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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 1067 /15 
Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 11 sierpnia 2015 r. 

Wykaz zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020 

L.p. 
Sekcja 

dokumentu 
Treść zmiany Uzasadnienie 

1.  Opis systemu 
wyboru projektów  

W opisie zasad dokonywania oceny merytorycznej w przypadku osi 
priorytetowych 8, 9, 10: uzupełnienie zapisu, zgodnie z którym 
warunkiem pozytywnej weryfikacji na etapie oceny merytorycznej 
jest uzyskanie minimum 60% punktów w ramach każdego z 
kryteriów punktowych – o doprecyzowanie, że zasada dotyczy 
kryteriów, dla których wymagane jest uzyskanie minimum 
punktowego. 

Zmiana porządkowa: doprecyzowanie zasad 
prowadzenia oceny w odniesieniu do kryteriów 
strategicznych w ramach wybranych działań / poddziałań 
osi priorytetowych 8, 9, 10. 

2.  W tabeli określającej tryb i ścieżki wyboru projektów, w zakresie 
poddziałania 2.1.4 – skreślenie litery B. 

Sprostowanie oczywistej omyłki: w ramach poddziałania 
przewiduje się wyłącznie 1 typ projektu. 

3.  W Schemacie 7. Tryb konkursowy (EFS): ZINTEGROWANE 
INWESTYCJE TERYTORIALNE (poddziałania 9.2.2, 10.1.1, 
10.2.1):  

 na etapie ogłoszenia konkursu – uwzględnienie w roli 
Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT (obok wskazanej 
już IP MCP). 

Zmiana porządkowa – w konsekwencji określenia 
zakresu zadań powierzonych IP ZIT na podstawie 
porozumienia zawartego z IZ RPO WM. 

 

4.  oś priorytetowa 1  

poddziałanie 1.2.3 

Modyfikacja opisu zakresu rzeczowego w ramach poddziałania 
poprzez zastąpienie zapisu w brzmieniu: 

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone 
w szczególności na zakup:  

a) usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, 
rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub 
ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych, w tym: 

 analizy przedwdrożeniowe, wykonywanie testów oraz badań 
dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami 

W związku z uwzględnionym w projekcie zmiany 
Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 – katalogu  wydatków specyficznych w ramach 
poddziałania – uzasadnione jest zweryfikowanie zapisów 
SzOOP w celu unikania powielania zapisów o tożsamej 
treści w różnych dokumentach.  
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lub normami, a także certyfikacją nowych lub znacząco 
ulepszonych rozwiązań, 

 wykonywanie prac związanych z dostosowaniem 
technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a 
także wykonanie serii próbnej (pierwsza produkcja) przed 
uruchomieniem produkcji masowej lub działalności 
handlowej, 

 w powiązaniu z powyższymi: badania i prognozy rynku dla 
nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania, opracowanie 
strategii i procedur związanych z wykorzystywaniem 
rynkowym danego rozwiązania; 

W ramach usługi nie będą kwalifikowane działania i wydatki 
związane z uruchomieniem produkcji masowej lub działalności 
handlowej.  

b) usług w zakresie wzornictwa, w tym: 

 wykonanie projektu wzorniczego, obejmującego 
opracowanie cech technicznych, użytkowych lub 
estetycznych danego produktu, w celu wprowadzenia do 
działalności rynkowej,   

 opracowanie projektu inżynierskiego, obejmuje projekty 
szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty 
oprzyrządowania; 

c) usług ochrony własności intelektualnej w związku z 
przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem 
patentowym, w tym:  

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

 doradztwo w zakresie ochrony wartości niematerialnych 
i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm 



3 

 

i regulacji, w których są one osadzone. 

zapisem w brzmieniu: 

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać 
przeznaczone w szczególności na zakup:  

a) usług badawczo-rozwojowych związanych z 
opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym 
zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, 
bądź zmian procesowych; 

W ramach usługi nie będą kwalifikowane działania i wydatki 
związane z uruchomieniem produkcji masowej lub działalności 
handlowej.  

b) usług w zakresie wzornictwa; 

c) usług ochrony własności intelektualnej w związku z 
przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem 
patentowym. 

5.  oś priorytetowa 3 

działanie 3.1 

Uzupełniono zapisy dotyczące zasad mających zastosowanie do 
przedsięwzięć wspieranych w ramach działania: 

1. (…) zgodność z zapisami Umowy Partnerstwa, tj.:  

 projekty uwarunkowane są zapewnieniem właściwego 
dostępu do terenów inwestycyjnych, 

 preferencje uzyskają projekty realizowane na 
nieużytkach, terenach zlokalizowanych w pobliżu 
infrastruktury transportowej (autostrady, drogi 
szybkiego ruchu, linie kolejowe), terenach 
zdegradowanych, wymagających rewitalizacji w 
związku ze zintensyfikowanym i udokumentowanym 
zapotrzebowaniem firm poszukujących lokalizacji dla 
prowadzenia działalności gospodarczej 

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

Doprecyzowanie zapisów – w powiązaniu z warunkami 
wynikającymi z Umowy Partnerstwa.  

6.  oś priorytetowa 3 Uzupełniono zasady dotyczące wspierania przedsięwzięć w 
ramach działania 3.3 w opisie wspólnym dla działania: 

Doprecyzowanie zapisów w związku z planowanym 
naborem oraz w celu zapewnienia spójności z kryteriami 
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działanie 3.3 1. doprecyzowano znaczenie zapisu „małopolskich MŚP”: 

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

2. doprecyzowano zapisy dotyczące zasad realizacji 
przedsięwzięć: 

realizowane będą kompleksowe i skoordynowane działania 
wzmacniające wizerunek regionalnej gospodarki, poprzez 
budowę jego pozycji gospodarczej, obejmujące szeroko 
rozumianą promocję gospodarczą regionu w wymiarze 
krajowym i międzynarodowym, w oparciu o wypracowaną 
wspólnie z partnerami gospodarczymi, spójną politykę 
inwestycyjną regionu, w tym plan działań. 

wyboru projektów zatwierdzonymi przez Komitet 
Monitorujący.   

7.  Uzupełniono zasady dotyczące wspierania przedsięwzięć w 
ramach działania 3.3 w opisie wspólnym dla działania: 

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

W przypadku projektów dotyczących działań promocyjnych 
wydatki mogą być ponoszone poza terytorium UE, zgodnie z 
warunkami wynikającymi z art. 70 ust. 3 powyższego 
rozporządzenia. 

Doprecyzowanie zapisów w związku z planowanym 
naborem oraz w celu zapewnienia spójności z zapisami 
rozporządzania ogólnego 1303/2013, a także wytycznymi 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS 
na lata 2014-2020.   

8.  oś priorytetowa 3 

działanie 3.3.1 

Uzupełnienie wskaźnika produktu: 

Liczba wspartych przedsięwzięć z zakresu promocji 
innowacyjności 

Wskaźnik spoza WLWK – po przeprowadzonej analizie 
uznaje się, że nie jest konieczne jego zastosowanie na 
poziomie SzOOP.  

9.  oś priorytetowa 5 Modyfikacja zapisów w pkt. 21 Warunki uwzględniania dochodu w 
projekcie (jeśli dotyczy): 

Zmiana ma na celu ujednolicenie zapisów określających 
wspólne warunki dotyczące uwzględnienia dochodu w 
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działanie 5.1 

 

zastąpienie zapisu: nie dotyczy –  

zapisem w brzmieniu: Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r.: metoda luki w finansowaniu (art. 61 ust. 3 lit. b), 
pomniejszenie kosztów kwalifikowanych o dochód 
wygenerowany wyłącznie na etapie wdrażania (art. 65 ust. 8). 

projekcie – w odniesieniu do działań i poddziałań 
przewidujących wsparcie przedsięwzięć głównie 
instytucjonalnych w ramach EFRR.   

 

10.  oś priorytetowa 5 

poddziałanie 5.2.1 

pkt. 5 

 

W opisie poddziałania 5.2.1 rozszerzenie zapisów dotyczących 
możliwości zakupu taboru samochodowego służącego do obioru 
odpadów komunalnych:   

Przewiduje się wsparcie w następujących obszarach: 

 budowa punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych jako uzupełnienie zbiórki selektywnej „u źródła”, w 
których zbierane będą odpady wielkogabarytowe, odpady 
niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów 
komunalnych, odpady budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, odpady zielone itp., 

 budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów 
komunalnych oraz zakup nowego taboru samochodowego 
służącego do odbioru odpadów komunalnych, 

 przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu. 

Uzupełnienie zapisów dotyczących zakresu wsparcia w 
ramach poddziałania 5.2.1 – w celu umożliwienia 
ewentualnego wsparcia projektów przewidujących zakup 
taboru samochodowego dotyczącego odbioru odpadów 
komunalnych.  

Proponowana zmiana wynika z ustaleń dotyczących 
zakresu projektów planowanych do realizacji w ramach 
strategii ZIT – zidentyfikowanych przez IZ RPO.  

Zmiana uwzględnia założenie, że celem poddziałania 
będzie realizacja projektów zgodnych z hierarchią 
postępowania z odpadami, które mają zapewnić 
prawidłowo działający system gospodarowania odpadami 
w gminie oraz, iż istotnym elementem rozpoczęcia 
wspierania projektów z gospodarki odpadami będzie 
zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego, określającego 
możliwe do wspierania obszary). 

11.  oś priorytetowa 5 

poddziałanie 5.2.1 

pkt. 9  

 

Wprowadzenie do SzOOP rozszerzenia zapisu typu projektu: 

B. Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku, 
recyklingu i ponownego użycia oraz zakup nowego taboru 
samochodowego służącego do odbioru odpadów 
komunalnych 

 

 

 

Uzupełnienie zapisów dotyczących zakresu wsparcia w 
ramach poddziałania 5.2.1 – w celu umożliwienia 
ewentualnego wsparcia projektów przewidujących zakup 
taboru samochodowego dotyczącego odbioru odpadów 
komunalnych.  

Proponowana zmiana wynika z ustaleń dotyczących 
zakresu projektów planowanych do realizacji w ramach 
strategii ZIT – zidentyfikowanych przez IZ RPO.  

Zmiana uwzględnia założenie, że celem poddziałania 
będzie realizacja projektów zgodnych z hierarchią 
postępowania z odpadami, które mają zapewnić 
prawidłowo działający system gospodarowania odpadami 
w gminie oraz, iż istotnym elementem rozpoczęcia 
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wspierania projektów z gospodarki odpadami będzie 
zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego, określającego 
możliwe do wspierania obszary). 

12.  oś priorytetowa 5 

poddziałania 5.3.1, 
5.3.2 

 

Zmiana nazw wskaźników w pkt 8 (s. 117):  

Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej 

Długość przebudowanej sieci kanalizacyjnej 

Długość wyremontowanej sieci kanalizacyjnej 

na: 

Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 

Długość przebudowanej kanalizacji sanitarnej 

Długość wyremontowanej kanalizacji sanitarnej 

Ujednolicenie nazw wskaźników zgodnie z zapisami zał. 
2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i 
produktu dla działań i poddziałań oraz z nazwami 
wskaźników ujętych w ramach WLWK. 

13.  oś priorytetowa 5 

poddziałania 5.3.1, 
5.3.2 

Uzupełnienie zapisów w pkt. 9 Typy projektów w zakresie obu 
poddziałań o zapis treści:  

Typy projektów mogą być łączone. 

Sprostowanie oczywistej omyłki: w ramach poddziałań 
dopuszcza się możliwość łączenia typów projektów. 

14.  oś priorytetowa 6 

poddziałanie 6.1.5 

Uzupełnienie zapisów w pkt. 10 Typ beneficjenta o zapis treści:  

 jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako 
partner Województwa Małopolskiego 

Zmiana zapisów związana z modyfikacją koncepcji 
realizacji projektu pozakonkursowego. 

15.  oś priorytetowa 7 

poddziałanie 7.2.1 

Uzupełnienie zapisów w pkt. 10 Typ beneficjenta o zapis treści:  

 Województwo Małopolskie 

Zmiana zapisów związana z modyfikacją koncepcji 
realizacji projektu pozakonkursowego.  

16.  oś priorytetowa 8 

działanie 8.3.1 

Wprowadzenie skorygowanego zapisu w brzmieniu: 

 przyznanie wsparcia finansowego (dotacji) na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia za pracę  

 

Zmiana zapisów w celu uwzględnienia wymogu 
wynikającego z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020 oraz zapewnienia 
spójności w wytycznymi horyzontalnymi. 

17.  oś priorytetowa 8 

działanie 8.4.2 

1. Doprecyzowanie i uzupełnienie dotychczasowych zapisów w 
SzOOP dotyczących konieczności zapewnienia przez beneficjenta 
(operatora) narzędzi, które umożliwią uczestnikom założenie 
przedsiębiorstwa społecznego wraz z dodaniem trzech nowych 
przypisów. Zapis dotychczasowy:  

1. W związku z odwoływaniem się Wytycznych do 
obszaru przystosowania przedsiębiorców i pracowników 
do zmian na lata 2014-2020 do Wytycznych dotyczących 
obszaru włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
konieczne stało się ujęcie w SzOOP narzędzi wsparcia 
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(…) Wykorzystywane przez beneficjenta (operatora) narzędzia 
wsparcia zapewniają możliwość utworzenia przez uczestników 
(szczególnie osób po 50 r.ż) przedsiębiorstw społecznych. 

Wprowadzona zmiana: 

Wykorzystywane przez beneficjenta (operatora) narzędzia 
wsparcia zapewniają możliwość utworzenia przez uczestników 
należących co najmniej do jednej z grup o których mowa w pkt 
h 1 , szczególnie osobom po 50 r.ż, przedsiębiorstw 
społecznych. W tym celu w ramach projektu należy 
przewidzieć możliwość udzielania wsparcia finansowego 
(dotacji) na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach 
społecznych 2 . Przyznawanie dotacji na tworzenie 
przedsiębiorstw społecznych  jest  powiązane z usługami 
towarzyszącymi tj.  

a) świadczenie usług mających na celu nabycie wiedzy i 
rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia, 
prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w 
szczególności związanych ze strefą ekonomiczną 
funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego  

b) świadczenie usług mających na celu dostarczanie i 
rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 
potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym  

c) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych 
nowoutworzonych w ramach projektu świadczone w 
formie finansowej  lub w zindywidualizowanej formie usług 
wskazanych w punktach a) i b)3. 

Dodatkowe przypisy: 

1  Jednocześnie wsparcie finansowe może być przyznane 
jedynie osobom bezrobotnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 

jakie beneficjent (operator) jest zobowiązany zaplanować 
w projekcie. 
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ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 
instrumentach rynku pracy; osobom, o których mowa w art. 1 
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym. 

2 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 (operator) 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.  

3 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. 

2. Doprecyzowanie zapisu dotyczącego konieczności współpracy 
Beneficjentów działania 8.4.2 z beneficjentami działania 8.3.2 

zapis dotychczasowy:  

Założenia programu outplacementowego powinny także 
uwzględniać współpracę z Beneficjentami realizującymi projekt/y w 
ramach poddziałania 8.3.2 RPO WM Wsparcie dla zakładania 
działalności gospodarczej w formie instrumentów zwrotnych (…)  

wprowadzona zmiana: 

Założenia programu outplacementowego uwzględniają 
współpracę z Beneficjentami realizującymi projekt/y w ramach 
poddziałania 8.3.2 RPO WM Wsparcie dla zakładania 
działalności gospodarczej w formie instrumentów zwrotnych 
(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doprecyzowanie zapisu – zmiana techniczna. 
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18.  oś priorytetowa 9 

poddziałania 9.2.1 

Modyfikacja istniejącego zapisu w następujący sposób:  

 E. Rozwój opieki długoterminowej, w formach innych niż 
szpitalne, o ile mieszczą się we wskazanym wykazie 
dziedzin priorytetowych (tj. onkologii, psychiatrii, geriatrii, a 
także w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, 
układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego, 
opieki nad matką i dzieckiem oraz neurologii), w 
szczególności w formie usług realizowanych w sposób 
zdeinstytucjonalizowany 

Zgodnie z uwagą zgłoszoną przez IK UP: 
doprecyzowanie zapisu w kierunku podkreślenia 
koncentracji interwencji na usługach realizowanych w 
sposób zdeinsytucjonalizowany. 

19.  oś priorytetowa 9 

poddziałania 9.2.2, 
9.2.3 

Modyfikacja zapisów w zakresie typu projektu B poprzez 
zastąpienie wyrażenia: edukację osób starszych i ich rodzin, 
zapisem: edukację osób niesamodzielnych i ich rodzin. 

Sprostowanie oczywistej omyłki: grupą docelową we 
wskazanym typie projektu są osoby niesamodzielne.   

20.  oś priorytetowa 9 

działanie 9.3  

Dostosowanie zapisów SZOOP dotyczących realizowanych przez 
OWES usług rozwoju ekonomii społecznej do zapisów Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS 
i EFRR na lata 2014-2020. 

zapis dotychczasowy: 

Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy w 
przedsiębiorstwie społecznym wynosi 20 000 PLN, przy czym 
maksymalna kwota dotacji dla jednego podmiotu wynosi 100 000 
PLN. 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. 

wprowadzona zmiana: 

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 

W związku z doprecyzowaniem w ramach poddziałania 
8.4.2 zasad realizacji wsparcia na rzecz tworzenia 
nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych 
zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i 
EFRR na lata 2014-2020, zasadne jest zastosowanie 
jednolitego podejścia również w odniesieniu do 
analogicznego typu interwencji zaplanowanego w 
ramach osi 9. 
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niż termin przyznania dotacji. 

zapis dotychczasowy: 

Wsparcie pomostowe w formie finansowej przyznawane jest 
miesięcznie w wysokości nie większej niż zwielokrotniona o liczbę 
utworzonych miejsc kwota 1 000 PLN 

wprowadzona zmiana: 

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. 

21.  oś priorytetowa 11 

 

Weryfikacja zapisów w działaniach 11.1, 11.4: 

- Realizowane będą projekty wynikające z Lokalnego Programu 
Rewitalizacji (LPR) opracowywanego na podstawie metodyki 
przedstawionej przez IZ RPO WM oraz zgodnego z zapisami 
wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
rewitalizacji programach operacyjnych na lata 2014-2020 

Weryfikacja zapisów w działaniach 11.2: 

- Realizowane będą projekty wynikające z Lokalnego Programu 
Rewitalizacji (LPR) opracowywanego na podstawie metodyki 
przedstawionej przez IZ RPO WM oraz zgodnego z zapisami 
wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
rewitalizacji programach operacyjnych na lata 2014-2020. Funkcję 
LPR mogą spełniać lokalne strategie rozwoju, o ile wykażą 
zgodność z wymogami przywołanych powyżej dokumentów. 

Weryfikacja zapisów w działaniach 11.3: 

- Poprzez instrumenty finansowe wspierane będą projekty 
wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) 
opracowywanego na podstawie metodyki przedstawionej przez IZ 
RPO WM 2014-2020 oraz zgodnego z zapisami wytycznych 

Weryfikacja zapisów w związku z zatwierdzeniem 
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020. 
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Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji 
programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

22.  Wymiar terytorialny 
prowadzonej 
interwencji  

Modyfikacja zapisów w tabeli dla sekcji A.1.2 Indykatywna alokacja 
UE planowana na projekty rewitalizacyjne – poprzez wprowadzenie 
zapisów w brzmieniu: 

 w zakresie działania 11.2: 

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

 w zakresie działania 11.3: 

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

 w zakresie działania 11.4: 

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

Sprostowanie oczywistej omyłki – zgodnie z zapisami w 
kartach działań. 

23.  Wykaz aktów 
prawnych 

Uzupełnienie wykazu o wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju: 

 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach 
operacyjnych na lata 2014-2020 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 

Zmiana porządkowa  

24.  Załącznik 2. 
Tabela 
wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego i 
produktu dla 
działań i 
poddziałań 

oś priorytetowa 4 / poddziałanie 4.3.3 

Usunięcie z załącznika nr 2 Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań wskaźnika: 

Liczba przebudowanych budynków z uwzględnieniem 
standardów budownictwa pasywnego  

W poddziałaniu 4.3.3 ewentualne wsparcie będzie 
skierowane na inwestycje w nowe budynki, dodatkowo 
mające charakter demonstracyjny i pilotażowy.  

Dostosowanie do zapisów w opisie poddziałania. 

25.  oś priorytetowa 5 / poddziałanie 5.1.1 

Dodanie wskaźnika rezultatu bezpośredniego: 

Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach renaturalizacji  

Dostosowanie do zapisów w opisie poddziałania. 
Przedmiotowy wskaźnik jest już ujęty w pkt. 7 karty 
działania SzOOP. 



12 

 

26.  oś priorytetowa 5 / poddziałania 5.2.1, 5.2.2 

Zmiana w zakresie: 

- wskaźnika rezultatu bezpośredniego:  

dodanie wskaźnika: Masa wycofanych z użytkowania 
i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest 

- wskaźnika produktu:  

usunięcie wskaźnika: Masa wycofanych z użytkowania 
i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest  

dodanie wskaźnika: Liczba obiektów poddanych usuwaniu 
wyrobów zawierających azbest. 

Dostosowanie do zapisów z pkt. 7 i 8 karty działań. 

27.  oś priorytetowa 8 / poddziałanie 8.4.2 

Skorygowanie roku bazowego w przypadku wskaźnika Liczba 
osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub 
kontynuowały zatrudnienie: z 2014 na 2013.  

Dostosowanie do zapisów RPO WM.  

28.  W poddziałaniu 12.1.3 zmiana wartości wskaźnika rezultatu 
bezpośredniego Ludność objęta ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi 
z 1,1 mln na 2,2 mln 

Liczba ludności zamieszkującej obszar subregionów, z 
wyłączeniem obszaru KrOF to 2,2 mln 

29.  W poddziałaniu 12.1.4 zmiana wartości wskaźnika rezultatu 
bezpośredniego Ludność objęta ulepszonymi usługami 
zdrowotnymi 
z 2,2 mln na 1,1 mln 

Liczba ludności zamieszkującej obszar KrOF to 1,1 mln 

30.  Załącznik 3. 
Kryteria wyboru 
projektów dla 
poszczególnych 
osi priorytetowych, 
działań i 
poddziałań  

Wprowadzenie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez 
Komitet Monitorujący RPO WM, podczas II posiedzenia w dn. 25-
26.06 2015 r.  

Zmiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
oraz Podręcznikiem Instytucji Zarządzającej RPO WM 
2014-2020, podproces 1G Wprowadzanie zmian w 
SzOOP RPO WM.  

31.  Wprowadzenie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez 
Komitet Monitorujący RPO WM, podczas III posiedzenia w dn. 30-
31.07 2015 r. 

Zmiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
oraz Podręcznikiem Instytucji Zarządzającej RPO WM 
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2014-2020, podproces 1G Wprowadzanie zmian w 
SzOOP RPO WM.  

32.  Załącznik 4. Wykaz 
projektów 
zidentyfikowanych 
przez Instytucję 
Zarządzającą RPO 
WM w ramach 
trybu 
pozakonkursowego  

Wprowadzenie do wykazu 3 projektów w ramach osi priorytetowej 
13. Pomoc techniczna  

Zmiana zgodnie z zapisami art. 48 ust. 4 ustawy z dn. 11 
lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020. Projekty zostały zidentyfikowane 
poprzez podjęcie w dn. 1.07 2015 r. uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskiego wprowadzającej 3 nowe 
przedsięwzięcia wieloletnie, tj. projekty w ramach osi 
priorytetowej 13. RPO WM. 

33.  Wprowadza się do wykazu 119 projektów służących realizacji 
Strategii ZIT zgłoszonych do realizacji w trybie pozakonkursowym. 

Zmiana zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 
2014-2020 w konsekwencji uchwały Zarządu 
Województwa Małopolskiego Nr 860/15 z dn. 2 lipca 
2015 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do 
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 
Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

34.  wybrane sekcje w 
dokumencie 

Zmiany redakcyjne   Zmiany o charakterze edycyjnym oraz technicznym, w 
tym poprawa oczywistych omyłek.  

 

 

 


