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WYKAZ ZMIAN 

 
DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2014-2020 
 

1. W załączniku nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 
priorytetowych, działań i poddziałań: 
 
1) W tabeli Zestawienie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet 

Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020: 
 
a) w działaniu 3.3 wiersz dotyczący poddziałania 3.3.2 w brzmieniu: 

3.3.2 Aktywność 
międzynarodowa 
małopolskich 
MŚP  

A. opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności 
międzynarodowej przedsiębiorstwa 
B. wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej 
przedsiębiorstwa 

13 

otrzymuje brzmienie: 

3.3.2 Aktywność 
międzynarodowa 
małopolskich 
MŚP  

A. opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności 
międzynarodowej przedsiębiorstwa 
B. wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej 
przedsiębiorstwa 
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b) w działaniu 4.3 wiersz dotyczący poddziałania 4.3.2 w brzmieniu: 

4.3.2 Głęboka 
modernizacja 
energetyczna 
budynków 
użyteczności 
publicznej - SPR 

A głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej 

52 

 
otrzymuje brzmienie: 

4.3.2 Głęboka 
modernizacja 
energetyczna 
budynków 
użyteczności 
publicznej - SPR 

A głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej 

48 

 
 
 
 
c) w działaniu 4.4 wiersz dotyczący poddziałania 4.4.3 w brzmieniu: 
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4.4.3 Obniżenie 
poziomu niskiej 
emisji (paliwa 
stałe) - SPR 

A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 
(paliwa stałe) 

52 

 
otrzymuje brzmienie: 

4.4.3 Obniżenie 
poziomu niskiej 
emisji (paliwa 
stałe) - SPR 

A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 
(paliwa stałe) 

48 

 
 
d) w działaniu 9.2 wiersze dotyczące poddziałania 9.2.1 w brzmieniu: 

9.2.1 Usługi 
społeczne i 
zdrowotne w 
regionie   

A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych 
zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością 

270 

B. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na 
rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży    

270 

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

230 

D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki 210 

E. rozwój opieki długoterminowej 260 

 

otrzymują brzmienie: 

9.2.1 Usługi 
społeczne i 
zdrowotne w 
regionie   

A. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności wielospecjalistycznych 
zespołów wczesnej interwencji dla rodzin z dzieckiem 
niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością 

270 

B. Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na 
rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży    

270 

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

138 

D. wsparcie projektów z zakresu teleopieki 210 

E. rozwój opieki długoterminowej 260 
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2) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 3.1.2 otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 2 do Uchwały Nr 1231/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
11 lipca 2019 r.; 

3) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 3.3.2 otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 3 do Uchwały Nr 1231/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
11 lipca 2019 r.; 

4) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.3.2 otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 4 do Uchwały Nr 1231/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
11 lipca 2019 r.; 

5) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 4.4.3 otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 5 do Uchwały Nr 1231/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
11 lipca 2019 r.; 

6) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 9.2.1 typ projektu C. otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 6 do Uchwały Nr 1231/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 11 lipca 2019 r. 


