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WYKAZ ZMIAN 

DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALN EGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 

2014-2020 
 

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

1) w karcie działania 1.1, Infrastruktura badawcza sektora nauki  w pkt. 5, po zapisie 
w brzmieniu: 

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy lub modernizacji 
infrastruktury badawczej. Wyłączone ze wsparcia będą inwestycje w infrastrukturę 
dydaktyczną. 

dodanie zapisu w brzmieniu: 

W ramach realizowanych inwestycji mo żliwe b ędzie uzupełniaj ące wsparcie 
infrastruktury towarzysz ącej, stanowi ącej element uzupełniaj ący wzgl ędem 
zasadniczego przedmiotu projektu, tj. infrastruktur y badawczej, pod 
warunkiem wykazania przez Wnioskodawc ę, że infrastruktura ta przyczynia 
się do szerszej realizacji celów projektu (w kontek ście wydajno ści 
infrastruktury lub zakresu planowanej działalno ści badawczej).  

2) w karcie działania 1.1,  w pkt. 5, punktor trzeci w brzmieniu: 

• możliwie wysoki udział współfinansowania ze źródeł prywatnych, 

otrzymuje brzmienie: 

• możliwie wysoki udział współfinansowania ze źródeł prywatnych, co oznacza, 
że preferowane b ędą projekty przewiduj ące zwi ększony udział cz ęści 
gospodarczej w całkowitych wydatkach kwalifikowanyc h projektu i/lub 
zaangażowanie wkładu pochodz ącego od przedsi ębiorcy / 
przedsi ębiorców w wydatkach kwalifikowanych projektu, 

3) w karcie działania 1.1 , w pkt. 5: 

ppkt b) w brzmieniu: 

części gospodarczej infrastruktury, której udział wynosi co najmniej 40% kosztów 
kwalifikowanych w ramach projektu, 

otrzymuje brzmienie: 

części gospodarczej infrastruktury, której udział wynosi co najmniej 30%  kosztów 
kwalifikowanych w ramach projektu, 

4) w karcie działania 1.1 , w pkt. 23: 

zapis w brzmieniu: 

Z uwagi na charakter oraz zasady wspierania interwencji – przewiduje się, że 
wsparcie udzielane w ramach działania będzie stanowić pomoc państwa, w 
szczególności: pomoc inwestycyjną na infrastrukturę badawczą, pomoc de minimis. 

Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

otrzymuje brzmienie: 

Z uwagi na charakter oraz zasady wspierania interwencji – przewiduje się, że 
wsparcie udzielane w ramach działania będzie stanowić pomoc państwa, w 
szczególności: pomoc inwestycyjną na infrastrukturę badawczą, pomoc 
inwestycyjn ą na infrastruktur ę lokaln ą, pomoc de minimis. 

Podstawę prawną udzielania pomocy stanowią w szczególności: 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

• Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 5 si erpnia 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastr uktur ę lokaln ą w 
ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych na lata 2014-2020. 

5) w karcie działania 1.1 w pkt. 24: 

zapis w brzmieniu: 

80%, przy czym: 

• w odniesieniu  do  części projektu dotyczącej infrastruktury służącej  
działalności niegospodarczej (jeśli dotyczy) maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi  100%, 

• w odniesieniu do projektu lub części projektu dotyczącej infrastruktury służącej 
działalności gospodarczej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50%. 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom 
dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień 
udzielania wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom 
dofinansowania nie przekroczy maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 
wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu określonego w niniejszym punkcie. 

otrzymuje brzmienie: 

85%, przy czym: 

• w odniesieniu  do  części projektu dotyczącej infrastruktury służącej  
działalności niegospodarczej (jeśli dotyczy) maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi  100%, 

• w odniesieniu do projektu lub części projektu dotyczącej infrastruktury służącej 
działalności gospodarczej maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50%. 

6) w karcie działania 1.1 w pkt. 26: 

zapis w brzmieniu: 20%  

otrzymuje brzmienie: 15% 

7) w karcie działania 1.2, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 1.2.3 Bony na 
innowacje  w ppkt f) zapis w brzmieniu: 

typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z 
przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym, które 
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dotyczą: wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i 
technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania; analiz i 
ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw 
rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji 

otrzymuje brzmienie: 

typ 6: usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z 
przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym, które 
dotyczą: wykonania analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i 
technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania; analiz i 
ekspertyz w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw 
rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji; przygotowania zgłoszenia 
wynalazku, wzoru u żytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego 
pełnomocnika, który jest uprawniony do wyst ępowania przed wła ściwym 
organem ochrony własno ści przemysłowej; zgłoszenia przez zawodowego 
pełnomocnika wynalazku, wzoru u żytkowego lub wzoru przemysłowego do 
właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej  przez krajowe, 
regionalne, unijne lub mi ędzynarodowe organy ochrony własno ści 
przemysłowej (w tym opłaty zwi ązane ze zgłoszeniem). 

Jednocze śnie ze wsparcia w ramach tego typu usług wył ączone s ą projekty 
dotycz ące zgłoszenia do Urz ędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony 
wył ącznie na terytorium Polski, oraz jej realizacji. 

8) w karcie działania 1.2, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 1.2.3 Bony na 
innowacje  zapis w brzmieniu: 

W przypadku projektów w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie 
oprogramowania komputerowego, uwzględnione zostały zasady określone w 
Podręczniku Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań 
statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, OECD, 2002 r. 
Zgodnie z zapisami Podręcznika: czynności rutynowe związane z 
oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego, czy technicznego, 
ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym nie powinny być 
zaliczane do B+R. 

Przykładowe czynności, które nie są pracami B+R to: tworzenie aplikacji 
biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i 
istniejących narzędzi informatycznych, obsługa istniejących systemów, konwersja 
oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych, dodawanie funkcjonalności dla 
użytkownika w programach użytkowych, usuwanie błędów z systemów (debugging), 
adaptacja istniejącego oprogramowania, przygotowywanie dokumentacji dla 
użytkownika. 

otrzymuje brzmienie: 

W przypadku  projektów informatycznych, w których c zęść badawcza wi ąże 
się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowa nia 
komputerowego, nale ży uwzgl ędni ć zasadę, zgodnie z któr ą czynno ści 
rutynowe zwi ązane z oprogramowaniem nie mog ą być uznane za prace 
badawczo-rozwojowe. 

Przykłady czynno ści, które nie s ą pracami B+R: 
• tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informat ycznych na 

podstawie znanych  metod i istniej ących narz ędzi informatycznych, 
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• dodawanie funkcjonalno ści dla u żytkownika w istniej ących programach 
użytkowych, 

• tworzenie stron internetowych lub oprogramowania z użyciem 
istniej ących narz ędzi, 

• użycie standardowych metod kodowania, weryfikacji bez pieczeństwa i 
testowania integralno ści danych, 

• dostosowywanie produktów do okre ślonych zastosowa ń, o ile w ramach 
tego procesu nie jest uwzgl ędniana wiedza, która przyczynia si ę do 
znaczącego ulepszenia wyj ściowego oprogramowania, 

• rutynowe usuwanie bł ędów z systemów i programów (debugging), o ile 
nie jest wykonywane jeszcze przed zako ńczeniem eksperymentalnych 
prac rozwojowych. 

9) w karcie działania 1.2, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 1.2.3 :   

a) po ppkt d) dodaje się ppkt e) w brzmieniu:  

e) podmioty uprawnione do świadczenia usług proinnowacyjnych – typu 
6: 

• kancelarie patentowe w rozumieniu ustawy z dn. 11 k wietnia 2001 r. o 
rzecznikach patentowych;  

b) dotychczasowy ppkt e) w brzmieniu: 

usługi wspierane w ramach poddziałania 1.2.3 mogą być realizowane również 
przez konsorcja z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego 
świadczenia poszczególnych typów usług  

oznacza się jako ppkt f) 

10)  w karcie działania 1.2, w pkt. 18, w części dotyczącej poddziałania 1.2.3   wykreśla 
się zapis w brzmieniu: 
wnioskodawca może uzyskać wsparcie w formie bonu jeden raz w ramach danego 
naboru 

11) w karcie działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby w pkt. 5,  zapis w 
brzmieniu: 

doposażenie w sprzęt informatyczny będzie dopuszczalne wyłącznie jako element 
uzupełniający, niezbędny do świadczenia e-usług, 

otrzymuje brzmienie: 

doposażenie w sprzęt informatyczny będzie dopuszczalne wyłącznie jako element 
uzupełniający, niezbędny do świadczenia e-usług i/lub digitalizacji zasobów i/lub 
rozwoju elektronicznej administracji  

12) w karcie działania 2.1 w pkt. 5, dodaje się zapis w brzmieniu: 

Instytucja Zarz ądzająca RPO WM dopuszcza mo żliwo ść, aby projekty w ramach 
działania 2.1 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.  

13) w karcie działania 2.1, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 2.1.1 
Elektroniczna administracja zapis w brzmieniu: 

zapewnienie otwartości dostępu do informacji sektora publicznego, 

otrzymuje brzmienie: 



5 

 

zapewnienie otwartości dostępu do informacji sektora publicznego, w tym tworzenie 
publicznych tre ści cyfrowych oraz tworzenie i rozwijanie repozytori ów 
cyfrowych wraz z zapewnieniem warunków bezpiecznego  przechowywania i 
udost ępniania tre ści cyfrowych, a tak że przy wykorzystaniu rozwi ązań w 
zakresie Internetu Rzeczy (IoT) w przestrzeni  publ icznej, 

14) w karcie działania 2.1, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 2.1.1 po zapisie w 
brzmieniu: 
zapewnienie elektronicznej dostępności urzędów i ich usług dla osób 
niepełnosprawnych zgodnie ze standardami WCAG. 

dodaje się zapis w brzmieniu: 
Ponadto w ramach typu projektu C, w odniesieniu do projektów 
pozakonkursowych, przewiduj ących wdra żanie nowych rozwi ązań IT w 
administracji, dopuszcza si ę możliwo ść kwalifikowania wsparcia obejmuj ącego 
tworzenie i rozwijanie platform dystrybucji tre ści cyfrowych, słu żących  
udost ępnianiu zasobów cyfrowych, przy wykorzystaniu nowyc h technologii i 
aplikacji mobilnych, w tym rozwi ązań w zakresie IoT. 

15) w karcie działania 2.1, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 2.1.1 zapis w 
brzmieniu: 

Wyłączone ze wsparcia będą w szczególności: wydatki na budowę i rozwój platform 
regionalnych w zakresie dostępu do e-usług oraz wydatki związane z 
przygotowaniem wzorów dokumentów elektronicznych oraz formularzy 
elektronicznych, do opracowania których właściwe są organy centralne. 

otrzymuje brzmienie: 
Wyłączone ze wsparcia będą w szczególności: wydatki na tworzenie  i rozwój 
platform regionalnych w zakresie dostępu do e-usług (nie dotyczy projektów 
pozakonkursowych w ramach typu projektu C)  oraz wydatki związane z 
przygotowaniem wzorów dokumentów elektronicznych oraz formularzy 
elektronicznych, do opracowania których właściwe są organy centralne. 

16) w karcie działania 2.1, w pkt. 9, w części dotyczącej poddziałania 2.1.1 , w 
odniesieniu do typu projektu C, zapis w brzmieniu: 
C. nowe rozwiązania IT w administracji, służące cyfryzacji procesów i procedur 
administracyjnych 

otrzymuje brzmienie: 

C. nowe rozwi ązania IT w administracji 

17) w karcie działania 2.1, w pkt. 14, w części dotyczącej poddziałania 2.1.1 : 

w miejsce kwoty: 33 750 000 

wprowadza się kwotę: 35 996 808 

18) w karcie działania 2.1, w pkt. 14, w części dotyczącej poddziałania 2.1.2 Cyfrowe 
zasoby regionalne: 

w miejsce kwoty: 11 250 000 

wprowadza się kwotę: 9 003 192 

19) w karcie działania 2.1, w pkt. 24, w części dotyczącej poddziałania 2.1.1 : 

zapis w brzmieniu: 

75% 
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otrzymuje brzmienie: 

75% - w odniesieniu do projektów realizowanych w trybie  konkursowym   

85% - w odniesieniu do projektów realizowanych w tr ybie pozakonkursowym    

20) w karcie działania 2.1, w pkt. 26, w części dotyczącej poddziałania 2.1.1 : 

zapis w brzmieniu: 

25%   

otrzymuje brzmienie: 

25% - w odniesieniu do projektów realizowanych w trybie  konkursowym   

15% - w odniesieniu do projektów realizowanych w tr ybie pozakonkursowym    

21) w karcie działania 3.4, w pkt. 7, w części dotyczącej poddziałania 3.4.1 i 3.4.3 
wykreśla się zapis w brzmieniu: 
(4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe  
 

22) w karcie działania 4.4, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 4.4.1 Obni żenie 
poziomu niskiej emisji – ZIT,  poddziałania 4.4.2 Obni żenie poziomu niskiej 
emisji – SPR,  poddziałania 4.4.3 Obni żenie poziomu niskiej emisji  (paliwa stałe) 
– SPR: 

ppkt.1. w brzmieniu: 

1. Refundacja przez gminę wydatków poniesionych przez właścicieli budynków w 
związku z likwidacją kotłów i przyłączeniem nowego źródła ciepła, jest możliwa 
do wysokości wynikającej z ustalonych limitów (dla źródła i instalacji 
wewnętrznej) i może być dofinansowana na poziomie 100%. Dodatkowe (ponad 
ustalone limity) wydatki właścicieli budynków poniesione w związku z likwidacją 
kotłów i przyłączeniem nowego źródła ciepła, jak również ich wydatki na 
termomodernizację nie są rozliczane w bilansie kosztów kwalifikowanych i nie 
stanowią wkładu własnego beneficjenta. 

otrzymuje brzmienie: 

1. Refundacja przez gminę wydatków poniesionych przez odbiorców ko ńcowych  
w związku z likwidacją kotłów i przyłączeniem nowego źródła ciepła, jest możliwa 
do wysokości wynikającej z ustalonych limitów (dla źródła i instalacji 
wewnętrznej) i może być dofinansowana na poziomie 100%. Dodatkowe (ponad 
ustalone limity) wydatki odbiorców ko ńcowych  poniesione w związku z 
likwidacją kotłów i przyłączeniem nowego źródła ciepła, jak również ich wydatki 
na termomodernizację nie są rozliczane w bilansie kosztów kwalifikowanych i nie 
stanowią wkładu własnego beneficjenta. 

23) w karcie działania 4.4, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 4.4.1 , 
poddziałania 4.4.2 , poddziałania 4.4.3: 

w ppkt.2. dotyczącym rozliczania projektu, zapis w brzmieniu: 

W ramach projektu dofinansowanie będzie udzielone właścicielom budynków 
przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkaniowe. W przypadku prowadzenia w 
części budynku działalności gospodarczej (np. wynajem pokoi, agroturystyka) będzie 
udzielona pomoc de minimis przez gminę, czyli pomoc na tzw. drugim poziomie. 

otrzymuje brzmienie: 

W ramach projektu dofinansowanie będzie udzielone na likwidacj ę źródeł niskiej 
emisji  w budynkach przeznaczonych wyłącznie na cele mieszkaniowe. W przypadku 
prowadzenia w części budynku działalności gospodarczej (np. wynajem pokoi, 
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agroturystyka) będzie udzielona pomoc de minimis przez gminę, czyli pomoc na tzw. 
drugim poziomie. 

W ramach projektu dofinasowanie b ędzie udzielane osobom legitymuj ącym si ę 
tytułem prawnym do nieruchomo ści lub lokalu (np. wynikaj ącym z prawa 
własno ści, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku 
zobowi ązaniowego).  

Do uzyskania dofinansowania konieczne b ędzie przedstawienie dokumentów 
potwierdzaj ących prawo do dysponowania nieruchomo ścią lub lokalem.  

W odniesieniu do współwłasno ści wymagana b ędzie zgoda wi ększo ści 
współwła ścicieli, co oznacza zgod ę współwła ścicieli posiadaj ących ponad 
połow ę udziałów we współwłasno ści.  

Natomiast w przypadku, gdy odbiorca ko ńcowy nie jest wła ścicielem 
nieruchomo ści/lokalu, a z tre ści dokumentu potwierdzaj ącego jego prawo do 
dysponowania nieruchomo ścią/lokalem (np. umowa najmu) nie wynika 
możliwo ść przeprowadzenia przez odbiorc ę końcowego prac b ędących 
przedmiotem projektu (np. wymiany źródła ogrzewania lub instalacji 
wewn ętrznej) wymagana b ędzie zgoda wła ściciela nieruchomo ści/lokalu i/lub 
współwła ścicieli (w odniesieniu do współwłasno ści) na wykonanie ww. prac (w 
imieniu wła ściciela/współwła ścicieli budynku mo że działać 
administrator/zarz ądca, je żeli wynika to z zakresu jego umocowania).  

24) w karcie działania 8.6  Wsparcie na rzecz wydłu żania aktywno ści zawodowej, w 
pkt. 5, w części ogólnej zapis w brzmieniu: 

Uzupełnieniem powyższych działań będzie wspieranie inicjatyw na rzecz 
pracodawców, którzy planują zapoznać się (poprzez udział w szkoleniach i/lub 
doradztwie), a następnie wdrożyć w praktyce prowadzonej działalności narzędzia 
zarządzania wiekiem.  

Mając na uwadze, że najlepsze efekty zapewnia wdrażanie w danej organizacji 
strategii zarządzania wiekiem, nie zaś fragmentaryczne stosowanie pojedynczych 
narzędzi, wsparcie będą mogły uzyskać projekty, bazujące na opracowanym już 
dokumencie lub tego typu strategii, która powstanie w wyniku realizacji projektu oraz 
projekty, które będą zakładać elementy jej wdrożenia. 

otrzymuje brzmienie: 

Uzupełnieniem powyższych działań będzie wspieranie inicjatyw na rzecz 
pracodawców, którzy planują zapoznać się z tematyk ą zarządzania wiekiem w 
organizacji  (poprzez udział w szkoleniach i/lub doradztwie), a następnie wdrożyć w 
praktyce prowadzonej działalności narzędzie/a  zarządzania wiekiem.  

Mając na uwadze, że najlepsze efekty zapewnia wdrażanie w danej organizacji 
strategii zarządzania wiekiem, nie zaś fragmentaryczne stosowanie pojedynczych 
narzędzi, wsparcie będą mogły uzyskać projekty, bazujące na opracowanym już 
dokumencie lub tego typu strategii, która powstanie w wyniku realizacji projektu oraz 
jedynie projekty, które będą zakładać elementy jej wdrożenia. 

25) w karcie działania 8.6, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 8.6.1 Realizacja 
programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie  dla pracodawców   
zapis w brzmieniu: 

typ B 

Natomiast drugi rodzaj interwencji skierowany będzie do pracodawców, którzy pragną 
wdrażać rozwiązania przyjazne dla dojrzałych pracowników dotyczące systemu 
zarządzania wiekiem.  
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W uzasadnionych przypadkach w ramach projektów (w typie A i B) możliwe będzie 
także doposażenie / wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi 
przez uczestników / pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub 
bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez 
pracowników dojrzałych (powyżej 50 r.ż). 

otrzymuje brzmienie: 

typ B 

Natomiast drugi rodzaj interwencji skierowany będzie do pracodawców, którzy pragną 
poznać i wdra żać w praktyce prowadzonej działalno ści – narz ędzie/a 
zarządzania wiekiem 1.  

Dofinansowanie b ędą mogły uzyska ć projekty polegaj ące na udzieleniu 
wsparcia o charakterze szkoleniowym i/lub doradczym  z zakresu zarz ądzania 
wiekiem maj ącym na celu: 

1. opracowanie strategii zarz ądzania wiekiem u pracodawcy, a nast ępnie 
wdro żenie jej elementu - w przypadku pracodawców, którzy  nie posiadaj ą 
opracowanej strategii zarz ądzania wiekiem na dzie ń przyst ąpienia do projektu 
oraz 

2. wdro żenie wybranego/ych elementu/ów (narz ędzi) strategii zarz ądzania 
wiekiem - w przypadku pracodawców, którzy posiadaj ą opracowan ą strategi ę 
zarządzania wiekiem na dzie ń przyst ąpienia do projektu. 

Wsparcie o charakterze doradczym jest elementem obl igatoryjnym przy 
realizacji cz ęści projektu polegaj ącego na wdra żaniu w praktyce prowadzonej 
działalno ści elementu/ów strategii zarz ądzania wiekiem.  

W uzasadnionych przypadkach w ramach projektów (w typie A i B) możliwe będzie 
także doposażenie / wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi 
przez uczestników / pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub 
bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia, szczególnie przez 
pracowników dojrzałych (powyżej 50 r.ż). Dodatkowo w przypadku projektów 
realizowanych w typie B – konieczno ść doposa żenia/wyposa żenia stanowisk 
pracy powinna wynika ć wprost z tre ści opracowanej przez pracodawc ę strategii 
zarządzania wiekiem.  
1 W ramach projektu pracodawca jest zobowi ązany wdro żyć przynajmniej jedno 
narzędzie zarz ądzania wiekiem (którego nie stosował w organizacji przed 
przyst ąpieniem do projektu i do stosowania którego nie jes t zobowi ązany na 
podstawie przepisów prawa), co nale ży uznać jako wst ępny etap wdra żania 
strategii zarz ądzania wiekiem. 

26) w karcie działania 9.2, w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 9.2.2 Usługi 
opieku ńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT  oraz poddziałania 9.2.3 Usługi 
opieku ńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR,  zapis w brzmieniu: 

A. Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez 
uruchomienie subregionalnego centrum wsparcia opiekunów, oferującego co 
najmniej: 

• usługi „odciążeniowe”/„wytchnieniowe”/„opieki zastępczej”, umożliwiające 
czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną 
opieką w przypadku okresowego braku możliwości sprawowania opieki przez 
jej opiekuna nieformalnego lub potrzeby odpoczynku opiekuna, 
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• wsparcie edukacyjno-doradcze opiekunów nieformalnych, obejmujące m.in. 
grupy wsparcia w określonych kręgach tematycznych (w tym np.: grupy 
wirtualne i telefoniczne), organizację indywidualnego poradnictwa (w tym 
psychologicznego) oraz szkoleń i praktyk opiekuńczych (w tym w formach 
mobilnych/ niestacjonarnych), zespołową asystenturę (w formach 
mobilnych/niestacjonarnych) – pomoc w „zarządzaniu opieką” (usługi 
„menadżerów opieki”), 

• działania zwiększające dostęp opiekunów nieformalnych do informacji 
umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, 
dofinansowań, świadczeń itp., ułatwiających opiekę i podnoszących jej 
jakość, 

• edukację kierowaną do kadr różnych systemów związanych z opieką nad 
osobami niesamodzielnymi, w tym przede wszystkim służby zdrowia i pomocy 
społecznej, 

• ułatwienia w dostępie opiekunów nieformalnych do sprzętu pielęgnacyjnego, 
rehabilitacyjnego i medycznego w połączeniu z nauką obsługi sprzętu i 
doradztwem w zakresie jego wykorzystania. 

otrzymuje brzmienie: 

A. Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, poprzez 
uruchomienie centrów wsparcia opiekunów, oferuj ących co najmniej: 

• wsparcie edukacyjno-doradcze opiekunów nieformalnych, obejmujące m.in. 
grupy wsparcia w określonych kręgach tematycznych (w tym np.: grupy 
wirtualne i telefoniczne), organizację indywidualnego poradnictwa (w tym 
psychologicznego) oraz szkoleń i praktyk opiekuńczych (w tym w formach 
mobilnych/ niestacjonarnych), zespołową asystenturę (w formach 
mobilnych/niestacjonarnych) – pomoc w „zarządzaniu opieką” (usługi 
„menadżerów opieki”), 

• działania zwiększające dostęp opiekunów nieformalnych do informacji 
umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, 
dofinansowań, świadczeń itp., ułatwiających opiekę i podnoszących jej 
jakość, 

• działania informacyjno – edukacyjne kierowane  do kadr różnych 
systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi, w tym 
przede wszystkim służby zdrowia i pomocy społecznej, 

Zakres udzielanego wsparcia mo że obejmowa ć dodatkowo:  

• usługi „odci ążeniowe”/„wytchnieniowe”/„opieki zast ępczej”, 
umo żliwiaj ące czasowe całodobowe przebywanie osoby 
niesamodzielnej pod profesjonaln ą opiek ą w przypadku okresowego 
braku mo żliwo ści sprawowania opieki przez jej opiekuna nieformaln ego 
lub potrzeby odpoczynku opiekuna,  

• ułatwienia w dost ępie opiekunów nieformalnych do sprz ętu 
piel ęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego w poł ączeniu z nauk ą 
obsługi sprz ętu i doradztwem w zakresie jego wykorzystania.  

27) w karcie działania 9.2, w pkt. 10, w części dotyczącej poddziałania 9.2.2 oraz 
poddziałania 9.2.3 , zapis w brzmieniu: 

Typ projektu A i B: 
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych), w tym w szczególności:  
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• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną  
• organizacje pozarządowe  
• organizacje non-profit  
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych  
• podmioty ekonomii społecznej  
• przedsiębiorcy 

otrzymuje brzmienie: 

Typ projektu A i B: 
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych), w tym w szczególności:  
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia  
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną  
• organizacje pozarządowe  
• organizacje non-profit  
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych  
• podmioty ekonomii społecznej  
• przedsiębiorcy 
• instytucje publiczne i prywatne świadcz ące usługi społeczne i zdrowotne 

28) w tabeli pn. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane E UR): 

a) wiersze dotyczące poddziałania 2.1.1 i 2.1.2  w brzmieniu: 
Oś 
prioryteto
wa 2 

  140 000 
000 

0 140 000 
000 

0 24 705 883 24 705 
883 

5 588 
235 

4 848 303 14 269 
345 

0 0 164 705 
883 

131 600 
000 

8 400 000 6,00
% 

0 

działanie 
2.1    

140 000 
000 0 

140 000 
000 0 24 705 883 

24 705 
883 

5 588 
235 4 848 303 

14 269 
345 0 0 

164 705 
883 

131 600 
000 8 400 000 

6,00
% 0 

poddziała
nie 2.1.1  

2
c 

33 750 000  0 33 750 
000 

0 5 955 882 5 955 
882 

0 1 470 589 4 485 
293 

0 0 39 705 882 
  

26 940 
000 

6 810 000 20,1
8% 

0 

poddziała
nie 2.1.2  

2
c 11 250 000  0 

11 250 
000 0 1 985 294 

1 985 
294 0 662 666 

1 322 
628 0 0 13 235 294 

  
9 660 

000 
1 590 000 

14,1
3% 0 

 
zastępuje się wierszami w brzmieniu: 

Oś 
priorytetwo
wa nr  2 

  
  

140 000 
000 0 

140 000 
000 0 24 705 883 

24 705 
883 

5 588 
235 4 819 025 14 298 

623 0 0 164 705 883 
131 600 

000 8 400 000 
6,00
% 0 

działanie 
nr 2.1  

  
  

140 000 
000 

0 140 000 
000 

0 24 705 883 24 705 
883 

5 588 
235 

4 819 025 14 298 
623 0 0 164 705 883 131 600 

000 
8 400 000 6,00

% 
0 

poddziałani
e nr 2.1.1  

2
c 
  

35 996 808   
35 996 

808 0 6 292 903 6 292 
903 0 1 553 804 4 739 

099 0 0 42 289 711 29 186 
808 6 810 000 

18,9
2% 0 

poddziałani
e nr 2.1.2  

2
c 
  

9 003 192   9 003 
192 0 1 648 273 1 648 

273 0 550 173 1 098 
100 0 0 10 651 465 7 413 

192 1 590 000 17,6
6% 

0 

 
b) wiersz podsumowujący Indykatywny plan finansowy : 

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 

 
zastępuje się wierszami w brzmieniu: 

Razem   2 878 
215 972 

0 2 068 
587 710 

809 628 
262 

507 
920 
472 

399 777 
443 

111 
449 
771 

88 215 
856 

166 6
51 

172 

33 460 
644 

108 143 
029 

3 386 
136 444  

2 705 523 
014 

172 692 
958 

6,00% 0 
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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) wiersz dotyczący poddziałania 3.1.1  w brzmieniu: 

Poddziałanie 3.1.1 Liczba inwestycji zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach inwestycyjnych 

szt. 0 2014 80  SL 2014 

 
                zastępuje się wierszem w brzmieniu: 

Poddziałanie 3.1.1 Liczba inwestycji zlokalizowanych na 
przygotowanych terenach inwestycyjnych 

szt. 0 2014 64 SL 2014 

 
b) wiersze dotyczące poddziałania 5.3.1 i 5.3.2  w brzmieniu: 

Poddziałanie 5.3.1 (19) Liczba dodatkowych osób korzystających 
z ulepszonego oczyszczania ścieków 

Osoby  0 2014 
zostanie 
oszacow

ana 
SL 2014 

Poddziałanie 5.3.2 (19) Liczba dodatkowych osób korzystających 
z ulepszonego oczyszczania ścieków 

Osoby  0 2014 
zostanie 
oszacow

ana 
SL 2014 

 
zastępuje się wierszami w brzmieniu: 

Poddziałanie 5.3.1 (19) Liczba dodatkowych osób korzystających 
z ulepszonego oczyszczania ścieków 

RLM 0 2014 
zostanie 
oszacow

ana 
SL 2014 

Poddziałanie 5.3.2 (19) Liczba dodatkowych osób korzystających 
z ulepszonego oczyszczania ścieków 

RLM 0 2014 
zostanie 
oszacow

ana 
SL 2014 

 

2) w tabeli zawierającej wska źniki produktu : 

a) wiersz dotyczący poddziałania 3.1.1  w brzmieniu: 

Poddziałanie 3.1.1 Powierzchnia przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

ha nd 300  SL 2014 

 
zastępuje się wierszem w brzmieniu: 

Poddziałanie 3.1.1 Powierzchnia przygotowanych terenów 
inwestycyjnych 

ha nd 115 SL 2014 

 
b) wiersz dotyczący poddziałania 4.5.1  w brzmieniu: 

Poddziałanie 4.5.1 Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych  km nd 15  SL 2014 

 
zastępuje się wierszem w brzmieniu: 

Poddziałanie 4.5.1 Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych  km nd 1 SL 2014 
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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) wykreśla się wiersz nr 4 w brzmieniu: 

4 2.1.2 m_MSIT Województwo 
Małopolskie- (Urząd 

Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego, 

Departament Turystyki  
i Sportu) 

13.09.2
016 

Województwo 
Małopolskie 

11 065 
500 

11 059 
317 

ND 9 400 
419 

Liczba podmiotów, które 
udostępniły on-line informacje 

sektora publicznego [szt.] 

1 IV 
kw/ 
10/2
016 

IV kw/ 
11/201

5 

IV kw/ 
12/201

8 

Liczba pobrań/odtworzeni 
dokumentów zawierających 

informacje sektora publicznego 
[tys./rok] 

200 
000 

 

b) w miejsce dotychczasowego wiersza nr 4 dodaje się wiersz w brzmieniu: 

4 2.1.1 
Nowoczesna 

Policja dla 
Małopolski 

Komenda 
Wojewódzk
a Policji w 
Krakowie 

23.03.2017 

Komenda 
Wojewódzka 

Policji w 
Krakowie 

40 321 
172 

40 321 
172 nd 30 240 

879 

Liczba udost ępnianych usług 
wewn ątrzadministracyjnych 

(A2A) 
4 

II kw/ 
05/20

17 

I kw/ 
03/2017 

IV kw/ 
12/20

21 

Liczba urz ędów, które 
wdro żyły katalog 

rekomendacji dotycz ących 
awansu cyfrowego 

1 

Liczba usług publicznych 
udost ępnionych on –line  
o stopniu dojrzało ści 3 – 
dwustronna interakcja 

4 

Liczba pobra ń/odtworze ń 
dokumentów zawieraj ących 

informacje sektora 
publicznego 

300 

 

c) po wierszu nr 14 dodaje się wiersz nr 15 w brzmieniu: 

15 6.1.5 

Budowa 
zintegrowanej 

sieci tras 
rowerowych w 
Województwie 
Małopolskim – 
Zadanie nr 7 

VeloRudawa – 
Zabierzów – 

Balice DW 774 

Województwo 
Małopolskie 14.03.2017 Województwo 

Małopolskie 
3 610 
000 

3 610 
000 nd 2 538 

281 

Długo ść odnowionych 
szlaków turystycznych 3,3 

II kw/ 
05/2017 

I kw/ 
03/2017 

III kw/ 
08/2018 

Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w 

objętych wsparciem 
miejscach nale żących do 
dziedzictwa kulturalnego 

i naturalnego oraz 
stanowi ących atrakcje 

turystyczne 

9 
088 

 
d)  dotychczasowe wiersze nr 15-30 otrzymują odpowiednio nr 16-31 

 

  

 

 


