logopedycznych, 

 realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych  

i psychoprofilaktycznych; 

 w przypadku placówek prowadzonych w formie podwórkowej: 

 realizację działań animacyjnych i socjoterapeutycznych. 

Zakres wsparcia systemu pieczy zastępczej obejmuje w szczególności następujące 

działania:  

a) kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy 

dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 

oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. 

formach; 
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b) odejście od opieki instytucjonalnej tj. od opieki świadczonej  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób, do usług 

świadczonych w społeczności lokalnej, poprzez tworzenie rodzinnych form 

pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 

do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, 

interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób. 

Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej są realizowane zgodnie z  ustawą z dnia  

9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Szczegółowy zakres zadań beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia  

ujęte zostaną w regulaminie konkursu, który opracowany zostanie na podstawie 

wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego 

 

przypis nr 62: Wsparcie w ramach projektu nie może spowodować: 

- zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług wsparcia rodziny w formie placówek wsparcia 

dziennego przez danego beneficjenta; 

- zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez danego beneficjenta usług wsparcia 

rodziny w formie placówek wsparcie dziennego. 

 

 

10) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 9, w karcie działania 9.2  
Usługi społeczne i zdrowotne, w części dotyczącej poddziałania 9.2.1 w pkt 9 zapis  
w brzmieniu: 
 

C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci  

i młodzieży   

 

otrzymuje brzmienie: 

 

C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 

 

 

11) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 9, w karcie działania 9.2  
Usługi społeczne i zdrowotne, w części dotyczącej poddziałania 9.2.1 w pkt 10 zapis  
w brzmieniu: 
 

Typy projektu A, B, C i E: 

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w 

szczególności:  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną  

 organizacje pozarządowe  

 organizacje non-profit  
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 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. 

 podmioty ekonomii społecznej  

 instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne  

 przedsiębiorcy 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Typy projektu A, B i E: 

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w 

szczególności:  

 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  

 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną  

 organizacje pozarządowe  

 organizacje non-profit  

 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. 

 podmioty ekonomii społecznej  

 instytucje publiczne i prywatne świadczące usługi medyczne  

 przedsiębiorcy 

Typ projektu C: 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące 

działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy 

społecznej, 

 podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność   

w zakresie wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej. 
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12) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 9, w karcie działania 9.2  
Usługi społeczne i zdrowotne, w części dotyczącej poddziałania 9.2.1 w pkt 11 zapis  
w brzmieniu: 

Typ projektu C: 

 dzieci i młodzież do 18 r. ż. oraz ich rodziny 

 placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Typ projektu C: 

 dzieci i młodzież do 18 r. ż. oraz ich rodziny 

 placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

 osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą 

 kandydaci na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz na 

dyrektorów placówek opiekuńczo –wychowawczych typu rodzinnego 

 

 

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

a) w zakresie dotyczącym osi 3 Przedsiębiorcza małopolska, Działania 3.2 wiersz  

w brzmieniu:  

działanie 3.2 3a 18 000 000 0 18 000 000 0 
3 176 471 

 
0 0 0 0 0 

3 176 471 
 

21 176 471 
 

 
11 016 600 

 
6 983 400 

38,80% 
 

0 

 

otrzymuje brzmienie: 

działanie 3.2  3a 17 049 216  0 17 049 216 0 
3 008 686 

 
0 0 0 0 0 

3 008 686 
 

20 057 902 
 

  
10 065 816 

 
6 983 400 

40,96% 
 

0 

 

b) w zakresie dotyczącym osi 3 Przedsiębiorcza małopolska, Działania 3.3 wiersze  

w brzmieniu:  

 

działanie 3.3    
37 000 000 

 
0 

37 000 000 
 

0 6 529 412 1 000 000 0 1 000 000 0 0 
5 529 412 

 
43 529 412 

 
 

35 083 400 
 

1 916 600 5,18% 0 

poddziałanie 3.3.1  3b 27 000 000  0 27 000 000 0 4 764 706 1 000 000 0 1 000 000 0 0 3 764 706 31 764 706   27 000 000 0  0,00% 0 

poddziałanie 3.3.2  3b 
10 000 000 

 
 0 10 000 000 0 

1 764 706 
 

0 0 0 0 0 
1 764 706 

 
11 764 706 

 
  

8 083 400 
 

1 916 600 
19,17% 

 
0 

 

Otrzymują brzmienie: 

działanie 3.3  
37 950 784 

 
0 

37 950 784 

 
0 6 697 197 1 000 000 0 1 000 000 0 0 

 
5 697 197 

 

 
44 647 981 

 
 

 
36 034 184 

 
1 916 600 5,18% 0 

poddziałanie 3.3.1 3b 27 000 000 0 27 000 000 0 4 764 706 1 000 000 0 1 000 000 0 0 3 764 706 31 764 706  27 000 000 0 0,00% 0 

poddziałanie 3.3.2 3b 
 

10 950 784 

 
0 10 950 784 0 

1 932 491 
 

0 0 0 0 0 
1 932 491 

 
12 883 275 

 
 

9 034 184 
 

1 916 600 
17,50% 

 
0 
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c) w zakresie dotyczącym osi 6 Dziedzictwo regionalne wiersze w brzmieniu:  

 

Oś priorytetowa 6   173 989 337 0 173 989 337 0 30 704 001 
25 160 418 

 
9 553 580 4 693 529 

10 913 309 
 

0 5 543 583 204 693 338  163 549 977 10 439 360 6,00% 0 

działanie 6.1    
82 785 376 

 
0 

82 785 376 
 

0 
14 609 184 

 
11 257 336 

 
3 892 727 3 643 529 

3 721 080 
 

0 
3 351 848 

 
97 394 560 

 
 

79 900 425 
 

2 884 951 
3,48% 

 
0 

poddziałanie 6.1.1  6c 
36 274 820 

 
 0 

36 274 820 
 

0 
6 401 799 

 
3 120 826 

 
1 300 412 

 
620 000 

1 200 414 
 

0 
3 280 973 

 
42 676 619 

 
  

36 274 820 
 

0 0,00% 0 

poddziałanie 6.1.2  6c 
3 419 123 

 
  

3 419 123 
 

0 
603 014 

 
532 139 

 
0 0 

532 139 
 

0 
70 875 

 
4 022 137 

 
 

2 442 756 
 

976 367 28,56% 0 

poddziałanie 6.1.3  6c 
9 022 071 

 
  

9 022 071 
 

0 
1 592 130 

 
1 592 130 

 
588 235 

 
200 000 

803 895 
 

0 0 
10 614 201 

 
 

8 394 248 
 

627 823 6,96% 0 

poddziałanie 6.1.4  6c 
10 069 362 

 
 0 

10 069 362 
 

0 
1 776 947 

 
1 776 947 

 
592 315 

 
0 

1 184 632 
 

0 0 
11 846 309 

 
  

10 069 362 
 

0 0,00% 0 

poddziałanie 6.1.5  6c 24 000 000  0 24 000 000 0 4 235 294 4 235 294 1 411 765 2 823 529 0 0 0 28 235 294   22 719 239 1 280 761 5,34 % 0 

działanie 6.2  6d 
11 203 961 

 
  

11 203 961 
 

0 
1 977 170 

 
1 977 170 

 
0 1 050 000 

927 170 
 

0 0 
13 181 131 

 
 

8 449 552 
 

2 754 409 
24,58% 

 
0 

działanie 6.3    80 000 000 0 80 000 000 0 14 117 647 11 925 912 5 660 853 0 6 265 059 0 2 191 735 94 117 647  75 200 000 4 800 000 6,00% 0 

poddziałanie 6.3.1  8b 25 000 000  0 25 000 000 0 4 411 764 3 828 833 1 931 084 0 1 897 749 0 582 931 29 411 764   25 000 000 0  0,00% 0 

poddziałanie 6.3.2  8b 25 000 000  0 25 000 000 0 4 411 765 3 746 577 1 581 037 0 2 165 540 0 665 188 29 411 765   25 000 000 0  0,00% 0 

poddziałanie 6.3.3  8b 30 000 000  0 30 000 000 0 5 294 118 4 350 502 2 148 732 0 2 201 770 0 943 616 35 294 118   25 200 000 4 800 000 16,00% 0 

 

otrzymują brzmienie: 

Oś priorytetowa 6   173 989 337 0 173 989 337 0 30 704 001 
25 026 689 

 
9 553 580 4 693 529 

10 779 580 
 

0 5 677 312 204 693 338  163 549 977 10 439 360 6,00% 0 

działanie 6.1    
82 405 060 

 
0 

82 405 060 
 

0 
14 542 170 

 
11 056 593 

 
3 892 727 3 643 529 

3 520 337 
 

0 
3 485 577 

 
96 947 230 

 
 

79 520 109 
 

2 884 951 
3,50% 

 
0 

poddziałanie 6.1.1  6c 
37 893 806 

 
 0 

37 893 806 
 

0 
6 687 518 

 
3 256 073 

 
1 380 605 

 
620 000 

1 255 468 
 

0 
3 431 445 

 
44 581 324 

 
  

37 893 806 
 

0 0,00% 0 

poddziałanie 6.1.2  6c 
2 611 426 

 
  

2 611 426 
 

0 
460 564 

 
406 432 

 
0 0 

406 432 
 

0 
54 132 

 
3 071 990 

 
 

1 635 059 
 

976 367 37,39% 0 

poddziałanie 6.1.3  6c 
8 380 601 

 
  

8 380 601 
 

0 
1 478 930 

 
1 478 930 

 
540 403 

 
200 000 

738 527 
 

0 0 
9 859 531 

 
 

7 752 778 
 

627 823 6,96% 0 

poddziałanie 6.1.4  6c 
9 519 227 

 
 0 

9 519 227 
 

0 
1 679 864 

 
1 679 864 

 
559 954 

 
0 

1 119 910 
 

0 0 
11 199 091 

 
  

9 519 227 
 

0 0,00% 0 

poddziałanie 6.1.5  6c 24 000 000  0 24 000 000 0 4 235 294 4 235 294 1 411 765 2 823 529 0 0 0 28 235 294   22 719 239 1 280 761 5,34 % 0 

działanie 6.2  6d 
11 584 277 

 
  

11 584 277 
 

0 
2 044 184 

 
2 044 184 

 
0 1 050 000 

994 184 
 

0 0 
13 628 461 

 
 

8 829 868 
 

2 754 409 
23,78% 

 
0 

działanie 6.3    80 000 000 0 80 000 000 0 14 117 647 11 925 912 5 660 853 0 6 265 059 0 2 191 735 94 117 647  75 200 000 4 800 000 6,00% 0 

poddziałanie 6.3.1  8b 25 000 000  0 25 000 000 0 4 411 764 3 828 833 1 931 084 0 1 897 749 0 582 931 29 411 764   25 000 000 0  0,00% 0 

poddziałanie 6.3.2  8b 25 000 000  0 25 000 000 0 4 411 765 3 746 577 1 581 037 0 2 165 540 0 665 188 29 411 765   25 000 000 0  0,00% 0 

poddziałanie 6.3.3  8b 30 000 000  0 30 000 000 0 5 294 118 4 350 502 2 148 732 0 2 201 770 0 943 616 35 294 118   25 200 000 4 800 000 16,00% 0 

 

d) 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 

474 398 426 568 
111 

449 771 
89 849 

445 
164 703 967 

32 
423 
385 

109 493 906 
3 386 

136 
446 

 
2 705 523 

014 
172 692 

958 
6,00

% 0 

 

otrzymuje brzmienie: 

Razem   2 878 215 
972 0 2 068 587 

710 
809 628 

262 
507 920 

474 398 292 839 111 449 
771 

89 
849 44

5 
164 570 238 

32 
423 
385 

109 627 635 
3 386 

136 
446 

 
2 705 523 

014 
172 692 

958 
6,00

% 0 
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2. W załączniku nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań w tabeli zawierającej wskaźniki produktu: 
 
1) Wiersze dotyczące Działania 1.1 w brzmieniu: 

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 

 

otrzymują brzmienie: 

Działanie 1.1  

Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na 
działalność B+R 

szt. nd 4 SL 2014 

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

EUR nd 5 000 000 SL 2014 

 

2) Wiersze dotyczące Działania 2.1 w brzmieniu: 

Poddziałanie 
2.1.1 

Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu 
cyfrowego 

szt. 4 33 SL 2014 

Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)  szt. nd 34 SL 2014 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – 
dwustronna interakcja 

szt. nd 60 SL 2014 

Poddziałanie 
2.1.2 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego szt. nd 37 SL 2014 

Poddziałanie 
2.1.3 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – 
dwustronna interakcja 

szt. nd 1 SL 2014 

Poddziałanie 
2.1.4 

Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu 
cyfrowego 

szt. 0 23 SL 2014 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – 
dwustronna interakcja 

szt. nd 20 SL 2014 

Poddziałanie 
2.1.5 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 
4 – transakcja 

szt. nd 2 SL 2014 

Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) szt. nd 1 SL 2014 

 

otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 
2.1.1 

Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu 
cyfrowego 

szt. 4 33 SL 2014 

Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)  szt. nd 34 SL 2014 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – 
dwustronna interakcja 

szt. nd 60 SL 2014 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego szt. nd 25 SL 2014 

Poddziałanie 
2.1.2 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego szt. nd 12 SL 2014 

Poddziałanie 
2.1.3 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – 
dwustronna interakcja 

szt. nd 1 SL 2014 

Poddziałanie 
2.1.4 

Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu 
cyfrowego 

szt. 0 23 SL 2014 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – 
dwustronna interakcja 

szt. nd 20 SL 2014 

Poddziałanie 
2.1.5 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 
4 – transakcja 

szt. nd 2 SL 2014 

Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) szt. nd 1 SL 2014 
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3. W załączniku nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 
priorytetowych, działań i poddziałań wykaz kryteriów wyboru projektów dla 
poddziałania 3.4.3 otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do Uchwały Nr 905/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2019 r.  
 
 
 
 

4. W załączniku nr 5 Słownik terminologiczny definicja jednostek naukowych  
w brzmieniu:  
 
Podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. 

 uczelnie, 

 federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 

 instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o 

Polskiej Akademii Nauk 

 instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o 

instytutach badawczych, 

 międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw 

działające na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

 Polska Akademia Umiejętności,  

 inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i 

ciągły 

oraz jednostki naukowe posiadające kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub 

wyższą), przyznaną w drodze decyzji wydanej na podstawie przepisów ustawy z dn. 30 

kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – do dnia upływu mocy obowiązywania tych 

decyzji, o którym mowa w art. 322 ust. 7 ustawy z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. do dnia, w którym upłynął termin  30 dni 

od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej w ramach pierwszej 

ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 ustawy z dn. 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stała się ostateczna.  

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. 

 uczelnie, 

 federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 

 instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r.  

o Polskiej Akademii Nauk 
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 instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r.  

o instytutach badawczych, 

 międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw 

działające na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

 Centrum Łukasiewicz, działające na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2019 r. o 

Sieci Badawczej Łukasiewicz,  

 instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, 

 Polska Akademia Umiejętności,  

 inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny  

i ciągły 

oraz jednostki naukowe posiadające kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B  

lub wyższą), przyznaną w drodze decyzji wydanej na podstawie przepisów ustawy z dn.  

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – do dnia upływu mocy obowiązywania 

tych decyzji, o którym mowa w art. 322 ust. 7 ustawy z dn. 3 lipca 2018 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj. do dnia, w którym 

upłynął termin  30 dni od dnia, w którym ostatnia decyzja o przyznaniu kategorii naukowej  

w ramach pierwszej ewaluacji jakości działalności naukowej, o której mowa w art. 265 ust. 1 

ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stała się ostateczna.  

 

 

 

5. 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: 
 
 
1) w części dotyczącej poddziałania 3.3.2, w kolumnie dotyczącej wydatków 

kwalifikowalnych, w części dotyczącej udziału w imprezach targowo-
wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne 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 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. 
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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 – stawki jednostkowej, 

o której mowa w podrozdziale 6.6 Wytycznych. Szczegółowe zasady oraz wymagania 

związane z ww. uproszczeniem zostaną zawarte w dokumentacji konkursowej. 

 
 
2) w części dotyczącej poddziałania 4.4.1, 4.4.2 i 4.4.3, w kolumnie dotyczącej 

wydatków kwalifikowalnych, zapis dotyczący działań 
promocyjno/informacyjno/edukacyjnych w brzmieniu:  
 

 działania promocyjno/informacyjno/edukacyjne – działania podnoszące świadomość 

ekologiczną społeczeństwa, promujące postawy proekologiczne oraz poczucie 

odpowiedzialności za stan środowiska w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej, oszczędności zasobów naturalnych lub obniżenia niskiej emisji; 

działania te odnoszą się do zakresu wykraczającego poza podstawowe, 

standardowe działania informacyjne i promocyjne do których Wnioskodawca jest 

zobowiązany w ramach realizacji projektu i umowy o dofinansowanie.  

 
otrzymuje brzmienie: 
 

 działania promocyjno/informacyjno/edukacyjne – działania podnoszące świadomość 

ekologiczną społeczeństwa, promujące postawy proekologiczne oraz poczucie 

odpowiedzialności za stan środowiska w zakresie poprawy efektywności 

energetycznej, oszczędności zasobów naturalnych lub obniżenia niskiej emisji; 

działania te odnoszą się do zakresu wykraczającego poza podstawowe, standardowe 

działania informacyjne i promocyjne do których Wnioskodawca jest zobowiązany  

w ramach realizacji projektu i umowy o dofinansowanie. W ramach tej grupy 

wydatków kwalifikowalne mogą być np. oczyszczacze powietrza, 

urządzenia/systemy informujące o jakości powietrza. 
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