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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 – 2, pkt 2 ppkt 1: Zmiana zapisu w związku z wprowadzeniem do 
projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Pi 9v możliwości realizacji 
nowego zadania w postaci mechanizmu zakupów interwencyjnych w celu 
wsparcia osób uciekających do Polski z terenu Ukrainy w wyniku ataku Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę. Zapis jest procedowany na podstawie komunikatu z dnia 
28.04.2022r. o  częściowym zawieszeniu „Wytycznych w  zakresie realizacji 
przedsięwzięć w    obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” w celu dostosowania 
interwencji podejmowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze włączenia społecznego do warunków wynikających ze 
skutków agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz na podst. art. 129 
Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 
środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Ppkt 3: 
Wprowadza się poprawkę redakcyjną usuwającą omyłkę w zapisie – cały zapis w 
tym punkcie odnosi się do grantu 3, a nie 1. 

2. pkt 2: ppkt 2: zmiana wartości wskaźników do monitorowania nowego wsparcia 
dla przedsiębiorców (Działanie 14.2) z tzw. mechanizmu  REACT-EU związana 
jest z uwzględnieniem w koszcie użytym do szacowania ich wartości wysokiej 
inflacji oraz cen materiałów i usług budowlanych oraz ryzyka ich dalszego 
wzrostu. 

3. pkt 3: ppkt 1 i 2: dodaje się wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 
10.1.6 w ramach osi Wiedza i kompetencje oraz dla działania 14.2 w ramach osi 
14 REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚP 

4. pkt 4: aktualizuje się Załącznik nr 4 do SzOOP pn. Wykaz projektów 
zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu 
pozakonkursowego: W ramach Tabeli 1:  
a) wprowadza się nowy projekt do realizacji w trybie pozakonkursowym pn. 
„Instrumenty finansowe dla małopolskich MŚP”, działanie 14.2 z uwagi na uznanie 
projektu za zidentyfikowany, wskazany w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach Tabeli 2: 
Wprowadzone modyfikacje są konsekwencją zmian uwzględnionych w 
aktualizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zatwierdzonej 
Uchwałą nr 845/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2022 r. 
w zakresie dotyczącym załącznika nr 3 do ww. Strategii, zawierającego wykaz 
projektów zgłoszonych do realizacji w ramach trybu pozakonkursowego. Zakres 
wprowadzonych zmian obejmuje: 
a) wykreślenie 2 projektów, b) wprowadzenie na listę 1 nowego projektu, c) 
zmiany wartości docelowych wskaźników dla 5 projektów, d) zmiany kwot wartości 
całkowitych projektów/kosztów kwalifikowalnych/dofinansowania dla 15 projektów 
(bez projektów wykreślonych). 

 


