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WYKAZ ZMIAN 

 
DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2014-2020 

 

 

1. W załączniku nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi 
priorytetowych, działań i poddziałań: 
 

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

a) w działaniu 8.2 wiersz w brzmieniu:  

Działanie 8.2 Aktywizacja 
zawodowa (PI 8i) 

- 
A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy 

200 

 

otrzymuje brzmienie: 

Działanie 8.2 Aktywizacja 
zawodowa (PI 8i) 

- 

A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy 

200 

B. zindywidualizowane doradztwo zawodowe dla osób 
powracających z zagranicy  

nd 

 

b) w działaniu 8.4 wiersz dotyczący poddziałania 8.4.1 w brzmieniu: 

8.4.1 Rozwój 
kompetencji kadr 
sektora MŚP 

A. wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w 
ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych 

210 

 

otrzymuje brzmienie: 

8.4.1 Rozwój 
kompetencji kadr 
sektora MŚP 

A. wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w 
ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych 

135 

 

c) w działaniu 8.5 wiersz w brzmieniu: 

8.5 Wsparcie na 
rzecz łączenia 
życia zawodowego 
z prywatnym (PI 
8iv) 

- 

A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w 
tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz 
zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach 
B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna  

C. wsparcie bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez dofinansowanie kosztów 
wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci 

240 

 
otrzymuje brzmienie: 
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8.5 Wsparcie na 
rzecz łączenia 
życia zawodowego 
z prywatnym (PI 
8iv) 

- 

A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do 
lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na 
rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach 
B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego 
opiekuna  

100 

C. wsparcie bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez dofinansowanie kosztów 
wynagrodzenia niani ponoszonych przez rodziców/opiekunów dzieci 

240 

 

 
d) w działaniu 9.3 wiersz w brzmieniu: 

9.3 Wsparcie 
ekonomii 
społecznej (PI 9v) 

- 
A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: 
animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących 
podmiotów ekonomii społecznej 

170 

- 
B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone 
na poziomie regionalnym 

nd 

 

otrzymuje brzmienie: 

9.3 Wsparcie 
ekonomii 
społecznej (PI 9v) 

- 
A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: 
animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących 
podmiotów ekonomii społecznej 

60 

- 
B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej prowadzone 
na poziomie regionalnym 

nd 

 

e) w działaniu 10.1 wiersz dotyczący poddziałania 10.1.4 w brzmieniu: 

10.1.4 Małopolska 
chmura edukacyjna 

A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej nd 

B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa 170 

 

otrzymuje brzmienie: 

10.1.4 Małopolska 
chmura edukacyjna 

A. koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej nd 

B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa 60 

 

 

2) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 1.2.3 otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 2 do Uchwały Nr 199/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 
lutego 2019 r.; 

3) wykaz kryteriów wyboru projektów dla działania 8.1 otrzymuje brzmienie Załącznika  
nr 3 do Uchwały Nr 199/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 
2019 r.; 

4) wykaz kryteriów wyboru projektów dla działania 8.2 typ projektu B. otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 4 do Uchwały Nr 199/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 12 lutego 2019 r.; 
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5) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 8.4.1 otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 5 do Uchwały Nr 199/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  
12 lutego 2019 r.; 

6) wykaz kryteriów wyboru projektów dla działania 8.5 typ projektu A. i B. otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 6 do Uchwały Nr 199/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 12 lutego 2019 r.; 

7) wykaz kryteriów wyboru projektów dla działania 9.3 typ projektu A. otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 7 do Uchwały Nr 199/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 12 lutego 2019 r.; 

8) wykaz kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 10.1.4 typ projektu B. otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 8 do Uchwały Nr 199/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 12 lutego 2019 r.; 

 
2. W załączniku nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego w Tabeli 1 pn. Wykaz 
projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym – projekty regionalne:  
 
1) usuwa się dotychczasowy wiersz nr 2 w brzmieniu:  

2
. 

 1.3 SPIN – 
Małopolskie 
Centra 
Transferu 
Wiedzy 2.0  

Województwo 
Małopolskie -
Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Małopolskiego, 
Departament 
Polityki 
Regionalnej 

04.07.2017 Województwo 
Małopolskie 

20 000 
000,00 

20 000 
000,00  

N
D 

17 000 
000,00 

Liczba instytucji 
otoczenia 
biznesu 
wspartych w celu 
profesjonalizacji 
usług dla 
przedsiębiorstw 
[szt.] 

8 IV 
kw/10
/2017 

I 
kw 
/01
/20
18 

IV 
kw/12/
2022 

Liczba 
przedsiębiorstw 
korzystających z 
zaawansowanych 
usług (nowych 
i/lub 
ulepszonych) 
świadczonych 
przez instytucje 
otoczenia 
biznesu [szt.] 

800 

 
oraz dotychczasowe wiersze nr 3-34 otrzymują odpowiednio nr 2-33. 
 
2) po dotychczasowym wierszu nr 34 dodaje się nowy wiersz nr 34 w brzmieniu: 
 

34.  
8.1 

Aktywizacj
a 
zawodowa 
– projekty 
Powiatowy
ch 
Urzędów 
Pracy 
(2019)   

Wojewó
dzki 
Urząd 
Pracy w 
Krakowi
e 

12.02
.2019 

Powiatow
e Urzędy 
Pracy 
Wojewód
ztwa 
Małopolsk
iego 

45 350 483** 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 2019 r. 
(zgodnie z mechanizmem 
określonym w regulaminie 
naboru pozakonkursowego). 
Powyższa kwota to kwota FP 
ogółem na realizację projektów 
w roku 2019 przed odliczeniem 
zobowiązań z projektów z roku 
2018.   

45 
350 
483 

ND 38 
547 
911 

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

* dane 
dotyczące 
wartości 
docelowy
ch 
wskaźnik
ów w 
poszczeg
ólnych 
projektac
h PUP 
dostępne 
w WUP 
Kraków 
oraz w 
powiatow
ych 
urzędach 
pracy 

I kw/ 
03/20
19 

I kw/ 
01/20
19 

do II 
kw/ 
06/
202
0 

 


