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WYKAZ ZMIAN  
 
do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionaln ego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 (SzOOP RPO WM) 

 

I. W treści Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego  Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020: 

1) w karcie działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, w pkt. 5, w części 
dotyczącej poddziałania 2.1.2  Cyfrowe zasoby regionalne, po  
punktorze trzecim dodaje się punktor czwarty w brzmieniu: 

• tworzenie i rozwijanie systemów umo żliwiaj ących zdalny, jednolity dla 
wszystkich u żytkowników dost ęp do informacji, katalogów lub zasobów 
podmiotów udost ępniaj ących swoje zasoby publiczne (w tym bibliotek).  

2)  w karcie działania 3.4  Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, w pkt. 5,  
w części wprowadzającej, ostatni punktor otrzymuje brzmienie: 

• wyłączenie ze wsparcia projektów z branży handlu detalicznego, hurtowego 
(weryfikacja kwalifikowalności projektów na podstawie kodów PKD oraz 
zakresu rzeczowego projektu). Wyłączeniu temu nie podlega rozwój 
sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) – wył ączenie 
nie dotyczy wsparcia udzielanego za po średnictwem instrumentów 
finansowych (tj. poddziała ń 3.4.1 oraz 3.4.2) . 

3) w karcie działania 3.4, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 3.4.1 
Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju słowa: 

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu 
tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP we wczesnej 
fazie rozwoju, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, w tym instrumenty 
pożyczkowe i poręczeniowe oraz w zależności od realnych możliwości 
połączenia wsparcia zwrotnego z bezzwrotnym. (…) 

Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące zakresu zaangażowania instrumentów 
finansowych, wskazania ich typów oraz ewentualnego łączenia ze wsparciem 
bezzwrotnym, a także warunków korzystania z tego typu wsparcia, 
przedstawione zostaną na późniejszym etapie prac. 

zastępuje się słowami: 

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu 
tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP we wczesnej 
fazie rozwoju, tj. działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce1, tj.  instrumenty 
pożyczkowe. Środki b ędą przeznaczone na wsparcie inwestycyjne  
i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzało ści gospodarczej 
przedsi ębiorstw we wczesnej fazie rozwoju. Finansowanie kap itału 
obrotowego mo żliwe jest pod warunkiem, że jest ono powi ązane z 
działalno ścią inwestycyjn ą i dalsz ą ekspansj ą przedsi ębiorstwa oraz 
zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej w tym zakr esie.  (…) 

                                                           
1 MŚP działaj ące na rynku nie dłu żej ni ż 24 miesi ące – oznacza to, że  od daty rozpocz ęcia działalno ści przedsi ębiorcy  do 
dnia zło żenia wniosku o po życzkę nie upłyn ęły 24 m-ce, wył ączając jednak okresy zawieszenia działalno ści lub przerwy w 
prowadzeniu działalno ści gospodarczej 
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Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące zakresu zaangażowania instrumentów 
finansowych, wskazania ich typów ujęto w Strategii inwestycyjnej dla 
instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Prog ramu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. 

4) w karcie działania 3.4, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 3.4.2 
Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy słowa: 

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu 
tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP działających na 
rynku dłużej niż 24 m-ce, w tym instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe oraz 
w zależności od realnych możliwości połączenia wsparcia zwrotnego z 
bezzwrotnym. (…) 

Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące zakresu zaangażowania instrumentów 
finansowych, wskazania ich typów oraz ewentualnego łączenia ze wsparciem 
bezzwrotnym, a także warunków korzystania z tego typu wsparcia, 
przedstawione zostaną na późniejszym etapie prac. 

zastępuje się słowami: 

W ramach poddziałania wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia z zakresu 
tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP działających na 
rynku dłużej niż 24 m-ce2, tj. instrumenty pożyczkowe. Środki b ędą 
przeznaczone na wsparcie przedsi ęwzięć inwestycyjnych ukierunkowanych 
na wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych pro duktów/usług, 
zwiększaj ących skal ę działalno ści, prowadz ących do wzrostu zasi ęgu 
oferty poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu. Fina nsowanie kapitału 
obrotowego mo żliwe jest pod warunkiem, że jest ono powi ązane z 
działalno ścią inwestycyjn ą i dalsz ą ekspansj ą przedsi ębiorstwa oraz 
zgodne z wytycznymi Komisji Europejskiej w tym zakr esie.  (…) 

Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące zakresu zaangażowania instrumentów 
finansowych, wskazania ich typów ujęto w Strategii inwestycyjnej dla 
instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Prog ramu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. 

5) w karcie działania 3.4, w pkt. 7, w wierszach dotyczących poddziałania 3.4.1  
i 3.4.2 słowa: (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach 
zastępuje się słowami:  

Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje  się wska źników  
o charakterze rezultatu bezpo średniego 

6) w karcie działania 3.4, w pkt. 10, w wierszach dotyczących poddziałania 3.4.1  
i 3.4.2 słowa: podmioty wdrażające instrumenty finansowe 

zastępuje się słowami: podmioty wdrażające instrumenty finansowe (Menedżer 
Funduszu Funduszy)  

7) w karcie działania 3.4 , w pkt. 22, dodaje się zapis w brzmieniu:  

W przypadku poddziała ń 3.4.1 i 3.4.2 transzowanie środków oraz rozliczanie 
wydatków na podstawie umowy zawartej z Mened żerem Funduszu 
Funduszy. 

                                                           
2 MŚP działaj ące na rynku dłu żej ni ż 24 miesi ące – oznacza to, że  od daty rozpocz ęcia działalno ści przedsi ębiorcy  do 
dnia zło żenia wniosku o po życzkę upłyn ęły co najmniej 24 m-ce, wył ączając jednak okresy zawieszenia działalno ści lub 
przerwy w prowadzeniu działalno ści gospodarczej.  
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8) w karcie działania 3.4 , w pkt. 23, dodaje się zapis w brzmieniu: 

W przypadku poddziała ń 3.4.1 oraz 3.4.2 na poziomie Mened żera Funduszu 
Funduszy oraz na poziomie po średnika/po średników finansowych pomoc 
publiczna nie wyst ąpi. Natomiast na poziomie odbiorcy ostatecznego w 
przypadku wsparcia kwalifikuj ącego si ę do obj ęcia pomoc ą publiczn ą lub 
pomoc ą de minimis – wsparcie udzielane b ędzie zgodnie z wła ściwymi 
przepisami prawa dotycz ącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowi ązującymi na dzie ń udzielania wsparcia. 

9) w karcie działania 3.4, w pkt. 24, dodaje się wiersze dotyczące poddziałania 
3.4.1 i 3.4.2 w brzmieniu:  

Poddziałanie 
3.4.1 85% 

Poddziałanie 
3.4.2 85% 

 

10) w karcie działania 3.4 , w pkt. 25, w miejsce dotychczasowego wiersza 
zawierającego zapis w brzmieniu: zgodnie z zapisami w pkt 24, wprowadza się 
wiersze dotyczące:  

a) poddziałania 3.4.1 i 3.4.2 w brzmieniu: 

Poddziałanie 
3.4.1 91,35% 

Poddziałanie 
3.4.2 91,35% 

 
b) poddziała ń 3.4.3, 3.4.4, i 3.4.5 w brzmieniu: 

Poddziałanie 
3.4.3, 3.4.4, 
3.4.5 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

 

11) w karcie działania 3.4 , w pkt. 26, dodaje się zapis w brzmieniu: 

W przypadku instrumentów finansowych wkład własny m oże zostać 
wniesiony na poziomie funduszu funduszy lub na pozi omie po średnika 
finansowego i musi wynie ść co najmniej 8,65%. 

12) w karcie działania 3.4 , w pkt. 30, słowa: 

do uzupełnienia na podstawie wyników analizy ex-ante dla zastosowania 
instrumentów finansowych w ramach RPO WM 

zastępuje się słowami: 

Powierzenie zada ń wdro żeniowych instytucji finansowej, która b ędzie 
wdra żać instrumenty finansowe poprzez Fundusz Funduszy – z godnie z art. 
38 ust. 4 lit. b (iii) oraz art. 38 ust. 5 Rozporz ądzenia ogólnego nr 1303/2013. 

13) w karcie działania 3.4 , w pkt. 31, słowa:  

pożyczki, poręczenia 

zastępuje się słowem: pożyczki  
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14) w karcie działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, w pkt. 10, w wierszu dotyczącym poddziałania 
4.3.4 Głęboka modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych – 
instrument finansowy słowa:  

podmioty wdrażające instrumenty finansowe 

zastępuje się słowami:  

podmioty wdrażające instrumenty finansowe (Menedżer Funduszu Funduszy)  

15) w karcie działania 4.3 , w pkt. 22, dodaje się zapis w brzmieniu:  

W przypadku poddziałania 4.3.4 transzowanie środków oraz rozliczanie 
wydatków na podstawie umowy zawartej z Mened żerem Funduszu 
Funduszy. 

16) w karcie działania 4.3 , w pkt. 23, dodaje się zapis w brzmieniu: 

W przypadku poddziałania 4.3.4 na poziomie Mened żera Funduszu 
Funduszy oraz na poziomie po średnika/po średników finansowych pomoc 
publiczna nie wyst ąpi. Natomiast na poziomie odbiorcy ostatecznego w 
przypadku wsparcia kwalifikuj ącego si ę do obj ęcia pomoc ą publiczn ą lub 
pomoc ą de minimis – wsparcie udzielane b ędzie zgodnie z wła ściwymi 
przepisami prawa dotycz ącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowi ązującymi na dzie ń udzielania wsparcia. 

17) w karcie działania 4.3, w pkt. 26, w wierszu dotyczącym poddziałania 4.3.4 , 
słowo: 

5% 

zastępuje się słowami: 

W przypadku instrumentów finansowych wkład własny m oże zostać 
wniesiony na poziomie funduszu funduszy lub na pozi omie po średnika 
finansowego i musi wynie ść co najmniej 5% 

18) w karcie działania 4.3, w pkt. 30, w wierszu dotyczącym poddziałania 4.3.4 , 
słowa: 

do uzupełnienia na podstawie wyników analizy ex-ante dla zastosowania 
instrumentów finansowych w ramach RPO WM 

zastępuje się słowami: 

Powierzenie zada ń wdro żeniowych instytucji finansowej, która b ędzie 
wdra żać instrumenty finansowe poprzez Fundusz Funduszy – z godnie z art. 
38 ust. 4 lit. b (iii) oraz art. 38 ust. 5 Rozporz ądzenia ogólnego nr 1303/2013. 

19) w karcie działania 4.3, w pkt. 31, w wierszu dotyczącym poddziałania 4.3.4 , 
słowa: 

do uzupełnienia na podstawie wyników analizy ex-ante dla zastosowania 
instrumentów finansowych w ramach RPO WM 

zastępuje się słowem: 

pożyczka 

20) w karcie działania 4.4  Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, w pkt 24, 
słowo: 
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98,5% 

zastępuje się słowami: 

98,5% - z wył ączeniem poddziałania 4.4.2, typ projektu B 

85% - w poddziałaniu 4.4.2, typ projektu B 

21) w karcie działania 4.4  Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, w pkt 26, 
słowo: 

1,5% 

zastępuje się słowami: 

1,5% - z wył ączeniem poddziałania 4.4.2, typ projektu B 

15% - w poddziałaniu 4.4.2, typ projektu B 

22) w karcie działania 4.4  Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, w pkt 28, 
wiersze dotyczące poddziałania 4.4.1 i 4.4.2  otrzymują brzmienie: 

 

Poddziałanie 
4.4.1 

W odniesieniu do poddziałania 4.4.1 i 4.4.2, typ pr ojektu A: 

• dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze do 350zł/kW mocy urządzenia, ale: 
- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego  
- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego 

jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu; 

• dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:  
- maksymalnie do 6 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego 
- do wielokrotności 6 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w 

budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni 

W odniesieniu do poddziałania 4.4.2, typ projektu B : 

• nie dotyczy 

Poddziałanie 
4.4.2 

 

23) w karcie działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, w pkt. 7, w wierszu 
dotyczącym poddziałania 5.1.1  Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, słowa: 

Pojemność obiektów małej retencji 

Obszar zabezpieczony przed ruchami masowymi 

zastępuje się słowami: 

Powierzchnia terenów obj ętych ruchami masowymi poddana stabilizacji 

(20) Liczba ludno ści odnosz ących korzy ści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej 

24) w karcie działania 5.1, w pkt. 8, w wierszu dotyczącym poddziałania 5.1.1 , 
słowa: 

(20) Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony 
przeciwpowodziowej 

Liczba osuwisk objętych wsparciem 

zastępuje się słowami: 

Pojemno ść obiektów małej retencji 

Liczba terenów obj ętych ruchami masowymi poddana stabilizacji 
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25) w karcie działania 6.3  Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, w pkt. 5, 
wiersz określający uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięć w ramach 
działania 6.3 otrzymuje brzmienie: 

Uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięć w ramach działania 6.3: 
1) Wsparcie warunkowane będzie przedstawieniem przez jednostki samorządu terytorialnego (gminę, 

gminy lub samorząd województwa) planu działań dla danego obszaru zawierającego spójną 
zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium, wskazującego powiązane ze sobą projekty 
(realizowane w uzgodnieniu przez różne podmioty z danego terytorium). 

2) W przypadku poddziałania 6.3.1 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie planu działań będzie 
Zarząd Województwa Małopolskiego (przy zaangażowaniu forów subregionalnych). Plan ten będzie 
przygotowywany na bazie regionalnych dokumentów strategicznych, uwzględniając diagnozę, opis 
potencjału obszaru poszczególnych subregionów oraz listę projektów zgłoszonych przez 
wnioskodawców. O wyborze projektów wynikających z powyższego dokumentu współdecydować będą  
fora subregionalne. 

3) W przypadku poddziałania 6.3.2 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie planu działań (Planu 
rozwoju uzdrowisk) będą gminy uzdrowiskowe. Plan ten będzie przygotowywany na bazie dokumentów 
strategicznych uzdrowisk, uwzględniając diagnozę, opis potencjału danego uzdrowiska oraz listę 
projektów zgłoszonych przez wnioskodawców. 

4) W ramach poddziałania 6.3.2, w przypadku realizacji projektów w zakresie infrastruktury uzdrowiskowej 
koniecznym jest spełnienie warunku zgodności z mapami potrzeb zdrowotnych opracowanych przez 
Ministerstwo Zdrowia – jeśli dotyczy. 

5) W ramach poddziałania 6.3.2, w przypadku realizacji projektów w obiektach prowadzących działalność 
hotelarską, jak również świadczących usługi sanatoryjne w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, 
rehabilitacji uzdrowiskowej oraz odnowy biologicznej, wspierane będą inwestycje w bazę leczniczo-
zabiegową. 

6) W przypadku poddziałania 6.3.3 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie planu działań (Planu 
rozwoju zbiorników wodnych) będą właściwe gminy. Plan ten będzie przygotowywany na bazie 
dokumentów strategicznych gmin uwzględniając diagnozę, opis potencjału obszaru zbiorników 
wodnych oraz listę projektów zgłoszonych przez wnioskodawców. 

7) W ramach poddziałania 6.3.3, w przypadku przedsięwzięć polegających na budowie, rozbudowie, 
przebudowie wielofunkcyjnych obiektów rekreacyjnych i turystycznych, niekwalifikowalna będzie część 
inwestycji dotycząca bazy noclegowej. 

8) W ramach poddziałania 6.3.3 w przypadku inwestyc ji dotycz ących zagospodarowania otoczenia 
zbiornika wodnego istnieje mo żliwo ść wsparcia inwestycji dotycz ących kempingów oraz pól 
namiotowych/biwakowych. 

9) Zaplanowane w ramach działania 6.3 przedsięwzięcia powinny przyczynić się do tworzenia nowych 
miejsc pracy bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. 

10) Interwencja dotycząca danego obszaru realizowana powinna być komplementarnie poprzez projekty 
współfinansowane ze środków EFRR (w ramach działania 6.3 RPO WM) i projektów EFS (w 
szczególności ramach działań 8.2, 8.3, 8.5, 9.1, 9.2, 10.1 RPO WM).  

W ramach działania 6.3 wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna, przeznaczona na potrzeby związane z 
obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze lub krajobrazowe 
danego obszaru. Nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury 
rozgrywek i zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności 
przez kluby sportowe (w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny 
za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych) 
oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym. 
W ramach działania 6.3 nie będą wspierane inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich i parków rozrywki, 
z zastrzeżeniem pkt 5) oraz 7). 

 

26) w karcie działania 7.1 Infrastruktura drogowa, w pkt. 5, w wierszu dotyczącym 
poddziałania 7.1.1  Drogi regionalne, dodaje się zapis w brzmieniu: 

Instytucja Zarz ądzająca RPO WM dopuszcza mo żliwo ść, aby projekty w 
ramach podziałania 7.1.1 wdra żane były poza obszarem obj ętym 
programem, ale na terytorium UE, z uwzgl ędnieniem warunków 
wynikaj ących z art. 70 ust. 2 rozporz ądzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. 

27) w karcie działania 7.1, w pkt. 10, w wierszu dotyczącym poddziałania 7.1.1 , 
słowa:  



7 

 

miasta na prawach powiatu – wyłącznie jako partner Województwa 
Małopolskiego 

zastępuje się słowami:  

miasta na prawach powiatu – wył ącznie  w porozumieniu z Województwem 
Małopolskim   

28) w karcie działania 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w pkt. 
5, w wierszu dotyczącym poddziałania 8.3.2  Wsparcie na zakładanie 
działalności gospodarczej, w tym w formie instrumentów zwrotnych skreśla się 
słowa: 

Szczegółowe zadania beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego wsparcia  
ujęte zostaną w wytycznych programowych lub regulaminie konkursu, które 
zostaną opracowane na podstawie wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego. 

29) w karcie działania 8.3, w pkt. 10, w wierszu dotyczącym poddziałania 8.3.2 , 
słowa: 

Podmioty posiadające doświadczenie we wdrażaniu instrumentów finansowych w 
szczególności: banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub 
instytucje finansowe, banki spółdzielcze, podmioty, które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku lub przeznaczają zyski na cele statutowe służące tworzeniu 
korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w tym m.in. przez 
udzielanie pożyczek, konsorcja powyższych podmiotów. 

zastępuje się słowami: 

• podmioty wdra żające instrumenty finansowe (Mened żer Funduszu 
Funduszy) 

30) w karcie działania 8.3, w pkt. 22, dodaje się zapis w brzmieniu: 

W przypadku poddziała ń 8.3.2 transzowanie środków oraz rozliczanie 
wydatków na podstawie umowy zawartej z Mened żerem Funduszu 
Funduszy. 

31) w karcie działania 8.3, w pkt. 23, dodaje się zapis w brzmieniu: 

W przypadku poddziałania 8.3.2 na poziomie Mened żera Funduszu 
Funduszy oraz na poziomie po średnika/po średników finansowych pomoc 
publiczna nie wyst ąpi. Natomiast na poziomie odbiorcy ostatecznego w 
przypadku wsparcia kwalifikuj ącego si ę do obj ęcia pomoc ą publiczn ą lub 
pomoc ą de minimis – wsparcie udzielane b ędzie zgodnie z wła ściwymi 
przepisami prawa dotycz ącymi zasad udzielania tej pomocy, 
obowi ązującymi na dzie ń udzielania wsparcia. 

32) w karcie działania 8.3, w pkt. 26, w wierszu dotyczącym poddziałania 8.3.2 , 
słowa: 

15% 

zastępuje się słowami: 

W przypadku instrumentów finansowych wkład własny m oże zostać 
wniesiony na poziomie funduszu funduszy lub na pozi omie po średnika 
finansowego i musi wynie ść co najmniej 15% 
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33) w karcie działania 8.3, w pkt. 29, w wierszu dotyczącym poddziałania 8.3.2 , 
zapis: 4 750 000 

zastępuje się zapisem: 5 000 000 

34) w karcie działania 8.3, w pkt. 30, w wierszu dotyczącym poddziałania 8.3.2  
słowa: 

pośrednik finansowy 

zastępuje się słowami: 

Powierzenie zada ń wdro żeniowych instytucji finansowej, która b ędzie 
wdra żać instrumenty finansowe poprzez Fundusz Funduszy – z godnie z art. 
38 ust. 4 lit. b (iii) oraz art. 38 ust. 5 Rozporz ądzenia ogólnego nr 1303/2013. 

35) w karcie działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, w pkt 5,  
w wierszu dotyczącym poddziałania 8.4.1  Rozwój kompetencji kadr sektora 
MŚP:  

słowa: Rejestr Usług Rozwojowych zastępuje się słowami: Baza Usług 
Rozwojowych z przypisem w brzmieniu: wcześniej: Rejestr Usług 
Rozwojowych  

36) w karcie działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, w pkt 5, w wierszu 
dotyczącym poddziałania 9.2.1  Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, słowa: 

C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem standardu jakości usług obejmującego m.in. 

• działalność adekwatną do potrzeb (np. w dni wolne, weekendy oraz wieczory), 

• metody równoległej pracy z dzieckiem i rodziną z uwzględnieniem form 
współdziałania służb społecznych i instytucji działających na rzecz dzieci i 
rodzin, w tym instytucji oświatowych, 

• interdyscyplinarne programy zajęć dla uczestników,  

• ofertę usług w formach wychodzących do odbiorcy, takich jak praca 
podwórkowa realizująca działania animacyjne i socjoterapeutyczne), 

• opiekę i wychowanie, pomoc w nauce; organizację czasu wolnego, zabawę i 
zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, 

• programy pracy z dzieckiem i rodziną, w szczególności indywidualne programy 
korekcyjne, psychokorekcyjne i psychoprofilaktyczne, 

• zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz 
logopedyczne, 

• działania edukacyjne i animacyjne na rzecz środowiska lokalnego. 

zastępuje się słowami: 

C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla 
dzieci i młodzieży. 
Zakres udzielanego wsparcia obejmuje nast ępuj ące działania: 

a) tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ra mach nowo 
tworzonych placówek wsparcia dziennego lub 

b) wsparcie istniej ących placówek wsparcia dziennego, wył ącznie pod 
warunkiem: 

− zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub  
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− rozszerzenia oferty wsparcia.  3 

W ramach ww. typu  przewiduje si ę realizacj ę projektów, w ramach których 
zapewnione jest co najmniej: 
a) praca z dzieckiem prowadzona w oparciu o indywid ualny plan wsparcia, 

opracowany z uwzgl ędnieniem diagnozy sytuacji problemowej, 
potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jeg o rodziny; 

b) równoległa praca z dzieckiem oraz rodzicami/opie kunami; 
c) stała współpraca z placówkami o światowymi, podmiotami leczniczymi 

oraz innymi instytucjami istotnymi z punktu widzeni a wsparcia dzieci i 
rodzin; 

d) funkcjonowanie placówki w sposób adekwatny do po trzeb dzieci i 
rodzin (np. w dni wolne, weekendy oraz wieczory); 

e) oferta usług świadczonych przez placówk ę obejmuj ąca: 
• w przypadku placówek prowadzonych w formie opieku ńczej:  

− opiek ę i wychowanie,  
− pomoc w nauce,  
− organizacj ę czasu wolnego, zabaw ę i zajęcia sportowe oraz 

rozwój zainteresowa ń; 
• w przypadku placówek prowadzonych w formie specjali stycznej, w 

szczególno ści: 
− organizacj ę zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, 

korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych, 
− realizacj ę indywidualnych programów korekcyjnych, 

psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych; 
• w przypadku placówek prowadzonych w formie podwórko wej: 

realizacj ę działań animacyjnych i socjoterapeutycznych.  

37) w karcie działania 11.3  Fundusz rewitalizacji i odnowy Małopolski, w pkt. 7, 
słowa: 

Liczba projektów wspartych przy pomocy instrumentów finansowych 

zastępuje się słowami: 

Liczba przedsi ębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach 

38) w karcie działania 11.3 , w pkt. 8, słowa: 

Liczba wspartych funduszy pożyczkowych 

zastępuje się słowami: 

Powierzchnia obszarów obj ętych rewitalizacj ą 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizow anych na 
rewitalizowanych obszarach 

39) w karcie działania 11.3 , w pkt. 10, słowa: 

podmioty wdrażające instrumenty finansowe: 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

                                                           

3
 Wsparcie w ramach projektu nie mo że spowodowa ć: 

- zmniejszenia dotychczasowego finansowania usług w sparcia rodziny w formie placówek wsparcia dzienneg o przez 
danego beneficjenta; 
- zastąpienia środkami projektu dotychczasowego finansowania przez  danego beneficjenta usług wsparcia rodziny w 
formie placówek wsparcie dziennego.  
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• jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające 
osobowość prawną 

• partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) 
• inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną 
• przedsiębiorcy 

zastępuje się słowami: 

• podmioty wdra żające instrumenty finansowe (Mened żer Funduszu 
Funduszy) 

40) w karcie działania 11.3 , w pkt. 22, dodaje się zapis w brzmieniu: 

Transzowanie środków oraz rozliczanie wydatków b ędzie odbywa ć się na 
podstawie umowy zawartej z Mened żerem Funduszu Funduszy. 

41) w karcie działania 11.3 , w pkt. 23, słowa: 

Z uwagi na charakter oraz zasady wspierania interwencji – przewiduje się, że 
wsparcie udzielane w ramach działania może stanowić pomoc państwa, w 
szczególności: pomoc regionalną na rzecz rozwoju obszarów miejskich. 

zastępuje się słowami: 

Na poziomie Mened żera Funduszu Funduszy oraz na poziomie 
pośrednika/po średników finansowych pomoc publiczna nie wyst ąpi. 

Na poziomie odbiorcy ostatecznego w przypadku wspar cia kwalifikuj ącego 
się do obj ęcia pomoc ą publiczn ą lub pomoc ą de minimis – wsparcie 
udzielane b ędzie zgodnie z wła ściwymi przepisami prawa dotycz ącymi 
zasad udzielania tej pomocy, obowi ązującymi na dzie ń udzielania wsparcia. 

42) w karcie działania 11.3 , w pkt. 24, skreśla się słowa: 

przy zastrzeżeniu, że w przypadku projektów objętych pomocą publiczną poziom 
dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych, 
obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności z 
rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego na podstawie: rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 z 
dn. 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z 
rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu oraz ustawy z dn. 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

43) w karcie działania 11.3 , w pkt. 26, skreśla się słowa: 

przy zastrzeżeniu, że w przypadku projektów objętych pomocą publiczną: w 
zależności od poziomu dofinansowania ustalanego zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy. 

44) w karcie działania 11.3 , w pkt. 30, słowa: 

do uzupełnienia na podstawie wyników analizy ex-ante dla zastosowania 
instrumentów finansowych w ramach RPO WM 

zastępuje się słowami: 

Powierzenie zada ń wdro żeniowych instytucji finansowej, która b ędzie 
wdra żać instrumenty finansowe poprzez Fundusz Funduszy – z godnie z art. 
38 ust. 4 lit. b (iii) oraz art. 38 ust. 5 Rozporz ądzenia ogólnego nr 1303/2013. 
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45) w tabeli pn. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane E UR) – 
wprowadza się zmiany w odniesieniu do kwot w kolumnach dotyczących: 
krajowych środków publicznych/ogółem, krajowych środków publicznych/budżet 
państwa, krajowych środków publicznych/budżet województwa, krajowych 
środków prywatnych: 

a) wierszy dotyczący osi priorytetowej 3  w brzmieniu: 

Oś 
priorytetowa 
3 

  240 000 
000 

0 240 000 
000 

0 
42 

352 
942 

11 588 
236 

0 1 000 
000 

10 
588 
236 

0 30 764 
706 

282 352 
942  

225 600 
000 

14 400 
000 

6,00% 0 

 
zastępuje się wierszem w brzmieniu: 

Oś 
priorytetowa 
3 

  240 000 
000 

0 240 000 
000 

0 
42 

352 
942 

16 077 
415 

4 489 
179 

1 000 
000 

10 
588 
236 

0 26 275 
527 

282 352 
942  

225 600 
000 

14 400 
000 

6,00% 0 

 
b) wiersze dotyczące działania 3.4, poddziałania 3.4.1 i 3.4.2  w brzmieniu: 

działanie 3.4    
125 000 

000 0 
125 000 

000 0 
22 

058 
823 

0 0 0 0 0 
22 058 

823 
147 058 

823  
119 500 

000 
5 500 

000 4,40% 0 

poddziałanie 
3.4.1  

3
a 

20 000 
000 

 
0 

20 000 
000 

0 3 529 
412 

0 0 0 0 0 3 529 
412 

23 529 
412 

  20 000 
000 

0  0,00% 0 

poddziałanie 
3.4.2  

3
c 

40 000 
000 

 
0 

40 000 
000 

0 
7 058 

824 
0 0 0 0 0 

7 058 
824 

47 058 
824 

  
40 000 

000 
0  0,00% 0 

zastępuje się wierszami w brzmieniu: 

 

działanie 3.4    
125 000 

000 0 
125 000 

000 0 
22 

058 
823 

4 489 
179 

4 489 
179 0 0 0 

17 569 
644 

147 058 
823  

119 500 
000 

5 500 
000 4,40% 0 

poddziałanie 
3.4.1  

3
a 

20 000 
000 

 
0 

20 000 
000 

0 3 529 
412 

1 496 
393 

1 496 
393 0 0 0 2 033 

019 
23 529 

412 
  20 000 

000 
0  0,00% 0 

poddziałanie 
3.4.2  

3
c 

40 000 
000 

 
0 

40 000 
000 0 

7 058 
824 

2 992 
786 

2 992 
786 0 0 0 

4 066 
038 

47 058 
824   

40 000 
000 0  0,00% 0 

 

c) wiersze dotyczące osi priorytetowej 7,  działania 7.1, poddziałania 7.1.1   
w brzmieniu: 

Oś 
priorytetowa 
7 

  
390 500 

000 0 
390 500 

000 0 
68 

911 
765 

68 911 
765 

17 
871 
657 

39 820 
990 

11 
219 
118 

0 0 
459 411 

765  
367 070 

000 
23 430 

000 6,00% 0 

działanie 7.1    290 500 
000 

0 290 500 
000 

0 
51 

264 
706 

51 264 
706 

14 
091 
296 

29 483 
704 

7 689 
706 

0 0 341 764 
706  

287 070 
000 

3 430 
000 

1,18% 0 

poddziałanie 
7.1.1  

7
b 

246 925 
000 

 
0 

246 925 
000 0 

43 
575 
000 

43 575 
000 

14 
091 
296 

29 483 
704 0 0 0 

290 500 
000   

243 495 
000 

3 430 
000 1,39% 0 

 
zastępuje się wierszami w brzmieniu: 

Oś 
priorytetowa 
7 

  
390 500 

000 
0 

390 500 
000 

0 
68 

911 
765 

68 911 
765 

13 
382 
478 

44 310 
169 

11 
219 
118 

0 0 
459 411 

765  
367 070 

000 
23 430 

000 
6,00% 0 

działanie 7.1    290 500 
000 

0 290 500 
000 

0 
51 

264 
706 

51 264 
706 

9 602 
117 

33 972 
883 

7 689 
706 

0 0 341 764 
706  

287 070 
000 

3 430 
000 

1,18% 0 

poddziałanie 
7.1.1  

7
b 

246 925 
000 

 
0 

246 925 
000 0 

43 
575 
000 

43 575 
000 

9 602 
117 

33 972 
883 0 0 0 

290 500 
000   

243 495 
000 

3 430 
000 1,39% 0 

 
d) wiersz dotyczący pozycji Razem w brzmieniu: 

Razem   2 878 
215 972 

0 2 068 
587 710 

809 628 
262 

507 
920 
472 

395 288 
264 

111 
449 
771 

83 755 
955 

166 
621 
894 

33 460 
644 

112 632 
208 

3 386 
136 444  

2 705 523 
014 

172 692 
958 

6,00% 0 
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zastępuje się wierszem w brzmieniu: 

Razem   
2 878 

215 972 0 
2 068 

587 710 
809 628 

262 

507 
920 
472 

399 777 
443 

111 
449 
771 

88 245 
134 

166 
621 
894 

33 460 
644 

108 143 
029 

3 386 
136 444  

2 705 523 
014 

172 692 
958 6,00% 0 

 

 
II. w załączniku nr 2  do SzOOP RPO WM – Tabela wskaźników rezultatu 

bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań: 

1) w tabeli zawierającej wska źniki rezultatu bezpo średniego : 

a) wiersze dotyczące poddziała ń 3.4.1 i 3.4.2 w brzmieniu: 

Poddziałanie 
3.4.1 

(8)  Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

EPC nd 2014 zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

Poddziałanie 
3.4.2 

(8)  Wzrost zatrudnienia we wspieranych 
przedsiębiorstwach 

EPC nd 2014 zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

 
zastępuje się wierszami w brzmieniu: 

Poddziałanie 
3.4.1 

Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje  się wska źników o charakterze rezultatu 
bezpośredniego 

Poddziałanie 
3.4.2 

Na poziomie SzOOP w ramach poddziałania nie planuje  się wska źników o charakterze rezultatu 
bezpośredniego 

 

b) wiersze dotyczące poddziałania 5.1.1  w brzmieniu: 

Poddziałanie 
5.1.1 

Pojemność obiektów małej retencji  m3 0 2014 zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

Obszar zabezpieczony przed ruchami masowymi ha 0 2014 zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach 
renaturalizacji 

szt. 0 2014 zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

 
zastępuje się wierszami w brzmieniu: 

Poddziałanie 
5.1.1 

Powierzchnia terenów obj ętych ruchami 
masowymi poddana stabilizacji ha 0 2014 

zostanie 
oszacowan

a 
SL 2014 

Liczba przedsięwzięć realizowanych w ramach 
renaturalizacji 

szt. 0 2014 zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

(20) Liczba ludno ści odnosz ących korzy ści ze 
środków ochrony przeciwpowodziowej os. 0 2014 22 500 SL 2014 

 

c) wiersz dotyczący działania 11.3  w brzmieniu: 

Działanie 11.3 Liczba projektów wspartych przy pomocy 
instrumentów finansowych 

szt. nd nd 30 SL 2014 

 
zastępuje się wierszem w brzmieniu: 

Działanie 11.3 Liczba przedsi ębiorstw ulokowanych na 
zrewitalizowanych obszarach szt. nd nd 104 SL 2014 

 

2) w tabeli zawierającej wska źniki produktu : 

a) wiersze dotyczące poddziałania 5.1.1  w brzmieniu: 
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Poddziałanie 
5.1.1 

Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony 
przeciwpowodziowej 

szt. nd zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony 
przeciwpowodziowej 

szt. nd zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

Liczba wyremontowanych urządzeń dla celów 
ochrony przeciwpowodziowej 

szt. nd zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

(20) Liczba ludności odnoszących korzyści ze 
środków ochrony przeciwpowodziowej 

os. nd 22 500 SL 2014 

Powierzchnia terenu objęta renaturalizacją obszarów 
hydrogenicznych oraz utrzymaniem obszarów 
wodno-błotnych  

ha nd zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

Liczba osuwisk objętych wsparciem szt. nd zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

 
zastępuje się wierszami w brzmieniu: 

Poddziałanie 
5.1.1 

Liczba wybudowanych urządzeń dla celów ochrony 
przeciwpowodziowej 

szt. nd zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

Liczba przebudowanych urządzeń dla celów ochrony 
przeciwpowodziowej 

szt. nd zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

Liczba wyremontowanych urządzeń dla celów 
ochrony przeciwpowodziowej 

szt. nd zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

Pojemno ść obiektów małej retencji m3 nd zostanie 
oszacowana SL 2014 

Powierzchnia terenu objęta renaturalizacją obszarów 
hydrogenicznych oraz utrzymaniem obszarów 
wodno-błotnych  

ha nd zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

Liczba terenów obj ętych ruchami masowymi 
poddana stabilizacji szt. nd zostanie 

oszacowana SL 2014 

 

b) wiersz dotyczący działania 11.3  w brzmieniu: 

Działanie 11.3 Liczba wspartych funduszy pożyczkowych szt. nd 1 SL 2014 

 
zastępuje się wierszami w brzmieniu: 

Działanie 11.3 
Powierzchnia obszarów obj ętych rewitalizacj ą ha 0 65 SL 2014 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury 
zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach szt. nd 50 SL 2014 

 

c) wiersze dotyczące poddziała ń 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4 w brzmieniu: 

Poddziałanie 
12.1.2 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych  szt. 0  5 SL 2014 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 
medycznej 

zł 0 zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

Poddziałanie 
12.1.3 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych  szt. 0 16 SL 2014 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 
medycznej 

zł 0 zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

Poddziałanie 
12.1.4 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych  szt. 0 2 SL 2014 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 
medycznej 

zł 0 zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

 
zastępuje się wierszami w brzmieniu: 

Poddziałanie Liczba wspartych podmiotów leczniczych  szt. 0 4 5 SL 2014 

                                                           
4 Szacowana warto ść wskaźnika produktu na podstawie podpisanych umów o dofin ansowanie: 2 



14 

 

12.1.2 Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 
medycznej 

zł 0 zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

Poddziałanie 
12.1.3 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych  szt. 0 5 16 SL 2014 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 
medycznej 

zł 0 zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

Poddziałanie 
12.1.4 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych  szt. 0 6 2 SL 2014 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury 
medycznej 

zł 0 zostanie 
oszacowana 

SL 2014 

 

III. w załączniku nr 4 do SzOOP RPO WM – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez 
Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego: 

1) w Tabeli 1. Wykaz projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym – 
PROJEKTY REGIONALNE: 

a) w odniesieniu do projektu pn. Rozbudowa systemu udostępniania e-usług 
publicznych w administracji publicznej w Małopolsce – etap II (podmiot 
zgłaszający: Wojewoda Małopolski) oraz w odniesieniu do projektu pn. Na 
straży danych – cyfryzacja procesów realizowanych w jednostkach PSP woj. 
małopolskiego wraz z budową systemu bezpieczeństwa danych (podmiot 
zgłaszający: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej  
w Krakowie) – w kolumnie pn. numer działania lub poddziałania, zapis: 2.1.2  

zastępuje się zapisem: 2.1.1 

b) w odniesieniu do projektu pn. Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w 
Województwie Małopolskim Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – 
odcinek 1: Drwinia (Niepołomice) – Szczucin (podmiot zgłaszający: 
Województwo Małopolskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie) –  
w kolumnie pn. przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o 
dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok), zapis: 09  

zastępuje się zapisem: 10 

2) w Tabeli 1. Wykaz projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym – 
PROJEKTY REGIONALNE: 

a) po wierszu nr 6 dodaje się wiersze nr 7-9 w brzmieniu: 

7. 3.4.1 Zintegrowany projekt 
wsparcia 
instrumentów 
finansowych w 
Małopolsce – w 
zakresie 
poddziałania 3.4.1 
Instrumenty 
finansowe dla M ŚP – 
wczesna faza 
rozwoju 

Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

15.12.2016 Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

104 232 
942 

104 232 
942 

ND 88 598 
000 

Liczba 
przedsi ębiorstw 
otrzymuj ących 
wsparcie (CI 1) 
[przedsi ębiorstwa]  

360 IV kw/ 
12/2016 

IV kw/ 
12/2016 

IV kw/  
12/2023 

Liczba 
przedsi ębiorstw 
otrzymuj ących 
wsparcie inne ni ż 
dotacje (CI 3) 
[przedsi ębiorstwa]  

360 

Inwestycje 
prywatne 
uzupełniaj ące 
wsparcie 
publiczne dla 
przedsi ębiorców 
(CI 7) [PLN] 

9 006 
071 

8. 3.4.2 Zintegrowany projekt 
wsparcia 

Bank 
Gospodarstwa 

15.12.2016 Bank 
Gospodarstwa 

208 465 208 465 ND 177 196 Liczba 
przedsi ębiorstw 

305 IV kw/ IV kw/ IV kw/  

                                                           
5 Szacowana warto ść wskaźnika produktu na podstawie podpisanych umów o dofin ansowanie: 1 

6 Szacowana warto ść wskaźnika produktu na podstawie podpisanych umów o dofin ansowanie: 2 
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instrumentów 
finansowych w 
Małopolsce – w 
zakresie 
poddziałania 3.4.2 
Instrumenty 
finansowe dla M ŚP – 
powy żej 24 miesi ęcy 

Krajowego Krajowego 884 884 000 otrzymuj ących 
wsparcie (CI 1) 
[przedsi ębiorstwa]  

12/2016 12/2016 12/2023 

Liczba 
przedsi ębiorstw 
otrzymuj ących 
wsparcie inne ni ż 
dotacje (CI 3) 
[przedsi ębiorstwa]  

305 

Inwestycje 
prywatne 
uzupełniaj ące 
wsparcie 
publiczne dla 
przedsi ębiorców 
(CI 7) [PLN] 

18 012 
141 

9. 4.3.4 Zintegrowany projekt 
wsparcia 
instrumentów 
finansowych w 
Małopolsce – w 
zakresie 
poddziałania 4.3.4 
Głęboka 
modernizacja 
energetyczna 
budynków 
wielorodzinnych 
mieszkaniowych – 
instrument 
finansowy  

Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

15.12.2016 Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

104 232 
942 

104 232 
942 

ND 88 598 
000 

Liczba 
gospodarstw 
domowych z 
lepsz ą klas ą 
zużycia energii (CI 
31) [gosp. 
domowe] 

5 800 IV kw/ 
12/2016 

IV kw/ 
12/2016 

IV kw/  
12/2023 

Ilość 
zaoszcz ędzonej 
energii 
elektrycznej 
[MWh/rok] 

53,04 

Ilość 
zaoszcz ędzonej 
energii cieplnej 
[GJ/rok] 

3 577,6 

Zmniejszenie 
zużycia energii 
końcowej w 
wyniku realizacji 
projektów [GJ/rok]  

4 
208,94 

Szacowany 
roczny spadek 
emisji gazów  
cieplarnianych (CI 
34) [tony 
równowa żnika 
CO2/rok] 

5 608,2 

 
b) dotychczasowe wiersze nr 7-9 otrzymują odpowiednio nr 10-12; 

c) dodaje się wiersze nr 13-14 w brzmieniu: 

13. 6.1.5 Budowa zintegrowanej 
sieci tras rowerowych 
w Województwie 
Małopolskim – Zadanie 
nr 5  VeloDunajec – 
odc. 1 cz.1 Zakopane - 
Sromowce Ni żne 

Województwo 
Małopolskie 
(Zarząd Dróg 
Wojewódzkich  
w Krakowie) 

15.12.2016 Województwo 
Małopolskie 

12 
912 
830 

12 
912 
830 

ND 9 079 
334 

Długo ść 
utworzonych 
szlaków 
turystycznych 
[km] 

11 I kw/ 
01/2017 

IV kw/ 
11/2016 

I kw/ 
1/2018 

Długo ść 
odnowionych 
szlaków 
turystycznych 
[km] 

44 

Wzrost 
oczekiwanej 
liczby odwiedzin 
w obj ętych 
wsparciem 
miejscach 
należących do 
dziedzictwa 
kulturalnego i 
naturalnego oraz 
stanowi ących 
atrakcje 
turystyczne 
[odwiedziny/rok] 

151 
470 

14. 6.1.5 Budowa zintegrowanej 
sieci tras rowerowych 
w Województwie 
Małopolskim–Zadanie 

Województwo 
Małopolskie 
(Zarząd Dróg 
Wojewódzkich  

15.12.2016 Województwo 
Małopolskie 

6 813 
400 

6 813 
400 

ND 4 790 
672 

Długo ść 
utworzonych 
szlaków 
turystycznych 

15,5 I kw/ 
02/2017 

IV kw/ 
10/2016 

IV kw/ 
12/201

7 
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nr 2 VeloMetropolis 
(EV4) Wola Batorska – 
Jodłówka Wałki 

w Krakowie) [km] 

Długo ść 
odnowionych 
szlaków 
turystycznych 
[km] 

76,8 

Wzrost 
oczekiwanej 
liczby odwiedzin 
w obj ętych 
wsparciem 
miejscach 
należących do 
dziedzictwa 
kulturalnego i 
naturalnego oraz 
stanowi ących 
atrakcje 
turystyczne 
[odwiedziny/rok] 

254 
194 

 
d) dotychczasowy wiersz nr 10 otrzymuje nr 15; 

e) dodaje się wiersz nr 16 w brzmieniu: 

16. 7.2.3 Małopolska Karta 
Aglomeracyjna – 
budowa systemu 
zarządzania 
transportem 
zbiorowym w 
Województwie 
Małopolskim cz. II 

Województwo 
Małopolskie 
(Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 
w Krakowie) 

15.12.2016 Województwo 
Małopolskie 

49 222 
353 

49 222 
353 

ND 41 839 
000 

Liczba 
wybudowanych/ 
rozbudowanych 
systemów integracji 
transportu 
kolejowego z innymi 
środkami transportu 
[szt.] 

1 II kw/ 
05/2017 

I kw/ 
02/2017 

IV kw/ 
10/202

0 

 
f) dotychczasowe wiersze nr 11-12 otrzymują odpowiednio nr 17-18; 

g) dodaje się wiersz nr 19 w brzmieniu: 

19. 8.3.2 Zintegrowany projekt 
wsparcia 
instrumentów 
finansowych w 
Małopolsce – w 
zakresie 
poddziałania 8.3.2 
Wsparcie na 
zakładanie 
działalno ści 
gospodarczej w tym 
w formie 
instrumentów 
zwrotnych  

Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

15.12.2016 Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

26 058 
236 

26 058 
236 

ND 22 149 
500 

Liczba osób 
pozostaj ących bez 
pracy, które 
skorzystały z 
instrumentów 
zwrotnych na 
podj ęcie 
działalno ści 
gospodarczej w 
programie [os.] 

330 IV kw/ 
12/2016 

IV kw/ 
12/2016 

IV kw/  
12/2023 

Liczba 
utworzonych 
miejsc pracy w 
ramach 
udzielonych z EFS 
środków na 
podj ęcie 
działalno ści 
gospodarczej 
[szt.] 

330 

 
h) dotychczasowe wiersze nr 13-18 otrzymują odpowiednio nr 20-25; 

i) dodaje się wiersz nr 26 w brzmieniu: 

26. 11.3 Zintegrowany projekt 
wsparcia 
instrumentów 
finansowych w 
Małopolsce – w 
zakresie działania 
11.3 Fundusz 
rewitalizacji i 
odnowy Małopolski  

Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

15.12.2016 Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

156 349 
418 

156 349 
418 

ND 132 897 
000 

Powierzchnia 
obszarów 
obj ętych 
rewitalizacj ą [ha] 

65 IV kw/ 
12/2016 

IV kw/ 
12/2016 

IV kw/  
12/2023 

Liczba wspartych 
obiektów 
infrastruktury 
zlokalizowanych 
na 
rewitalizowanych 
obszarach [szt.] 

50 
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Liczba 
przedsi ębiorstw 
ulokowanych na 
zrewitalizowanych 
obszarach [szt.] 

104 

 
j) dotychczasowe wiersze nr 19-21 otrzymują odpowiednio nr 27-29. 
 

3) w Tabeli 2. Wykaz projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym – 
PROJEKTY W RAMACH ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI 
TERYTORIALNYCH: 

wiersze w brzmieniu: 

6.  3.1.1 
Rozwój SAG – 

etap III 

Stowarzyszenie 
Metropolia 
Krakowska 

2.07 
2015 

Gmina 
Skawina 

4 705 
883,00 

4 705 
883,00 

N
D 

4 000 
000,00 

Powierzchnia 
przygotowanych 

terenów 
inwestycyjnych 

[ha] 

29,00 

IV 
kw/ 

12/20
15  

II kw/ 
04/20

16 

I kw/ 
03/2
019 

7. 3.1.1 
Rozbudowa SAG 

„HUTA” 

Stowarzyszenie 
Metropolia 
Krakowska 

2.07 
2015 

Gmina 
Skawina 

4 705 
883,00 

4 705 
883,00 

N
D 

4 000 
000,00 

Powierzchnia 
przygotowanych 

terenów 
inwestycyjnych 

[ha] 

61,00 
I kw/ 
03/20

16 

II kw/ 
04/20

16 

I kw/ 
03/2
019 

 
otrzymują brzmienie: 

6.  3.1.1 
Rozwój SAG – 

etap III 

Stowarzyszenie 
Metropolia 
Krakowska 

2.07 
2015 

Gmina 
Skawina 

12 
503 584, 

00 

5 
444 116, 

00 

N
D 

4 600 
000,00 

Powierzchnia 
przygotowanych 

terenów 
inwestycyjnych 

[ha] 

29,00 

IV 
kw/ 

12/20
15  

II kw/ 
04/20

16 

I kw/ 
03/2
019 

7. 3.1.1 Rozbudowa SAG 
„HUTA” 

Stowarzyszenie 
Metropolia 
Krakowska 

2.07 
2015 

Gmina 
Skawina 

4 705 
883,00 

4 705 
883,00 

N
D 

3 400 
000,00 

Powierzchnia 
przygotowanych 

terenów 
inwestycyjnych 

[ha] 

61,00 
I kw/ 
03/20

16 

II kw/ 
04/20

16 

I kw/ 
03/2
019 

 

IV. w załączniku nr 5  do SzOOP RPO WM – Słownik terminologiczny: 

1) w definicji pojęcia obiekt hotelarski  słowa:  

Przez obiekt hotelarski rozumie się hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy 
wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe oraz inne 
obiekty w których świadczone są usługi hotelarskie polegające na ogólnie 
dostępnym wynajmie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych 

 zastępuje się słowami: 

Przez obiekt hotelarski rozumie się hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy 
wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe oraz inne 
obiekty w których świadczone są usługi hotelarskie polegające na ogólnie 
dostępnym wynajmie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych z 
zastrze żeniem zasad okre ślonych dla poddziałania 6.3.3. 
 

V. w załączniku nr 3  do SzOOP RPO WM – Kryteria wyboru projektów dla 
poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań: 

1) w sekcji Wstęp: 

a) słowa: Kryteria horyzontalnych w podziale na główne grupy kryteriów, 
zastępuje się słowami: Kryteria horyzontalne  w podziale na główne grupy 
kryteriów 
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b) przypis do słów, o których mowa w ppkt a) otrzymuje brzmienie:  

Z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z przeglądu kryteriów 
wspólnych, mających odzwierciedlenie w kryteriach wyboru projektów dla 
działań / poddziałań / typów projektów RPO WM zatwierdzanych począwszy 
od XI posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WM (20-21 października 
2016 r.). Nie dotyczy kryteriów wyboru projektów dla nast ępujących 
działań / poddziała ń: 1.2.1, 3.4.1, 3.4.2, 4.3.4, 8.3.2, 11.3, 13.1 – z uwagi 
na specyfik ę przedmiotu tych działa ń / poddziała ń (projekty badawczo-
rozwojowe, instrumenty finansowe, pomoc techniczna) . 

2) w tabeli Zestawienie kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet 
Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020: 

a) w działaniu 2.1 wiersz dotyczący poddziałania 2.1.4  w brzmieniu: 

2.1.4 E-usługi w informacji 
przestrzennej  

A. regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych 52 

 
zastępuje się wierszem w brzmieniu: 

2.1.4 E-usługi w informacji 
przestrzennej  A. regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych 55 

 
b) w działaniu 3.4 dodaje się wiersze dotyczący poddziałania 3.4.1 i 3.4.2   

w brzmieniu: 

3.4.1 Instrumenty 
finansowe dla M ŚP – 
wczesna faza rozwoju 

A. instrumenty finansowe dla M ŚP funkcjonuj ących na rynku nie dłu żej ni ż 24 m-ce nd 

3.4.2 Instrumenty 
finansowe dla M ŚP – 
powy żej 24 m-cy 

A. instrumenty finansowe dla M ŚP funkcjonuj ących na rynku dłu żej ni ż 24 m-ce nd 

 
c) w działaniu 4.3 dodaje się wiersz dotyczący poddziałania 4.3.4  w brzmieniu: 

4.3.4 Głęboka 
modernizacja energetyczna 
budynków wielorodzinnych 
mieszkaniowych – 
instrument finansowy 

A. wsparcie instrumentów finansowych przeznaczonych  dla spółdzielni i wspólnot 
mieszkaniowych nd 

 
d) w działaniu 5.1 wiersz dotyczący poddziałania 5.1.1  w brzmieniu: 

5.1.1 Przeciwdziałanie 
klęskom żywiołowym 

D. przeciwdziałanie ruchom masowym 30 

 
zastępuje się wierszami w brzmieniu: 

5.1.1 Przeciwdziałanie 
klęskom żywiołowym 

A. rozwój ró żnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników m ałej retencji  
B. podejmowanie działa ń z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych o bszarów  
C. inwestycje zwi ększające odporno ść na ekstremalne zjawiska pogodowe 

49 

D. przeciwdziałanie ruchom masowym 29 

 
e) w działaniu 7.2 wiersz dotyczący poddziałania 7.2.1  w brzmieniu: 
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7.2.1 Tabor kolejowy 
A. zakup nowego taboru kolejowego 
B. budowa / przebudowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego 37 

 
zastępuje się wierszem w brzmieniu: 

7.2.1 Tabor kolejowy 
A. zakup nowego taboru kolejowego 
B. budowa / przebudowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego 

nd 

 
f) w działaniu 8.3 dodaje się wiersz dotyczący poddziałania 8.3.2  w brzmieniu: 

8.3.2 Wsparcie na 
zakładanie działalno ści 
gospodarczej w tym w 
formie instrumentów 
zwrotnych 

A. kompleksowe wsparcie dla zakładania działalno ści gospodarczej, w tym w formie 
instrumentów zwrotnych nd 

 
g) w działaniu 11.1 wiersze dotyczące poddziałania 11.1.1 i 11.1.2  w 

brzmieniu: 

11.1.1 Rewitalizacja 
głównych ośrodków miejskich 
w regionie 

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne 
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury 
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę 
zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

91 

11.1.2 Rewitalizacja miast 
średnich i małych 

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne 
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury 
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę 
zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

93 

 
zastępuje się wierszami w brzmieniu: 

11.1.1 Rewitalizacja 
głównych ośrodków miejskich 
w regionie 

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne 
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury 
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę 
zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
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11.1.2 Rewitalizacja miast 
średnich i małych 

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne 
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury 
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę 
zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
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h) w działaniu 11.2  wiersz w brzmieniu: 

11.2 Odnowa 
obszarów wiejskich - 

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne 
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury 
kultury 
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę 
zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
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zastępuje się wierszem w brzmieniu: 

11.2 Odnowa 
obszarów wiejskich 

- 

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne 
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury 
kultury 
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę 
zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
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i) dodaje się wiersz dotyczący działania 11.3  w brzmieniu: 

11.3 Fundusz 
rewitalizacji i 
odnowy 
Małopolski 

- A. utworzenie i prowadzenie funduszu wspieraj ącego proces rewitalizacji miast i 
odnowy obszarów wiejskich przy pomocy instrumentów finansowych nd 

 
j) w działaniu 11.4  wiersz w brzmieniu: 

11.4 Rewitalizacja 
terenów 
poprzemysłowych  

- 

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne 
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury 
kultury 
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę 
zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
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zastępuje się wierszem w brzmieniu: 

11.4 Rewitalizacja 
terenów 
poprzemysłowych  

- 

A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne 
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury 
kultury 
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę 
zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
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3) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 2.1.4 , zastępuje się 
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 2 do uchwały 
ZWM Nr 1884/16 z dn. 15 grudnia 2016 r.; 

4) przed wykazem kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 5.1.1 typ projektu 
D, dodaje się wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 5.1.1 typ 
projektu A, B, C  w brzmieniu Załącznika nr 3 do uchwały ZWM Nr 1884/16 z 
dn. 15 grudnia 2016 r.; 

5) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania  5.1.1 typ projektu D , 
zastępuje się wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 4 
do uchwały ZWM Nr 1884/16 z dn. 15 grudnia 2016 r.; 

6) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 7.2.1 , zastępuje się 
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 5 do uchwały 
ZWM Nr 1884/16 z dn. 15 grudnia 2016 r.; 

7) wykaz kryteriów wyboru projektów dla działania 8.1 , zastępuje się wykazem 
kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 6 do uchwały ZWM Nr 
1884/16 z dn. 15 grudnia 2016 r.; 
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8) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 9.2.1 typ projektu C , 
zastępuje się wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 7 
do uchwały ZWM Nr 1884/16 z dn. 15 grudnia 2016 r.; 

9) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 11.1.1 , zastępuje się 
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 8 do uchwały 
ZWM Nr 1884/16 z dn. 15 grudnia 2016 r.; 

10) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 11.1.2 , zastępuje się 
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 9 do uchwały 
ZWM Nr 1884/16 z dn. 15 grudnia 2016 r.; 

11) wykaz kryteriów wyboru projektów dla działania 11.2 , zastępuje się wykazem 
kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 10 do uchwały ZWM Nr 
1884/16 z dn. 15 grudnia 2016 r.; 

12) wykaz kryteriów wyboru projektów dla działania 11.4 , zastępuje się wykazem 
kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 11 do uchwały ZWM Nr 
1884/16 z dn. 15 grudnia 2016 r.; 

13) wykaz kryteriów wyboru projektów dla podziałania 12.1.3 , zastępuje się 
wykazem kryteriów wyboru projektów w brzmieniu Załącznika nr 12 do uchwały 
ZWM Nr 1884/16 z dn. 15 grudnia 2016 r.; 

14) po wykazie kryteriów dla działania 13.1, dodaje się wykaz wspólnych 
kryteriów wyboru projektów dla instrumentów finanso wych w ramach: 
poddziałania 3.4.1, poddziałania 3.4.2, poddziałani a 4.3.4, poddziałania 
8.3.2, działania 11.3  – w brzmieniu Załącznika nr 13 do uchwały ZWM Nr 
1884/16 z dn. 15 grudnia 2016 r.. 

 
 


