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WYKAZ ZMIAN 
DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2014-2020 

 
 
 
 

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

1) W karcie działania 1.2, w pkt 5, w części dotyczącej poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje – 
zapis w brzmieniu: 

 jednostki naukowe, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki, posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której 
mowa w tej ustawie, 

otrzymuje brzmienie: 

 jednostki naukowe, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki: 

 posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej 

ustawie lub  

 będące posiadającymi infrastrukturę badawczą powstałą przy wsparciu w 

ramach działań 2.1 i 2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

na lata 2007-2013: jednostkami organizacyjnymi uczelni lub jednostkami 

naukowymi Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy  z dn. 30 kwietnia  

2010 r. o Polskiej Akademii Nauk lub instytutami badawczymi w rozumieniu 

ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, 

 

2) W karcie działania 1.3, pkt. 5, w części wprowadzającej dotyczącej regionalnego 

programu rozwijania centrów transferu wiedzy (typ projektu B) – zapis w brzmieniu: 

 doradztwo w procesie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na innowacje w 

ramach poddziałania 1.2.3,  

 doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów pomiędzy wykonawcami i 

nabywcami wyników prac B+R; 

otrzymuje brzmienie: 

 doradztwo w procesie ubiegania się o wsparcie w formie bonów na innowacje w 

ramach poddziałania 1.2.3, z wyłączeniem usług i czynności technicznych 

polegających na przygotowaniu i wypełnieniu formularza wniosku o 

dofinansowanie dla projektu ubiegającego się o wsparcie w ramach tego 

poddziałania oraz innych działań / poddziałań współfinansowanych ze 

środków EFRR i EFS w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 

(zgodnie z podrozdziałem 6.3 pkt 1) ppkt p) wytycznych horyzontalnych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 

2014-2020), 

 doradztwo w procesie negocjacji i zawierania umów pomiędzy wykonawcami i 

nabywcami wyników prac B+R, z wyłączeniem umów, których stroną będzie 

centrum uczestniczące w programie, które świadczy daną usługę w zakresie 

transferu technologii; 

3) W karcie działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby: 
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a) w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja -  Formalne 

warunki specyficzne dla poddziałania 2.1.1 – zapis w brzmieniu: 

a) zakres przedmiotowy projektu nie dotyczy działań związanych z informatyzacją 

podmiotów działających w sektorze ochrony zdrowia, w szczególności e-usług w 

ochronie zdrowia 

otrzymuje brzmienie: 

a) projekt nie dotyczy interwencji w obszarze e-zdrowia w zakresie narzędzi 

wskazanych w dokumencie pn. Krajowe ramy strategiczne. Policy paper dla 

ochrony zdrowia na lata 2014-2020, w tym w szczególności nie dotyczy wymiany 

elektronicznej dokumentacji medycznej oraz telemedycyny 

b) w pkt. 8, w części dotyczącej poddziałania 2.1.1 – dodaje się zapis w brzmieniu: 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – 

dwustronna interakcja 

c) w pkt. 8, w części dotyczącej poddziałania 2.1.5 – zapis w brzmieniu: 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna 

interakcja 

otrzymuje brzmienie: 

Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co 

najmniej 4 – transakcja 

 

4) W karcie działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian w pkt 5 w części 

dotyczącej poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian zapis w brzmieniu: 

 

W ramach poddziałania podejmowane będą interwencje na rzecz wsparcia osób 

zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a także 

osób odchodzących z rolnictwa lub  ich rodzin poprzez opracowywane i wdrażanie 

kompleksowych programów typu outplacement. Katalog form, które mogą stanowić 

składową programu outplacementowego opracowywanego przez beneficjenta (operatora) 

jest katalogiem otwartym, niemniej jednak każdy program powinien ujmować narzędzia 

wsparcia wskazane w pkt a-h i tym samym charakteryzować się kompleksowością i jak 

najwyższą skutecznością wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

uczestników. Program typu outplacement obejmuje np.: 

a) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania 

jako obowiązkowy element wsparcia (dla każdego uczestnika), 

b) poradnictwo psychologiczne, 

c) pośrednictwo pracy,  

d) szkolenia i/lub kursy i/lub studia podyplomowe,  

e) staże i/lub praktyki zawodowe,  

f) subsydiowanie zatrudnienia,  

g) dodatki relokacyjne45, 

h) wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz finansowe (dotacje w wysokości do 6-

krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę) dla osób zamierzających podjąć 

własną działalność gospodarczą należących co najmniej do jednej z poniższych 

grup: 

a. osób o niskich kwalifikacjach,  
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b. osób powyżej 50 roku życia,  

c. osób w wieku poniżej 30 lat,  

d. osób z niepełnosprawnościami,  

e. kobiet46, 

i) zatrudnienie wspomagane, 

j) wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach 

projektów, w tym szkolenia lub doradztwo, 

k) wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki 

nad osobą zależną (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia), 

l) inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej. 

Zaproponowany przez beneficjenta (operatora) sposób realizacji projektu zapewnia szybką 

reakcję na potrzeby uczestników. 

W przypadku udzielania pomocy osobom odchodzącym z rolnictwa posiadających 

gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin 

ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), wsparcie 

ukierunkowane jest na podjęcie pracy poza rolnictwem i przejście z systemu ubezpieczeń 

społecznych rolników do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych. 

a) Wykorzystywane przez beneficjenta (operatora) narzędzia wsparcia zapewniają możliwość 

utworzenia przez uczestników należących co najmniej do jednej z grup o których mowa w 

pkt h47, szczególnie osobom po 50 r.ż., przedsiębiorstw społecznych. W tym celu w ramach 

projektu należy przewidzieć możliwość udzielania wsparcia finansowego (dotacji) na 

tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych48. Przyznawanie dotacji na 

tworzenie przedsiębiorstw społecznych  jest  powiązane z usługami towarzyszącymi tj. 

świadczenie usług mających na celu nabycie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych 

do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności 

związanych ze strefą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego  

b) świadczenie usług mających na celu dostarczanie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym  

c) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych nowoutworzonych w ramach 

projektu świadczone w formie finansowej  lub w zindywidualizowanej formie usług 

wskazanych w punktach a) i b)49. 

Założenia programu outplacementowego uwzględniają współpracę z beneficjentami 

realizującymi projekt/y w ramach poddziałania 8.3.2 RPO WM Wsparcie dla zakładania 

działalności gospodarczej w formie instrumentów zwrotnych, a w jej ramach m.in. informowanie 

uczestników pozostających bez pracy, którzy nie będą mogli otrzymać w ramach programu 

outplacementowego wsparcia na założenie działalności gospodarczej w formie dotacji, o 

potencjalnej możliwości udziału w projektach realizowanych w w/w poddziałaniu. 

otrzymuje brzmienie: 

W ramach poddziałania podejmowane będą interwencje na rzecz wsparcia pracowników 

zagrożonych zwolnieniem, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub osób 

zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, a także osób odchodzących z rolnictwa 

poprzez opracowywane i wdrażanie kompleksowych programów typu outplacement.  

Katalog form, które mogą stanowić składową programu outplacementowego opracowywanego 

przez beneficjenta (operatora) jest katalogiem otwartym, niemniej jednak każdy program 

obejmuje narzędzia wsparcia wskazane w pkt a-h i tym samym charakteryzuje się 

kompleksowością i jak najwyższą skutecznością wsparcia dostosowanego do indywidualnych 

potrzeb uczestników. Program typu outplacement obejmuje np.: 

a) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem indywidualnego planu działania jako 

obowiązkowy element wsparcia (dla każdego uczestnika), 
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b) poradnictwo psychologiczne, 

c) pośrednictwo pracy,  

d) szkolenia i/lub kursy i/lub studia podyplomowe,  

e) staże i/lub praktyki zawodowe,  

f) subsydiowanie zatrudnienia,  

g) sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny na 

pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, 

h) wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz finansowe (dotacje w wysokości do 6-krotności 

przeciętnego wynagrodzenia za pracę) dla osób zamierzających podjąć własną działalność 

gospodarczą 45, 

i) zatrudnienie wspomagane, 

j) wsparcie adaptacyjne dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektów, w 

tym szkolenia lub doradztwo, 

k) wsparcie towarzyszące dla uczestników projektu polegające na zapewnieniu opieki nad 

osobą zależną (jedynie w połączeniu z innymi formami wsparcia), 

l) inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej. 

Zaproponowany przez beneficjenta (operatora) sposób realizacji projektu zapewnia szybką 

reakcję na potrzeby uczestników. 

Wykorzystywane przez beneficjenta (operatora) narzędzia wsparcia zapewniają 

możliwość utworzenia przez uczestników projektów, szczególnie osobom po 50 r.ż. oraz 

osobom z niepełnosprawnościami - przedsiębiorstw społecznych46.  

W tym celu w ramach projektu należy przewidzieć możliwość udzielania wsparcia finansowego 

(dotacji) na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych47. Przyznawanie dotacji 

na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych  jest  powiązane z usługami 

towarzyszącymi tj.  

a) świadczenie usług mających na celu nabycie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych 

do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności 

związanych ze strefą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego 

(obowiązkowo dla każdego przedsiębiorstwa społecznego) 

b) świadczenie usług mających na celu dostarczanie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (fakultatywnie dla 

poszczególnych przedsiębiorstw w zależności od indywidulanych potrzeb) 

c) wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw społecznych nowoutworzonych w ramach 

projektu świadczone w formie finansowej  lub w formie zindywidualizowanych usług 

wskazanych w punkcie a) (obowiązkowo dla każdego przedsiębiorstwa 

społecznego)48. 

 

5) W karcie działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian w pkt 5 w części 

dotyczącej poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian:  

a) przypis nr 45 w brzmieniu: 

Dodatek relokacyjny przeznacza się na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z 

podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, innej pracy 

zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem stałego zamieszkania. 

Maksymalna wysokość dodatku relokacyjnego jest nie wyższa niż 2-krotność 

przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu 

przyznania dodatku, przy czym możliwa jest wypłata dodatku relokacyjnego w transzach, 

w zależności od okresu trwania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego uczestnika 

projektu, bądź też od okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika 

projektu. 
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Dodatek relokacyjny jest przyznawany w przypadku gdy łącznie zostaną spełnione 

następujące warunki:  

a) odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca podjęcia 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

wynosi co najmniej 50 km;  

b) osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez 

okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania stosunku pracy lub stosunku 

cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 

12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego. 

 

 

 

otrzymuje brzmienie: 

Wsparcie  szkoleniowo-doradcze udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie 

działalności gospodarczej oraz kontynuowane w początkowym okresie jej funkcjonowania 

(do 12 m-cy). Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest 

kierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie 

dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, a także pracowników 

znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego 

lub osób odchodzących z rolnictwa. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach 

projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej (minimalny obowiązkowy okres prowadzenia działalności 

gospodarczej przez uczestnika projektu). Data rozpoczęcia działalności powinna być 

tożsama z datą jej zarejestrowania. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej 

zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia 

rehabilitacyjnego. 

 
b) przypis nr 46 w brzmieniu: 

Wsparcie  szkoleniowo-doradcze udzielane na etapie poprzedzającym rozpoczęcie 

działalności gospodarczej oraz kontynuowane w początkowym okresie jej funkcjonowania 

(do 12 m-cy). Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest 

kierowane w pierwszej kolejności do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie 

dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się 

w okresie wypowiedzenia stosunku pracy. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach 

projektu jest prowadzona co najmniej przez okres 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia 

działalności gospodarczej (minimalny obowiązkowy okres prowadzenia działalności 

gospodarczej przez uczestnika projektu). Data rozpoczęcia działalności powinna być 

tożsama z datą jej zarejestrowania. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej 

zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia 

rehabilitacyjnego. 

otrzymuje brzmienie: 

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że wsparcie finansowe na tworzenie nowych 
miejsc pracy może być udzielane wyłącznie osobom wskazanym w regulaminie 
konkursu na podstawie 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. 

 

c) przypis nr 47 w brzmieniu: 
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Jednocześnie wsparcie finansowe może być jedynie przyznane osobom bezrobotnym w 

rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instrumentach rynku pracy; osobom, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. 

otrzymuje brzmienie: 

Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy w 
przedsiębiorstwie społecznym oraz maksymalna kwota dotacji dla pojedynczego 
przedsiębiorstwa społecznego zostanie określona w regulaminie konkursu na 
podstawie w/w wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

 

 

d) przypis nr 48 w brzmieniu: 

Maksymalna kwota dotacji na stworzenie jednego miejsca pracy w przedsiębiorstwie 

społecznym stanowi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, przy czym maksymalna 

kwota dotacji dla jednego podmiotu stanowi 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia. 

beneficjent (operator) jest zobowiązany do zapewnienia trwałości utworzonych miejsc 

pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji lub utworzenia 

stanowiska pracy, o ile ten termin jest późniejszy niż termin przyznania dotacji. 

otrzymuje brzmienie: 

Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone zgodnie z warunkami 

określonymi w regulaminie konkursu na podstawie w/w wytycznych ministra 

właściwego ds. rozwoju regionalnego. 

 

e) skreśla się przypis nr 49 w brzmieniu: 

Wsparcie pomostowe w formie finansowej jest świadczone przez okres nie krótszy niż 6 

miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy i jest przyznawane miesięcznie w wysokości 

niezbędnej do sfinansowania podstawowych kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa 

społecznego w początkowym okresie działania, jednak nie większej niż zwielokrotniona o 

liczbę utworzonych miejsc pracy kwota minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu 

przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

6) W karcie działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian w pkt 11 w części 

dotyczącej poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian – zapis w brzmieniu: 

 Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy lub osoby 
zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

 Osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni 
powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS 

 

otrzymuje brzmienie: 

 Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy lub osoby 
zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika 

 Osoby odchodzące z rolnictwa 

 

7) W karcie działania 8.4. Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian w pkt 19  zapis w 

brzmieniu: nie dotyczy 

otrzymuje brzmienie: 
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Zgodnie z art. 65 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego wspólne przepisy 

dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR,  niezbędne wydatki w ramach 

cross–financingu mogą być kwalifikowalne od dnia przedłożenia Komisji 

Europejskiej wniosku o zmianę RPO WM wprowadzającego mechanizm cross-

financingu w ramach PI 8v oraz przy założeniu, że wydatki w ramach cross-

financingu wyniosą do 5% finansowania unijnego w projekcie. 

 

8) W karcie działania 8.4. Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian w pkt 20   

a) zapis w brzmieniu:   

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może łącznie w 

projekcie przekroczyć 10% finansowania unijnego. 

otrzymuje brzmienie: 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków w ramach 

finansowania krzyżowego (cross-financingu)49 nie może łącznie w projekcie 

przekroczyć 10% finansowania unijnego. 

 

b) Po słowach Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków w 

ramach finansowania krzyżowego (cross-financingu) dodaje się przypis nr 49 o treści Z 

zastrzeżeniem warunku o którym mowa w pkt 19 karty działania 8.4 

 

9) W karcie działania 10.1  Rozwój kształcenia ogólnego: 

a) w pkt. 5, w części dotyczącej poddziałania 10.1.4  Małopolska Chmura Edukacyjna – 

zapis w brzmieniu: 

Wsparcie kierowane będzie do szkół ponadgimnazjalnych.  

otrzymuje brzmienie: 

Wsparcie kierowane będzie do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.  

b) w pkt. 10, w części dotyczącej poddziałania 10.1.4  Małopolska Chmura Edukacyjna – 

zapis w brzmieniu: 

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym 

w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe. 

otrzymuje brzmienie: 

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym 

w szczególności organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, 

w tym zawodowe. 

c)  w pkt. 11, w części dotyczącej 10.1.4  Małopolska Chmura Edukacyjna zapis w 

brzmieniu: 

Główne grupy docelowe w tym obszarze to: 
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 szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe, 

 uczniowie tych szkół, 

 kadra tych szkół w tym nauczyciele przedmiotów ogólnych w szkołach 
zawodowych. 

otrzymuje brzmienie: 

Główne grupy docelowe w tym obszarze to: 

 szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, w tym zawodowe, 

 uczniowie tych szkół, 

 kadra tych szkół w tym nauczyciele przedmiotów ogólnych w szkołach 
zawodowych. 

 

 

2. w załączniku nr 2 do SzOOP RPO WM – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego 
i produktu dla działań i poddziałań: 

1) w tabeli zawierającej wskaźniki produktu: 

a) wiersz dotyczący poddziałania 2.1.1 w brzmieniu: 

Działanie 2.1  

Poddziałanie 2.1.1 

Liczba urzędów, które wdrożyły katalog 
rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 

szt. 4 33 SL 2014 

Liczba udostępnionych usług 
wewnątrzadministracyjnych (A2A)  

szt. nd 34 SL 2014 

 

otrzymuje brzmienie: 

Działanie 2.1  

Poddziałanie 2.1.1 

Liczba urzędów, które wdrożyły katalog 
rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 

szt. 4 33 SL 2014 

Liczba udostępnionych usług 
wewnątrzadministracyjnych (A2A)  

szt. nd 34 SL 2014 

Liczba usług publicznych udostępnionych 
on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna 
interakcja 

szt. nd 60 SL 2014 

 

b) wiersz dotyczący poddziałania 2.1.5 w brzmieniu: 

Poddziałanie 2.1.5 
Liczba usług publicznych udostępnionych on-
line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna 
interakcja 

szt. nd 
60 
 

SL 2014 

 

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 2.1.5 
Liczba usług publicznych udostępnionych 
on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – 
transakcja 

szt. nd 
 

5 
SL 2014 

 

 

3. 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, wiersz nr 4 w brzmieniu: 

4 2.1.1 Rozbudowa 
systemu 

Wojewoda 13.09.2016 Wojewoda 40 000 000  40 000 000 ND 30 000 000 Liczba udostępnianych usług 
wewnątrzadministracyjnych 

40 IV kw/ II kw/ IV kw/ 
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udostępniania 
e-usług 
publicznych w 
administracji 
publicznej w 
Małopolsce – 
etap II 

Małopolski Małopolski    (A2A) [szt.] 12/2016 04/2017 12/2018 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości 3- 
dwustronna interakcja [szt.] 

25 

Liczba urzędów, które 
wdrożyły katalog rekomendacji 
dotyczących awansu 
cyfrowego [szt.] 

8 

Liczba osób objętych 
systemem zarządzania 
opartym na technologiach 
teleinformatycznych [os.] 

610 

otrzymuje brzmienie: 

4 2.1.1 Rozbudowa 
systemu 
udostępniania e-
usług 
publicznych w 
administracji 
publicznej w 
Małopolsce – 
etap II 

Wojewoda 
Małopolski 

13.09.2016 Wojewoda 
Małopolski 

21 525 
420 

21 525 
420 

ND 16 
144 065 

Liczba udostępnianych 
usług 
wewnątrzadministracyjnych 
(A2A) [szt.] 

40 IV kw/ 
12/2016 

II kw/ 
04/2017 

IV kw/ 
12/2018 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości 3- 
dwustronna interakcja [szt.] 

25 

Liczba urzędów, które 
wdrożyły katalog 
rekomendacji dotyczących 
awansu cyfrowego [szt.] 

8 

Liczba osób objętych 
systemem zarządzania 
opartym na technologiach 
teleinformatycznych [os.] 

610 

 

2) w Tabeli 1. Wykaz projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym – 
PROJEKTY REGIONALNE wiersz nr 6 w brzmieniu: 

6 2.1.1 Na straży 
danych – 
cyfryzacja 
procesów 
realizowanych 
w jednostkach 
PSP woj. 
małopolskiego 
wraz z budową 
systemu 
bezpieczeństwa 
danych 

Komenda 
Wojewódzka 
Państwowej 
Straży 
Pożarnej w 
Krakowie 

13.10.2016 Komenda 
Wojewódzka 
Państwowej 
Straży 
Pożarnej  
w Krakowie 

19 000 000 

 

19 000 000 

 

ND 14 250 000 

 

Liczba udostępnianych usług 
wewnątrzadministracyjnych 
(A2A) [szt.] 

8 IV kw/ 
11/2016 

IV kw/ 
11/2016 

IV kw/ 
11/2018 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on –line  
o stopniu dojrzałości 3 – 
dwustronna interakcja [szt.] 

8 

Liczba osób objętych 
systemem zarządzania 
opartym na technologiach 
teleinformatycznych [os.] 

2 300 

Liczba urzędów, które 
wdrożyły katalog rekomendacji 
dotyczących awansu 
cyfrowego [szt.] 

20 

 

otrzymuje brzmienie: 

6 2.1.1 Na straży 
danych – 
cyfryzacja 
procesów 
realizowanych w 
jednostkach 
PSP woj. 
małopolskiego 
wraz z budową 
systemu 
bezpieczeństwa 
danych 

Komenda 
Wojewódzka 
Państwowej 
Straży 
Pożarnej w 
Krakowie 

13.10.2016 Komenda 
Wojewódzka 
Państwowej 
Straży 
Pożarnej  
w Krakowie 

10 356 
000,01 

10 356 
000,01 

ND 7 766 
999,99 

Liczba udostępnianych 
usług 
wewnątrzadministracyjnych 
(A2A) [szt.] 

8 IV kw/ 
11/2016 

IV kw/ 
11/2016 

IV kw/ 
11/2018 

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on –line  
o stopniu dojrzałości 3 – 
dwustronna interakcja [szt.] 

8 

Liczba osób objętych 
systemem zarządzania 
opartym na technologiach 
teleinformatycznych [os.] 

2 300 

Liczba urzędów, które 
wdrożyły katalog 
rekomendacji dotyczących 
awansu cyfrowego [szt.] 

20 

 

3) w Tabeli 1. Wykaz projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym – 
PROJEKTY REGIONALNE, po dotychczasowym wierszu nr 11 dodaje się wiersz nr 12 
w brzmieniu: 
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12 4.3.3 Małopolskie 
Centrum 
Nauki - 
projekt 
zintegrowany 

Województwo 
Małopolskie 
(Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego – 
Departament 
Inwestycji 
Strategicznych) 

21.12.2017  Województwo 
Małopolskie 

28 407 
573,54 

23 095 
588,24 

nd 19 631 
250,00 

Liczba zastosowanych 
rozwiązań z zakresu 
budownictwa 
energooszczędnego i 
pasywnego 

3 szt. I 
kw/3/2018 

III 
kw/7/2016 

II 
kw/6/2022 

Liczba podmiotów 
wykorzystujących 
technologie informacyjno-
komunikacyjne 

1 szt. 

 i dotychczasowe wiersze nr 12-28 otrzymują odpowiednio nr 13-29 

 

4) w Tabeli 1. Wykaz projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym – 
PROJEKTY REGIONALNE, po dotychczasowym wierszu nr 28 dodaje się wiersz nr 30 
w brzmieniu: 

30 8.1 Aktywizacja 
zawodowa – 
projekty 
Powiatowych 
Urzędów 
Pracy (2018) 

 

 

Wojewódzki 
Urząd Pracy 
w Krakowie 

16.01.2018 Powiatowe 
Urzędy Pracy 
Województwa 
Małopolskiego 

43 996 739* 

* Dane dotyczące wartości 
poszczególnych projektów 
PUP dostępne w WUP Kraków 
oraz powiatowych urzędach 
pracy. 

Kwota może zostać 
powiększona o kwotę nie 
wyższą niż 3/12 przyznanej 
puli środków na rok 2018 r. 
(zgodnie z mechanizmem 
określonym w regulaminie 
naboru 
pozakonkursowego).Powyższa 
kwota to kwota FP ogółem na 
realizację projektów w roku 
2018 przed odliczeniem 
zobowiązań z projektów z roku 
2017.   

43 996 
739 

ND 37 397 
228 

* dane 
dotyczące 
wybranych 
wskaźników w 
poszczególnych 
projektach PUP 
dostępne w 
WUP Kraków 
oraz w 
powiatowych 
urzędach pracy 

* dane 
dotyczące 
wartości 
docelowych 
wskaźników w 
poszczególnych 
projektach PUP 
dostępne w 
WUP Kraków 
oraz w 
powiatowych 
urzędach pracy 

I kw/ 
02/2018 

I kw/ 
01/2018 

do II 
kw/ 

06/2019 

i dotychczasowe wiersze nr 29-36 otrzymują odpowiednio nr 31-38 

 

5) w Tabeli 1. Wykaz projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym – 
PROJEKTY REGIONALNE, po dotychczasowym wierszu nr 36 dodaje się wiersz nr 39 
w brzmieniu: 

39 12.2 Małopolskie 
Centrum 
Nauki - 
projekt 
zintegrowany 

Województwo 
Małopolskie 
(Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego – 
Departament 
Inwestycji 
Strategicznych) 

21.12.2017  Województwo 
Małopolskie 

123 
729 
519,46 

102 647 
058,82 

nd 87 250 
000,00 

Liczba wspartych instytucji 
popularyzujących naukę i 
innowację  

1 szt. I 
KW/3/2018 

 

 

 

 

 

 

III 
KW/7/2016 

 

 

 

 

 

 

II 
KW/6/2022 

 

 

 

 

 

 

Liczba podmiotów 
wykorzystujących 
technologie informacyjno-
komunikacyjne 

1 szt. 

Liczba projektów, z których 
sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla 
osób z 
niepełnosprawnościami 

1 szt. 

Młodzież szkolna w 
zorganizowanych grupach 
odwiedzająca wsparte 
instytucje popularyzujące 
naukę i innowacje 

100 000 
os. 

Wzrost zatrudnienia we 
wspierającyh podmiotach 

50 EPC 

Liczba osób objętych 
działaniami instytucji 
popularyzujących naukę i 
innowacje 

150 000 
os. 

i dotychczasowe wiersze nr 37-39 otrzymują odpowiednio nr 40-42. 

 

4. W załączniku nr 7 do SZOOP pn. Specyficzne wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne 
w poszczególnych działaniach/ poddziałaniach dla osi priorytetowych PRO WM,  

1) W rozdziale 4 Roboty budowalne, pkt 10, zapis w brzmieniu: 
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• Wydatki na nabycie usług związanych z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru 

i/lub prowadzenia inwestycji (np. inspektor nadzoru, nadzór autorski, nadzór 

konserwatorski, nadzór inwestorski, inżynier kontraktu wg wymagań FIDIC, inwestor 

zastępczy) nad wykonywanymi robotami budowlanymi stanowią wydatki kwalifikowalne 

pod warunkiem, że cena ich nabycia nie przekracza wartości rynkowej usług tego 

rodzaju. 

 otrzymuje brzmienie: 

• Wydatki na nabycie usług związanych z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru 
i/lub prowadzenia inwestycji (np. inspektor nadzoru, nadzór autorski, nadzór 
konserwatorski, nadzór inwestorski, inżynier kontraktu wg wymagań FIDIC, inwestor 
zastępczy) nad wykonywanymi robotami budowlanymi stanowią wydatki kwalifikowalne 
pod warunkiem, że cena ich nabycia nie przekracza wartości rynkowej usług tego 
rodzaju. W przypadku, gdy nadzór nad robotami budowlanymi jest realizowany 
przez posiadających odpowiednie kwalifikacje pracowników beneficjenta, wydatki 
związane z ich wynagrodzeniem mogą zostać uznane za kwalifikowalne na 
zasadach określonych w podrozdziale 6.15 Wytycznych.  

 

2) W rozdziale 2 – Koszty pośrednie, pkt 8, zapis w brzmieniu: 

• Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową. W przypadku gdy beneficjent 

rozlicza koszty pośrednie stawką ryczałtową dopuszczalne jest aby niektóre kategorie 

kosztów wchodzące w skład kosztów pośrednich beneficjent zlecił jako usługę 

zewnętrzną ( np. usługę sprzątania, usługi doradcze).  

otrzymuje brzmienie: 

• Koszty pośrednie rozliczane są stawką ryczałtową. W przypadku gdy beneficjent 
rozlicza koszty pośrednie stawką ryczałtową dopuszczalne jest aby niektóre kategorie 
kosztów wchodzące w skład kosztów pośrednich beneficjent zlecił jako usługę 
zewnętrzną ( np. usługę sprzątania, usługi doradcze).  

W sytuacji gdy beneficjent powierza całościowe zarządzanie projektem 
podmiotowi zewnętrznemu, koszty pośrednie rozliczana są jako wydatki 
rzeczywiście poniesione. Tak rozliczane wydatki nie mogą przekroczyć 
maksymalnego limitu na koszty pośrednie przyjętego dla danego 
działania/poddziałania. 

 

3) W katalogu specyficznych wydatków kwalifikowanych w ramach poddziałania 1.2.1  

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw: 

a) w odniesieniu do kosztów pośrednich w ramach pomocy de minimis – zapis w 

brzmieniu: 

 koszty pośrednie*, rozliczane metodą stawki ryczałtowej 

otrzymuje brzmienie: 

 koszty pośrednie, rozliczane metodą stawki ryczałtowej 

b) w odniesieniu do kosztów pośrednich – zapis w brzmieniu: 

W przypadku, gdy w projekcie nie przewiduje się kwalifikowania wydatków w ramach 

kategorii obejmującej koszty personelu, koszty pośrednie nie stanowią wydatków 

kwalifikowalnych w tym projekcie (dotyczy każdego rodzaju pomocy). 

otrzymuje brzmienie: 
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W odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania w konkursach 

ogłoszonych po 1 stycznia 2018 roku zastosowanie ma zasada, zgodnie z którą w 

przypadku, gdy w projekcie nie przewiduje się kwalifikowania wydatków w ramach 

kategorii obejmującej koszty personelu, koszty pośrednie nie stanowią wydatków 

kwalifikowalnych w tym projekcie (dotyczy każdego rodzaju pomocy). 

c) w odniesieniu do kosztów pośrednich – zapis w brzmieniu: 

* Dotyczy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych 

przed 1 stycznia 2018 roku: W ramach jednego projektu możliwe jest zastosowanie 

wyłącznie jednej ze wskazanych metod rozliczania kosztów pośrednich, tj. nie 

dopuszcza się możliwości rozliczania części kosztów pośrednich na podstawie 

wydatków rzeczywiście poniesionych (w ramach pomocy publicznej na projekty 

badawczo-rozwojowe), a w pozostałej części – rozliczania tych kosztów za pomocą 

stawki zryczałtowanej (w ramach pomocy de minimis). Wybór metody rozliczania 

kosztów pośrednich powinien wynikać w szczególności ze specyfiki danego projektu 

oraz możliwości uzyskania wsparcia z pomocy de minimis w wysokości zgodnej z 

limitami, wynikającymi z właściwych przepisów prawa dotyczących zasad udzielania tej 

pomocy. 

  otrzymuje brzmienie: 

W odniesieniu do projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursów 
ogłoszonych przed 1 stycznia 2018 roku zastosowanie ma następująca zasada: W 
ramach jednego projektu możliwe jest zastosowanie wyłącznie jednej ze wskazanych 
metod rozliczania kosztów pośrednich, tj. nie dopuszcza się możliwości rozliczania części 
kosztów pośrednich na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych (w ramach 
pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe), a w pozostałej części – rozliczania 
tych kosztów za pomocą stawki zryczałtowanej (w ramach pomocy de minimis). Wybór 
metody rozliczania kosztów pośrednich powinien wynikać w szczególności ze specyfiki 
danego projektu oraz możliwości uzyskania wsparcia z pomocy de minimis w wysokości 
zgodnej z limitami, wynikającymi z właściwych przepisów prawa dotyczących zasad 
udzielania tej pomocy. 

 

4) W katalogu specyficznych wydatków kwalifikowanych w ramach poddziałania 12.2  

Infrastruktura edukacyjna, w ramach kategorii działań informacyjno – promocyjnych 

dodaje się zapis w brzmieniu: 

wydatki związane z organizacją i obsługą wystawy mobilnej do prowadzenie zajęć 

warsztatowych oraz pokazów naukowych, w celu szerokiej promocji centrum 

nauki 

 

 

 

 

 


