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PWYKAZ ZMIAN 

 
DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2014-2020 

 

 

1. pkt 1 – ppkt 1) - dodaje się zapisy w treści tabeli Tryby i ścieżki wyboru projektów 
w ramach RPO WM, dla Działania 8.5 i 13.2. W ppkt. 2) - wprowadzono zmiany 
w Działaniu 8.5, mające na celu uaktualnienie zapisów SZOOP zgodnie z 
zmienionymi wytycznymi w obszarze rynku pracy w zakresie PI8iv (Wytyczne 
ogłoszone w Monitorze Polskim 19 kwietnia 2021 r.), szczególnie w zakresie 
wprowadzonych stawek jednostkowych na tworzenie nowych miejsc opieki. 
Dodatkowo zrezygnowano z dotychczasowego zapisu w pkt c, gdyż koszty 
dotyczące działań informacyjno-promocyjnych dot. opiekuna dziennego są 
rozliczane jako koszty pośrednie (dlatego zrezygnowano z ujmowania ich 
odrębnie w SZOOP). W ppkt. 3) -  zmiany w zakresie Działania 13.2 
Przygotowanie Inwestycji Strategicznych polegają na: pomniejszeniu środków 
alokacji o kwotę 228 000 euro, przeniesioną do utworzonego Działania 13.3 
Przygotowanie Strategii dla ZIT 2021-2027, oraz poprawie omyłki pisarskiej. W 
ppkt. 4) - proponowane zmiany w zakresie 13. osi priorytetowej polegają na 
dodaniu karty nowo utworzonego Działania 13.3 Przygotowanie Strategii dla ZIT 
2021-2027, przeznaczonego na wsparcie przygotowania i opracowania strategii 
terytorialnej (Planu działań ZIT) w ramach przygotowania perspektywy 2021-2027 
dla związków typu ZIT możliwych do zawiązania na poziomie pięciu 
subregionalnych miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) określonych w 
Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”. W ppkt. 5) dokonuje się 
aktualizacji Indykatywnego planu finansowego w związku z przeniesieniem kwoty 
228 000 euro z Działania 13.2 Przygotowanie inwestycji strategicznych – PT do 
nowo utworzonego Działania 13.3 Przygotowanie strategii dla ZIT 2021-2027. 
Ww. przesunięciom towarzyszą adekwatne zmiany wkładu krajowego. Zmiany 
maja na celu przygotowanie koncepcji oraz strategii dla ZIT 2021-2027 w nowej 
perspektywie finansowej  

2. pkt 2 – zmiana ma na celu wprowadzenie wskaźnika produktu dla projektów, które 
otrzymają wsparcie na dokumentację w ramach nowo utworzonego Działania 13.3 
Przygotowanie Strategii dla ZIT 2021-2027 

3. pkt 3 –zmiany w Załączniku 7 do SzOOP wynikają z konieczności określenia 
warunków kwalifikowalności wydatków w ramach nowo utworzonego Działania 
13.3 Przygotowanie Strategii dla ZIT 2021-2027 w zakresie Pomocy Technicznej 
RPO WM na lata 2014-2020. 
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