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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: Uzupełnienie zapisu wynika częściowo z wcześniej 
wprowadzonych do SzOOP zmian w zakresie zastosowania trybu 
nadzwyczajnego dla Poddziałania 9.2.1 typ H oraz Działania 14.1, a także 
wprowadzanej teraz zmiany w zakresie Podziałania 10.1.6 typ B.; ppkt 2: 
Dodanie typu B w ramach Poddziałania 10.1.6 jest zgodne z zapisami 
zmienionego RPO WM na lata 2014-2020 (wersja obowiązują od 3 stycznia 
2022 r.) w którym wprowadzona została możliwość rozszerzenia zakresu 
wsparcia związanego ze wsparciem szkół w walce ze skutkami pandemii COVID, 
co umożliwiło realizację II edycji projektu grantowego w tym obszarze. Wsparcie 
zostało przewidziane do realizacji w trybie nadzwyczajnym. Zakres projektu został 
uzgodniony na etapie negocjacji zmiany RPO WM z MEiN. W odpowiednich 
miejscach SzOOP zostały wprowadzone zapisy odnoszące się do realizacji tego 
projektu; ppkt 3: W związku z podjęciem Uchwały nr 533/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 628/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2019 
roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego; tj  
- zmianą nazwy Departamentu Zrównoważonego Rozwoju na Departament 
Rozwoju Regionu oraz aktualizacją wykazu realizowanych zadań 
- utworzeniem Departamentu Monitorowania Wdrażania Funduszy Europejskich  
- likwidacją Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi 

wprowadza się zmiany redakcyjne dostosowujące zapisy SzOOP do w/w zmian 
w strukturze organizacyjnej UMWM. 

2. pkt 2: ppkt 1: Doprecyzowanie zapisu zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami. Ponadto zgodnie z zapisami RPO WM 2014-2020, 
rezultatem interwencji w ramach PI6c będzie między innymi ochrona i 
zwiększanie dostępności do zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego 
regionu. Mając na uwadze powyższe, proponuje się dopracowanie zapisów 
SZOOP dotyczących możliwości wsparcia zabytkowych ogrodów, nie tylko dla 
celów turystycznych, ale również dla rozwoju rekreacji (co oznacza możliwość 
udostępnienia zabytkowych parków również mieszkańcom regionu, a nie tylko 
turystom). Ppkt 2: Doprecyzowanie zapisów dotyczących projektów 
pozakonkursowych, których nie dotyczą limity projektów mniszej i większej skali.  
Ppkt 3-5: W związku ze znaczącym zaawansowaniem wdrażania Regionalnego 
Programu Operacyjnego WM  2014 – 2020, przejawiającym się możliwością 
pojawiania oszczędności na zadaniach i  mając jednocześnie na uwadze terminy 
zamknięcia programu, w celu możliwie najbardziej efektywnego i pełnego 
wykorzystania środków dostępnych w ramach RPO, proponuje się zwiększanie 
poziomu dofinasowania dla projektów pozakonkursowych.  

3. pkt 3: Dodanie typu B w ramach Poddziałania 10.1.6 jest zgodne z zapisami 
zmienionego RPO WM na lata 2014-2020 (wersja obowiązują od 3 stycznia 2022 
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r.) w którym wprowadzona została możliwość rozszerzenia zakresu wsparcia 
związanego ze wsparciem szkół w walce ze skutkami pandemii COVID, co 
umożliwiło realizację II edycji projektu grantowego w tym obszarze. Wsparcie 
zostało przewidziane do realizacji w trybie nadzwyczajnym. Zakres projektu został 
uzgodniony na etapie negocjacji zmiany RPO WM z MEiN. W odpowiednich 
miejscach SzOOP zostały wprowadzone zapisy odnoszące się do realizacji tego 
projektu. 

4. pkt 4: Wprowadzana zmiana dot. projektu pozakonkursowego realizowanego w 
Poddziałaniu 10.1.6 wynika ze zmiany o której mowa powyżej – wprowadzenia w 
ramach Poddziałania 10.1.6 II edycji projektu grantowego i zaplanowanego w nim 
utworzenia kolejnych 22 szkół modelowych dla których wsparcie uzupełniające 
zaplanowano właśnie w ramach Poddziałania 10.1.4. Tym samym całkowita 
liczba wspartych szkół modelowych utworzonych w ramach 2 edycji projektu 
grantowego będzie maksymalnie 44. Doprecyzowuje się ponadto grupy docelowe 
w w/w poddziałaniu. 

5. Pkt 5: wprowadza się korektę redakcyjną w poddziałaniu 14.2 
6. Pkt 6, ppkt 1-2: Aktualizuje się Tabelę wskaźników rezultatu bezpośredniego i 

produktu dla działań i poddziałań poprzez: a) uzupełnienie dotychczasowych 
zapisów w uwzględnieniem danych wynikających z bieżącego monitorowania 
realizacji projektów, do których zastosowanie mają przedmiotowe wskaźniki; b) 
Zwiększenia wynikają z uwzględnienia w wartościach wskaźników II edycji 
projektu 10.1.6, a w przypadku wskaźnika dot. wartości wydatków 
kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19 
ujęto również zwiększenie kwoty na obecnie realizowanym projekcie 10.1.6. c) 
korektę redakcyjną dla wprowadzonych wskaźników do monitorowania nowego 
wsparcia dla przedsiębiorców (Działanie 14.2) z tzw. mechanizmu  REACT-EU. 

7. Pkt 7: W zakresie Załącznika 4 do SzOOP, Tabela 1 pn.: Wykaz projektów 
zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym – projekty regionalne:  
- wprowadza się nowy projekt pozakonkursowy pn.:  „Poprawa efektywności 
energetycznej zabytkowego budynku Administracji Teatru im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie przy pl. Św. Ducha 4” poddziałanie 4.3.3, 
-wykreśla się projekt pozakonkursowy pozycja nr 77 pn.: „Przygotowanie 
dokumentacji projektowej na potrzeby utworzenia Centrum Chorób Rzadkich w 
Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II” działanie 13.2; zgodnie 
z pisemną rezygnacją i odstąpieniem od podpisania umowy o dofinansowanie 
przez beneficjenta. 

8. Pkt 8: Aktualizuje się Załącznik 7 do SzOOP poprzez doprecyzowanie katalogu 
kosztów kwalifikowalnych 6.1.1 w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych. 

 


