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DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2014-2020 

 

1. pkt 1, ppkt 1-4: Wprowadzono zmiany w indykatywnym planie finansowym: 
w ramach 4. osi poprzez przeniesienie następujących kwot z poddziałań: 4.1.1 
Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych kwoty 629 007 
EUR; 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa kwoty 500 562 EUR; 4.3.2 Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR kwoty 1 199 099 EUR; 
4.3.4 Głęboka modernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – IF 
kwoty 75 241 EUR; 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR kwoty 351 501 
EUR na poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w sumie kwoty 
2 755 410 EUR. Przeniesienie oszczędności ma na celu umożliwienie 
sfinansowania kolejnych projektów z listy rezerwowej w ramach poddziałania 
4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. 
W ramach 9. osi z poddziałania 9.2.2.Usługi opiekuńcze oraz interwencja 
kryzysowa – ZIT przeniesienie kwoty 2 124 193 EUR (pula regionalna – 
dodatkowa ponad kwoty zapisane w Kontrakcie Terytorialnym) na poddziałanie 
9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Przeniesienie oszczędności ma na 
celu umożliwienie uruchomienie środków dla projektu pozakonkursowego 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. W ramach 10. osi z 
poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR przeniesienie kwoty 1 598 
366 EUR na poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych. Przeniesienie 
oszczędności ma na celu umożliwienie zwiększenia wartości projektu dot. 
Regionalnego Programu Stypendialnego. Ww. przesunięciom towarzyszą 
adekwatne zmiany wkładu krajowego, oraz zmiany w treści kart działań. 

2. pkt 2 – wprowadzona została zmiana w Załączniku nr 1 do SzOOP pn. Tabela 
transpozycji PI na działania/poddziałania w poszczególnych osiach 
priorytetowych polegająca na dodaniu w wierszu dotyczącym osi 13. brakujących 
wierszy dla działań 13.2 i 13.3. Zmiana ma charakter stricte redakcyjny i jest 
dostosowaniem tabeli do aktualnej treści SzOOP. 

3. pkt 3 – wprowadzono zmiany we wskaźnikach poprzez uzupełnienie ich wartości 
docelowych. Wartość docelowa wskaźników została oszacowana na podstawie 
wartości zadeklarowanych w podpisanych umowach o dofinansowanie, oraz na 
podstawie docelowej wartości wskaźnika kluczowego CI1 Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie (800) z uwzględnieniem aktualnego poziomu 
powtarzalności przedsiębiorstw w 3. osi (7,5%). 

4. pkt 4 - zmiany polegają na modyfikacji Załącznika nr 3 Kryteria wyboru projektów 
dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań polegającej na 
wprowadzeniu kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych w dniu 28.05.2021 r. 
przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 dla osi 8. Rynek Pracy działanie 8.5  Wsparcie 
na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym (typy projektów A i B), oraz dla 
osi 13. Pomoc Techniczna, Działanie 13.3 Przygotowanie Strategii dla ZIT 2021-
2027.   
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