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PWYKAZ ZMIAN 

 
DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2014-2020 

 

1. pkt 1, pkt 2 ppkt 6 lit. b – w związku ze znaczącym zaawansowaniem wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014 – 2020, przejawiającym się 
możliwością identyfikowania oszczędności na zadaniach i mając jednocześnie na 
uwadze terminy zamknięcia programu, w celu możliwie najbardziej efektywnego i 
pełnego wykorzystania środków dostępnych w ramach RPO, konieczne jest 
wprowadzenie dodatkowego trybu, co umożliwia potencjalne ogłoszenie 
możliwości zgłaszania projektów w trybie pozakonkursowym w ramach 
poddziałania 6.1.1, 

2. pkt 2 – ppkt 1 – 11: wprowadza się zmiany finansowe w poszczególnych kartach 
działań, zgodnie z tabelą finansową; ponadto: w ppkt 4 lit. d: wprowadzona 
zmiana jest związana z modyfikacją zapisów kryterium Specyficzne warunki 
wstępne. Dotychczasowe warunki dostępowe wprowadzone do ww. kryterium 
zostały przeniesione do zapisów SzOOP. Warunki te nadal pozostają 
obowiązkowe do spełnienia przez Wnioskodawców,  jako warunki dostępowe dla 
projektów; ppkt 7 lit. b: W związku z trudną sytuacją w sektorze transportu, 
związaną ze skutkami pandemii COVID-19 i nakładającymi się z jednej strony 
ubytkiem obsługiwanych pasażerów, a z drugiej strony koniecznością 
zapewnienie wysokich standardów sanitarnych i dbałości o bezpieczeństwo 
zarówno pasażerów, jak i pracowników, proponuje się podniesienie 
maksymalnego możliwego poziomu dofinansowania w działaniu 7.2 Transport 
kolejowy, w odniesieniu do poddziałania 7.2.1 Tabor kolejowy, na uzasadniony 
Wniosek Beneficjenta. Zmiana nie zaburzy maksymalnego dopuszczalnego dla 
osi priorytetowej poziomu dofinansowania ze środków UE w wysokości 85%; 
ppkt 12: w tabeli pn. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne 
EUR) dokonuje się zmian finansowych w ramach osi 1, 2, 3, 4 RPO WM na lata 
2014-2020 w zakresie EFRR, jak również w zakresie EFS dotyczących 8, 9 oraz 
10 osi priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020. Równocześnie dokonuje się 
wewnętrznych przesunięć w ramach osi priorytetowych 5, 6, 7 oraz 11 osi 
priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020. Dodatkowo wprowadza się oś nr 14 
pn. REACT-EU dla zdrowia i gospodarki w Małopolsce z alokacją w wysokości 33 
542 778 euro, w tym na działanie 14.1  pn. REACT-EU dla zdrowia z alokacją w 
wysokości 19 823 839 euro. Dokonuje się zwiększenia alokacji: w poddziałaniu 
3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski w wysokości 1 345 120 euro, w 
poddziałaniu 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR w wysokości 
7 130 635 euro w poddziałaniu 4.5.3 Regionalny niskoemisyjny transport 
aglomeracyjny w wysokości 4 050 813 euro, w poddziałaniu 6.1.2 Organizacja 
wydarzeń kulturalnych  w wysokości 40 901 euro, w poddziałaniu 6.1.3 Rozwój 
instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego - w wysokości 
926 613 euro, w poddziałaniu 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - 
SPR w wysokości 299 767 euro, w poddziałaniu 7.2.1 Tabor kolejowy w 
wysokości 1 146 603 euro, w działaniu 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia 
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zawodowego z prywatnym w wysokości 2 134 485 euro, w poddziałaniu 9.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne w regionie w wysokości 1 879 514 euro, w 
poddziałaniu 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w wysokości 
1 043 681 euro, w poddziałaniu 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w wysokości 
298 284 euro, poprzez wykorzystanie oszczędności w ramach ww. osi 
priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020. Ww. zmianom towarzyszą również 
adekwatne zmiany wkładu krajowego, oraz zmiany w poszczególnych kartach 
działań/poddziałań. Zmiany wynikają z dostosowania zapisów SZOOP w zakresie 
tabel finansowych w związku z przekazaniem przez KE decyzji zatwierdzającej 
zmianę RPO WM na lata 2014 – 2020, w związku z koniecznością wybrania 
projektów w ramach list rezerwowych w działaniach 4.4.2, 8.5, 11.1.2 oraz 11.2, 
jak również w celu zapewnienia środków na zakup taboru kolejowego w 
poddziałaniu 4.5.3. Dodatkowo dokonuje się przesunięć w ramach 3. osi 
mających zabezpieczenie środków na poddziałaniu 3.3.1 oraz 9. osi w celu 
zabezpieczenie środków na rozszerzenie zakresów rzeczowych projektów oraz 
realizację nowych projektów w poddziałaniu 9.2.1. 

3. pkt 3 – aktualizuje się Załącznik nr 2 do SzOOP pn. Tabela wskaźników rezultatu 
bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań poprzez dostosowanie do 
zmian RPO - zwiększono wartość docelową wybranych wskaźników. 

pkt 4 – aktualizuje się Załącznik nr 4 do SzOOP pn. Wykaz projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu 
pozakonkursowego 


	DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020
	1. pkt 1, pkt 2 ppkt 6 lit. b – w związku ze znaczącym zaawansowaniem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014 – 2020, przejawiającym się możliwością identyfikowania oszczędności na zadaniach i mając jednocześnie na uwadze terminy zamknięc...
	2. pkt 2 – ppkt 1 – 11: wprowadza się zmiany finansowe w poszczególnych kartach działań, zgodnie z tabelą finansową; ponadto: w ppkt 4 lit. d: wprowadzona zmiana jest związana z modyfikacją zapisów kryterium Specyficzne warunki wstępne. Dotychczasowe ...
	3. pkt 3 – aktualizuje się Załącznik nr 2 do SzOOP pn. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań poprzez dostosowanie do zmian RPO - zwiększono wartość docelową wybranych wskaźników.
	pkt 4 – aktualizuje się Załącznik nr 4 do SzOOP pn. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego

