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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 rozdziale I Ogólny opis Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 
oraz głównych warunków realizacji w części Opis systemu wyboru projektów w 
ramach RPO WM, zapis w brzmieniu: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest 
programem finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Obszarem realizacji 
programu jest województwo małopolskie, zaliczone do regionów słabiej rozwiniętych. 
Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków europejskich przeznaczonych na 
realizację programu wynosi 2 878 215 972 EUR, w tym alokacja EFRR – 2 068 
587 710 EUR (71,87%) oraz alokacja EFS – 809 628 262 EUR (28,13%).  

Podział alokacji finansowej jest zgodny z minimalnymi poziomami tzw. koncentracji 
tematycznej, tj.: 

 cele tematyczne 1-4: 50,03% środków EFRR 

 cel tematyczny 4: 20,54% środków EFRR 

 cel tematyczny 9: 27,13% środków EFS 

 5 priorytetów inwestycyjnych EFS (8i, 9i, 9iv, 10i, 10iv): 64,81% środków tego 
funduszu. 

otrzymuje brzmienie: 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
jest programem finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 
Obszarem realizacji programu jest województwo małopolskie, zaliczone do 
regionów słabiej rozwiniętych. Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków 
europejskich przeznaczonych na realizację programu wynosi 2 878 215 972 
EUR, w tym alokacja EFRR –2 071 582 510 EUR (71,97%) oraz alokacja EFS – 
806 633 462 (28,03%).  

Podział alokacji finansowej jest zgodny z minimalnymi poziomami tzw. 
koncentracji tematycznej, tj.: 

 cele tematyczne 1-4: 50,12% środków EFRR 

 cel tematyczny 4: 22,52 % środków EFRR 

 cel tematyczny 9: 29,04%  % środków EFS 

5 priorytetów inwestycyjnych EFS (8i, 9i, 9iv, 10i, 10iv): 65,95% środków tego 
funduszu. 

2) W rozdziale I Ogólny opis Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 
oraz głównych warunków realizacji w części Opis systemu wyboru projektów w 
ramach RPO WM, po zapisie w brzmieniu: 
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Ocena projektów jest dokonywana w oparciu o kryteria wyboru projektów, 
przygotowywane przez IZ RPO WM oraz zatwierdzane przez KM RPO WM. Kryteria 
oraz procedury wyboru projektów stosowane w systemie realizacji RPO WM mają na 
celu zapewnienie, aby wybrane do dofinansowania projekty przyczyniły się do 
osiągnięcia celów szczegółowych i planowanych rezultatów w ramach 
poszczególnych osi priorytetowych programu, ze szczególnym uwzględnieniem 
celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania osi priorytetowych. 
Proces wyboru projektów jest prowadzony z uwzględnieniem zasad: przejrzystości, 
rzetelności, bezstronności, równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie 
wyboru projektów do dofinansowania oraz równego traktowania wnioskodawców. 

dodaje się zapis w brzmieniu:  

W przypadku wsparcia realizowanego w związku z przeciwdziałaniem 
negatywnym skutkom COVID-19 (tj. w ramach poddziałania 3.3.1 typ E, 
poddziałania 3.4.6 typ A, poddziałania 8.4.1 typ B, poddziałania 9.2.1 typ F oraz 
poddziałania 9.2.1 typ G, poddziałania 10.1.6 typ A) dopuszcza się 
wykorzystanie możliwości, jakie w tym zakresie daje ustawodawstwo krajowe 
– tj. trybu nadzwyczajnego zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Wnioskodawca 
składa na wezwanie właściwej instytucji, w terminie przez nią wyznaczonym, 
wniosek o dofinansowanie projektu służącego ograniczeniu negatywnych 
skutków wystąpienia COVID-19. 
 

3) W rozdziale I Ogólny opis Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 
oraz głównych warunków realizacji w części Opis systemu wyboru projektów w 
ramach RPO WM, II. Tryb pozakonkursowy Schemat 2: zapis w brzmieniu: 

Schemat 2. Wybór projektów w trybie pozakonkursowym (nie dotyczy projektów 
poddziałania 3.4.6 typ A oraz poddziałania 9.2.1 typ F) 

otrzymuje brzmienie: 

Schemat 2. Wybór projektów w trybie pozakonkursowym 

4) W rozdziale I Ogólny opis Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 
oraz głównych warunków realizacji w części Opis systemu wyboru projektów w 
ramach RPO WM, II. Tryb pozakonkursowy, zapis w brzmieniu: 

Wybór projektu w trybie pozakonkursowym obejmuje (z wyjątkiem projektów, 
poddziałania 3.4.6 typ A, poddziałania 9.2.1 typ F oraz 9.2.1 typ G, w przypadku 
których niektóre z etapów mogą zostać pominięte): zgłoszenie projektu, identyfikację 
projektu, wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie, ocenę projektu, 
rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektu do dofinansowania, przy czym: 

otrzymuje brzmienie:  

Wybór projektu w trybie pozakonkursowym obejmuje zgłoszenie projektu, 
identyfikację projektu, wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie, ocenę 
projektu, rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektu do dofinansowania, przy czym: 

5) W rozdziale I Ogólny opis Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 
oraz głównych warunków realizacji w części IV Instytucje w systemie wyboru 
projektów w tabeli Tryby i ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WM w osi 
priorytetowej 3: 
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a) w poddziałaniu 3.3.1 dodaje się typ projektu E w brzmieniu wiersza: 

 

3.3.1 E nadzwyczajny - IP MCP 

 

b) w poddziałaniu 3.4.6 typ A wiersz w brzmieniu: 

3.4.6 A pozakonkursowy - IP MCP 

 

otrzymuje brzmienie: 

3.4.6 A nadzwyczajny - IP MCP 

 

6) W rozdziale I Ogólny opis Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 

oraz głównych warunków realizacji w części IV Instytucje w systemie wyboru 

projektów w tabeli Tryby i ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WM w osi 

priorytetowej 8 w poddziałaniu 8.4.1 dodaje się typ projektu B w brzmieniu wiersza: 

8.4.1 B nadzwyczajny - IP WUP 

 

7) W rozdziale I Ogólny opis Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 

oraz głównych warunków realizacji w części IV Instytucje w systemie wyboru 

projektów w tabeli Tryby i ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WM w osi 

priorytetowej 9 w poddziałaniu 9.2.1 wiersz w brzmieniu: 

9.2.1  

A, B konkursowy nabór zamknięty IP MCP 

C konkursowy nabór zamknięty IP MCP 

D konkursowy nabór zamknięty IP MCP 

E konkursowy nabór zamknięty IP MCP 

F pozakonkursowy - IP MCP 

G pozakonkurswoy - IP MCP 

 

 

otrzymuje brzmienie: 

9.2.1  

A, B konkursowy nabór zamknięty IP MCP 

C konkursowy nabór zamknięty IP MCP 

D konkursowy nabór zamknięty IP MCP 

E konkursowy nabór zamknięty IP MCP 

F nadzwyczajny - IP MCP 

G nadzwyczajny - IP MCP 

 

8) W rozdziale I Ogólny opis Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020 

oraz głównych warunków realizacji w części IV Instytucje w systemie wyboru 
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projektów w tabeli Tryby i ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WM w osi 

priorytetowej 10 dodaje się poddziałanie 10.1.6 typ projektu A w brzmieniu wiersza: 

10.1.6 A nadzwyczajny - IP MCP 

 

9) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 1. Gospodarka 

Wiedzy, wiersz w brzmieniu: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 187 772 550  

otrzymuje brzmienie: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 183 193 093 

 

10) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 1. Gospodarka 

Wiedzy, w karcie działania 1.1, Infrastruktura badawcza sektora nauki, wiersz w 

brzmieniu: 

14.Kategoria(e) regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 1.1 21 870 332 

otrzymuje brzmienie: 

14.Kategoria(e) regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 1.1 21 131 110 

 

11) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 1. Gospodarka 

wiedzy, w karcie działania 1.2, Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, wiersz w 

brzmieniu: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 1.2 160 088 788  

Poddziałanie 1.2.1 126 678 479  

Poddziałanie 1.2.2 19 914 033 

Poddziałanie 1.2.3 13 496 276 

otrzymuje brzmienie: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 1.2 156 248 553 

Poddziałanie 1.2.1 123 718 514 

Poddziałanie 1.2.2 19 490 598 

Poddziałanie 1.2.3 13 39 441 

 

12) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 1. Gospodarka 

wiedzy, w karcie działania 1.1, Infrastruktura badawcza sektora nauki, wiersz w 

brzmieniu: 
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25.Maksymalny  
% poziom dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub innych 
źródeł przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działanie 

1.1 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego 
w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w rozumieniu art. 61 
rozporządzenia nr 1303/2013, dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze 
środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku projektów, które w części są objęte pomocą publiczną lub 
pomocą de minimis, dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
wyłącznie ze środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. projektów nie objętych 
pomocą publiczną, pomocą de minimis lub nie generujących dochodu po 
ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest zgodny z 
maksymalnym poziomem wskazanym w niniejszym punkcie (pkt 25), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

otrzymuje brzmienie: 

25.Maksymalny  
% poziom dofinansowania 
całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie projektu  
(środki UE + ewentualne 
współfinansowanie z 
budżetu państwa lub innych 
źródeł przyznawane 
beneficjentowi przez 
właściwą instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działanie 

1.1 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego 
w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w rozumieniu art. 61 
rozporządzenia nr 1303/2013, dofinansowanie udzielone będzie ze środków 
UE, o których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego ze środków BP przyznanych na realizację 
programu w ramach Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku projektów, które w części są objęte pomocą publiczną lub 
pomocą de minimis, dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie ze 
środków UE, o których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego ze środków BP przyznanych na realizację 
programu w ramach Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. projektów nie objętych 
pomocą publiczną, pomocą de minimis lub nie generujących dochodu po 
ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest zgodny z 
maksymalnym poziomem wskazanym w niniejszym punkcie (pkt 25), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

13) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 2. Cyfrowa 

Małopolska, wiersz w brzmieniu: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 140 000 000  

otrzymuje brzmienie: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 134 444 106 

 

14) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 2. Cyfrowa 

Małopolska, w karcie działania 2.1, E- administracja i otwarte zasoby, wiersz w 

brzmieniu: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  

Działanie 2.1 140 000 000  

Poddziałanie 2.1.1 39 064 327  

Poddziałanie 2.1.2 9 003 192  
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wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Poddziałanie 2.1.3 12 500 000  

Poddziałanie 2.1.4 40 269 838 

Poddziałanie 2.1.5 39 162 643  

otrzymuje brzmienie: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 2.1 134 444 106 

Poddziałanie 2.1.1 36 196 444 

Poddziałanie 2.1.2 8 222 209 

Poddziałanie 2.1.3 11 701 014 

Poddziałanie 2.1.4 40 269 838 

Poddziałanie 2.1.5 38 054 601 

 

15) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 2. Cyfrowa 

Małopolska, w karcie działania 2.1, E- administracja i otwarte zasoby, wiersz w 

brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję)  

Działanie 
2.1 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, dofinansowanie 
udzielone będzie wyłącznie ze środków UE, o których mowa 
w pkt 24.  

W przypadku projektów, które w części są objęte pomocą 
publiczną lub pomocą de minimis, dofinansowanie w ramach 
tej części, udzielone będzie wyłącznie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24.  

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w przypadku 
projektów należących do kategorii projektów generujących 
dochód w trakcie wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

Poddziałanie 
2.1.1 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Poddziałanie 
2.1.2 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Poddziałanie 
2.1.3 

90%  

Poddziałanie 
2.1.4 

90%  

Poddziałanie 
2.1.5 

90%  

 

otrzymuje brzmienie: 
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25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję)  

Działanie 
2.1 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w rozumieniu 
art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, dofinansowanie 
udzielone będzie ze środków UE, o których mowa w pkt 24 
oraz za zgodą ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego ze środków BP przyznanych na realizację 
programu w ramach Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku projektów, które w części są objęte pomocą 
publiczną lub pomocą de minimis, dofinansowanie w ramach 
tej części, udzielone będzie ze środków UE, o których mowa 
w pkt 24 oraz za zgodą ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego ze środków BP przyznanych na realizację 
programu w ramach Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w przypadku 
projektów należących do kategorii projektów generujących 
dochód w trakcie wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

Poddziałanie 
2.1.1 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Poddziałanie 
2.1.2 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Poddziałanie 
2.1.3 

90%  

Poddziałanie 
2.1.4 

90%  

Poddziałanie 
2.1.5 

90%  

 

16) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska, wiersz w brzmieniu: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 241 168 262 

otrzymuje brzmienie: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 254 203 421 
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17)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska, w karcie działania 3.1, Strefy aktywności gospodarczej, wiersz w 

brzmieniu: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 3.1 33 177 176 

Poddziałanie 3.1.1 19 750 161 

Poddziałanie 3.1.2 13 427 015 

otrzymuje brzmienie: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 3.1 31 796 937 

Poddziałanie 3.1.1 19 750 161 

Poddziałanie 3.1.2 12 046 776 

 

18) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3. Przedsiębiorcza 
Małopolska, w karcie działania 3.1, Strefy aktywności gospodarczej, wiersz w 
brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działanie 
3.1 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków UE, 
o których mowa w pkt 24.  

W przypadku projektów, które w części są objęte pomocą 
publiczną lub pomocą de minimis, dofinansowanie w 
ramach tej części, udzielone będzie wyłącznie ze środków 
UE, o których mowa w pkt 24.  

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie z 
zapisami pkt. 21. 

otrzymuje brzmienie: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 

Działanie 
3.1 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
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projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków BP 
przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku projektów, które w części są objęte pomocą 
publiczną lub pomocą de minimis, dofinansowanie w 
ramach tej części, udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24. oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków BP 
przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie z 
zapisami pkt. 21. 

 

19) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3. Przedsiębiorcza 
Małopolska, w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, w pkt. 5 Nazwa 
działania/poddziałania zapis w brzmieniu: 

a) promocji oferty gospodarczej regionu,  

otrzymuje brzmienie: 

a) promocji oferty gospodarczej regionu, w tym przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom epidemii COVID-19 - realizacja kampanii promocyjnych, jako 
odpowiedź na kryzys na rynku turystycznym Małopolski, 

 

20)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3. Przedsiębiorcza 
Małopolska, w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, w pkt. 5 Nazwa 
działania/poddziałania zapis w brzmieniu: 

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 3.3.1: 

1. projekt / planowany zakres działań wpisuje się w podejście ujęte w polityce 
inwestycyjnej regionu dotyczącej promocji gospodarczej, przygotowanej przez 
Województwo Małopolskie w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Małopolskiego w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu, a stanowiącej 
podstawę dla wsparcia w obszarze promocji gospodarczej, 

2. projekt przyczynia się do promowania gospodarki Małopolski,  

3. projekt zakłada przeprowadzenie badania efektywności podjętych w jego ramach 
działań, mającego na celu zbadanie i pokazanie rezultatów projektu. 

otrzymuje brzmienie: 

Formalne warunki specyficzne dla poddziałania 3.3.1: 
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1. projekt / planowany zakres działań wpisuje się w podejście ujęte w polityce 
inwestycyjnej regionu dotyczącej promocji gospodarczej, przygotowanej przez 
Województwo Małopolskie w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Małopolskiego w wersji aktualnej na dzień ogłoszenia konkursu / wystosowania 
wezwania do złożenia wniosku, a stanowiącej podstawę dla wsparcia w obszarze 
promocji gospodarczej, 

2. projekt przyczynia się do promowania gospodarki Małopolski,  

3. projekt zakłada przeprowadzenie badania efektywności podjętych w jego ramach 
działań, mającego na celu zbadanie i pokazanie rezultatów projektu. 

21)  W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 3 Przedsiębiorcza Małopolska, w 
karcie Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, w wierszu 
dotyczącym pkt. 8, kolumny dotyczące Poddziałania 3.3.1 Promocja gospodarcza 
Małopolski, otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 

3.3.1 

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

(4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji 

działalności (wskaźnik o charakterze informacyjnym) 

Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o 

charakterze międzynarodowym 

Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o 

charakterze krajowym 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z pandemią COVID-19 

 
22) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska, w Poddziałaniu 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, w pkt. 9 Typy 

projektów po typie projektu D. dodaje się zapis w brzmieniu: 
E. promocja oferty gospodarczej regionu – przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom epidemii COVID-19 
 

23)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska, w karcie działania 3.3, Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki w 

pkt. 14, wiersz w brzmieniu: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 3.3 34 777 490 

Poddziałanie 3.3.1 25 412 111 

Poddziałanie 3.3.2 9 365 379 

otrzymuje brzmienie: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 3.3 33 199 740 

Poddziałanie 3.3.1 26 860 570 

Poddziałanie 3.3.2 6 339 170 
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24) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska, w Działaniu 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki w pkt. 

17 Tryby wyboru projektów  zapis w brzmieniu: 

tryb konkursowy  

otrzymuje brzmienie: 

tryb konkursowy – poddziałanie 3.3.1 typy projektów A, B, C, D oraz 

poddziałanie 3.3.2 

tryb nadzwyczajny – poddziałanie 3.3.1 typ projektu E 

25)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska, w Działaniu 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki w pkt. 

24 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu zapis w brzmieniu: 

85% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 

otrzymuje brzmienie: 

85% – w przypadku projektów konkursowych nie objętych pomocą publiczną 

100% - w przypadku projektów pozakonkursowych nie objętych pomocą 

publiczną 

26)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska, w Działaniu 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki w pkt. 

26 Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych zapis w 

brzmieniu: 

15% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 

otrzymuje brzmienie: 

15% – w przypadku projektów konkursowych nie objętych pomocą publiczną 

W przypadku projektu typu projektu E w poddziałaniu 3.3.1 wkład własny 

beneficjenta nie jest wymagany jeśli poziom dofinansowania ze środków 

UE wynosi 100%. 

27) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 3 Przedsiębiorcza Małopolska, w 

karcie Działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP:  

a) w wierszu dotyczącym pkt. 8, kolumny dotyczące Poddziałania 3.4.1 Instrumenty 

finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju, otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 

3.4.1 

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

(3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe 

inne niż dotacje 

(5) Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw 

(7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż dotacje) 



Strona 12 z 75 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe 

inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 (wskaźnik o 

charakterze informacyjnym) 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z pandemią COVID-19 (wskaźnik o 

charakterze informacyjnym) 

b) w wierszu dotyczącym pkt. 8, kolumny dotyczące Poddziałania 3.4.2 Instrumenty 

finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy, otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 

3.4.2 

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

(3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe 

inne niż dotacje 

 (7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 

przedsiębiorstw (inne niż dotacje) 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe 

inne niż dotacje w związku z pandemią COVID-19 (wskaźnik o 

charakterze informacyjnym) 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z pandemią COVID-19 (wskaźnik o 

charakterze informacyjnym) 

c) w wierszu dotyczącym pkt. 8, kolumny dotyczące Poddziałania 3.4.6 Bony 

rekompensacyjne, otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 

3.4.6 

(1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 

(2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z 

pandemią COVID-19 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z pandemią COVID-19 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (wskaźnik o 

charakterze informacyjnym) 

 

28) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 3. Przedsiębiorcza 

Małopolska, w karcie działania 3.4, Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP 

wiersz w brzmieniu: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 3.4 171 652 759 

Poddziałanie 3.4.1 20 000 000 

Poddziałanie 3.4.2 40 000 000 

Poddziałanie 3.4.3 5 128 168 

Poddziałanie 3.4.4 52 970 943 

Poddziałanie 3.4.5 8 890 469 
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Poddziałanie 3.4.6 44 663 179 

otrzymuje brzmienie: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 3.4 187 645 907 

Poddziałanie 3.4.1 20 000 000 

Poddziałanie 3.4.2 40 000 000 

Poddziałanie 3.4.3 3 505 407 

Poddziałanie 3.4.4 52 553 841 

Poddziałanie 3.4.5 8 890 469 

Poddziałanie 3.4.6 62 696 190 

 

29) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 3 Przedsiębiorcza Małopolska, w 

karcie Działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP:  

17.Tryb(y) wyboru projektów  
oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór 
i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie protestów  

Poddziałanie 3.4.1 tryb pozakonkursowy 

Poddziałanie 3.4.2 tryb pozakonkursowy 

Poddziałanie 3.4.3 tryb konkursowy  

podmiot odpowiedzialny za nabór 
i ocenę wniosków: Małopolskie 
Centrum Przedsiębiorczości  

podmiot odpowiedzialny za 
rozpatrywanie protestów: Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Departament 
Zarządzania Programami 
Operacyjnymi 

Poddziałanie 3.4.4 

Poddziałanie 3.4.5 

Poddziałanie 3.4.6 Tryb pozakonkursowy  

otrzymuje brzmienie 

17.Tryb(y) wyboru projektów  
oraz wskazanie podmiotu 
odpowiedzialnego za nabór 
i ocenę wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Poddziałanie 3.4.1 tryb pozakonkursowy 

Poddziałanie 3.4.2 tryb pozakonkursowy 

Poddziałanie 3.4.3 tryb konkursowy  

podmiot odpowiedzialny za nabór 
i ocenę wniosków: Małopolskie 
Centrum Przedsiębiorczości  

podmiot odpowiedzialny za 
rozpatrywanie protestów: Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Departament 
Zarządzania Programami 
Operacyjnymi 

Poddziałanie 3.4.4 

Poddziałanie 3.4.5 

Poddziałanie 3.4.6 tryb nadzwyczajny  

 

30) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 4. Regionalna 

polityka energetyczna: 

a) w pkt. 3 wiersz w brzmieniu: 

Nazwa Funduszu Ogółem 
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3. Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

EFRR 497 193 861   

4. Instytucja 
zarządzająca 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

otrzymuje brzmienie 

3. Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 482 171 130 

4. Instytucja 
zarządzająca 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

 

b) w karcie dla działania 4.1. w pkt 25 wiersz w brzmieniu: 

Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 
4.1 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków 
UE, o których mowa w pkt 24 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
wyłącznie ze środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

otrzymuje brzmienie: 

Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 

Działanie 
4.1 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków 
BP przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 
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przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
ze środków UE, o których mowa w pkt 24 oraz za zgodą 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego ze 
środków BP przyznanych na realizację programu w 
ramach Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

 

c) w karcie dla działania 4.2. w pkt 14 wiersz w brzmieniu: 

14. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR)  

Działanie 4.2 22 806 000  

otrzymuje brzmienie 

 

d) w karcie dla działania 4.3. w pkt 14 wiersz w brzmieniu: 

14. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 4.3 121 119 139  

Poddziałanie 4.3.1 21 455 133 

Poddziałanie 4.3.2 37 338 006 

Poddziałanie 4.3.3 

42 326 000  

 typ projektu A: 33 723 315 

 typ projektu B: 8 602 685 

Poddziałanie 4.3.4 20 000 000 

otrzymuje brzmienie 

14. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 4.3 119 581 077 

Poddziałanie 4.3.1 21 455 133 

Poddziałanie 4.3.2 37 338 006 

Poddziałanie 4.3.3 
40 787 938 

 typ projektu A: 32 185 253 

14. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR)  

Działanie 4.2 21 769 741 
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 typ projektu B: 8 602 685 

Poddziałanie 4.3.4 20 000 000 

 

e) w karcie dla działania 4.3. w pkt 25 wiersz w brzmieniu: 

 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowani
e z budżetu 
państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 

Poddziała
nie 4.3.1 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków 
UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
wyłącznie ze środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

Poddziała
nie 4.3.2 

Poddziała
nie 4.3.3 

Poddziała
nie 4.3.4 

95%  

 

otrzymuje brzmienie: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 

Poddział
anie 
4.3.1 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków 
BP przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
ze środków UE, o których mowa w pkt 24 oraz za zgodą 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego ze 
środków BP przyznanych na realizację programu w 
ramach Kontraktu Terytorialnego. 

Poddział
anie 
4.3.2 

Poddział
anie 
4.3.3 
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W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

Poddział
anie 
4.3.4 

95%  

 

f) w karcie dla działania 4.4. w pkt 25 wiersz w brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 

Działanie 
4.4 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków 
UE, o których mowa w pkt 24  

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
wyłącznie ze środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie z 
zapisami pkt. 21. 

otrzymują brzmienie: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 

Działanie 
4.4 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków BP 
przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku projektów, które w części są objęte pomocą 
publiczną lub pomocą de minimis, dofinansowanie w 
ramach tej części, udzielone będzie ze środków UE, o 
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przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 

których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków BP 
przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie z 
zapisami pkt. 21. 

 

g) w karcie dla działania 4.5. w pkt 14 wiersz w brzmieniu: 

14. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 4.5 228 109 652  

Poddziałanie 4.5.1 118 209 923  

Poddziałanie 4.5.2 69 081 008  

Poddziałanie 4.5.3 40 818721  

otrzymuje brzmienie 

14. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 4.5 215 661 242 

Poddziałanie 4.5.1 117 663 948 

Poddziałanie 4.5.2 68 054 373 

Poddziałanie 4.5.3 29 942 921 

 

h) w karcie dla działania 4.5. w pkt 25 wiersz w brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działanie 
4.5 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków 
UE, o których mowa w pkt 24  

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
wyłącznie ze środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
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kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

 

otrzymują brzmienie: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działanie 
4.5 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków 
BP przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
ze środków UE, o których mowa w pkt 24 oraz za zgodą 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego ze 
środków BP przyznanych na realizację programu w 
ramach Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

 

31) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 5. Ochrona 

środowiska w pkt. 3 wiersz w brzmieniu: 

3. Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 112 219 795  

4. Instytucja 
zarządzająca 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

 
otrzymuje brzmienie: 

3. Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 109 067 881 

4. Instytucja 
zarządzająca 

Zarząd Województwa Małopolskiego 
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32) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 5. Ochrona 
środowiska, w Poddziałaniu 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, w pkt. 5 
Nazwa działania/poddziałania zapis w brzmieniu: 

W ramach poddziałania realizowane będą wszelkie inwestycje o charakterze 
regionalnym i lokalnym nakierowane na zwiększenie odporności na klęski żywiołowe 
i niekorzystne zjawiska pogodowe. W tym wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu 
różnych form małej retencji, rozwoju terenów zalewowych, zagospodarowywania wód 
opadowych. Pod pojęciem małej retencji rozumie się wszelkie działania techniczne i 
nietechniczne zmierzające do poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez 
zwiększenie ich zdolności retencyjnych.  

otrzymuje brzmienie: 

W ramach poddziałania realizowane będą wszelkie inwestycje o charakterze 
regionalnym i lokalnym nakierowane na zwiększenie odporności na klęski żywiołowe 
i niekorzystne zjawiska pogodowe. W tym wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu 
różnych form małej retencji, rozwoju terenów zalewowych. Pod pojęciem małej 
retencji rozumie się wszelkie działania techniczne i nietechniczne zmierzające do 
poprawy struktury bilansu wodnego zlewni poprzez zwiększenie ich zdolności 
retencyjnych.  

W ujęciu lokalnym istotnym działaniem będzie również doprowadzenie do 
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz ich wykorzystanie 
prowadzące do opóźnienia spływu powierzchniowego na rzecz zwiększenia 
retencji, w tym infiltracji w miejscu opadu.  W ramach tego typu działań można 
wziąć pod uwagę możliwe do wdrożenia rozwiązania zarówno techniczne, jak i 
działania nietechniczne, wspierające właściwe gospodarowanie wodami 
opadowymi. W celu osiągniecia jak największej efektywności działań 
planowane jest umożliwienie beneficjentom wyboru ścieżki realizacji 
projektów. Mając na uwadze, iż w tym obszarze odbiorcami końcowymi będą 
również mieszkańcy dopuszcza się wprowadzenie dodatkowo odrębnej 
procedury umożliwiającej rozliczania wszelkich prac zrealizowanych 
bezpośrednio przez ww. indywidualnych końcowych odbiorców projektu w 
oparciu o wystawiane na nich, jako na osoby trzecie rachunki, przy założeniu, 
że beneficjentem przyznawanej pomocy byłyby jednostki samorządu 
terytorialnego. Przyjęcie powyższego rozwiązania oznacza, iż rozliczenie 
projektu następowałoby na podstawie wydatków poniesionych przez osobę 
trzecią, a nie beneficjenta projektu. W takiej sytuacji własność zakupionych 
rzeczy (np. urządzeń, systemów) od początku przysługiwałaby odbiorcom 
końcowym projektu, a nie beneficjentowi projektu. W celu zachowania m.in. 
trwałości rezultatów projektu wprowadzone zostanie rozwiązanie polegające 
m.in. na zawieraniu umów pomiędzy beneficjentem projektu a odbiorcami 
końcowymi. 

33) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 5. Ochrona 
środowiska, w działaniu 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, w pkt. 25 zapis w brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 

Poddział
anie 
5.1.1 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
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wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 

dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków 
UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

Poddział
anie 
5.1.2 

80%  

otrzymują brzmienie:  

25. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 

Poddział
anie 
5.1.1 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków 
BP przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

Poddział
anie 
5.1.2 

80%  

34) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 5 Ochrona 
środowiska: 

a) w karcie dla działania 5.2. w pkt 14 wiersz w brzmieniu: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 5.2 22 281 748  

Poddziałanie 5.2.1 4 600 642 

Poddziałanie 5.2.2 17 681 106  

otrzymuje brzmienie: 

Działanie 5.2 20 541 596 
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14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Poddziałanie 5.2.1 4 600 642 

Poddziałanie 5.2.2 15 940 954 

 

b) w karcie dla działania 5.2. w pkt 25 wiersz w brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 
5.2 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze 
środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
wyłącznie ze środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione 
(tj. projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą 
de minimis lub nie generujących dochodu po 
ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania 
całkowitego jest zgodny z maksymalnym poziomem 
wskazanym w niniejszym punkcie (pkt 25), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów należących 
do kategorii projektów generujących dochód w trakcie 
wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

otrzymują brzmienie: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 
5.2 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków 
BP przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
ze środków UE, o których mowa w pkt 24.oraz za 
zgodą ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego ze środków BP przyznanych na 
realizację programu w ramach Kontraktu 
Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione 
(tj. projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą 
de minimis lub nie generujących dochodu po 
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ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania 
całkowitego jest zgodny z maksymalnym poziomem 
wskazanym w niniejszym punkcie (pkt 25), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów należących 
do kategorii projektów generujących dochód w trakcie 
wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

 

c) w karcie dla działania 5.3. w pkt 14 wiersz w brzmieniu: 

14. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 5.3 74 860 682  

Poddziałanie 5.3.1 4 443 795 

Poddziałanie 5.3.2 70 416 887  

otrzymuje brzmienie: 

14. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 5.3 73 448 920 

Poddziałanie 5.3.1 4 443 795 

Poddziałanie 5.3.2 69 005 125 

 

d) w karcie dla działania 5.3. w pkt 25 wiersz w brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 
5.3 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze 
środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
wyłącznie ze środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione 
(tj. projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą 
de minimis lub nie generujących dochodu po 
ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania 
całkowitego jest zgodny z maksymalnym poziomem 
wskazanym w niniejszym punkcie (pkt 25), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów należących 
do kategorii projektów generujących dochód w trakcie 
wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

Otrzymuje brzmienie: 
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25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 
5.3 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków 
BP przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
ze środków UE, o których mowa w pkt 24 oraz za 
zgodą ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego ze środków BP przyznanych na 
realizację programu w ramach Kontraktu 
Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione 
(tj. projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą 
de minimis lub nie generujących dochodu po 
ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania 
całkowitego jest zgodny z maksymalnym poziomem 
wskazanym w niniejszym punkcie (pkt 25), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów należących 
do kategorii projektów generujących dochód w trakcie 
wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

 

35)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 6. Dziedzictwo 

regionalne, wiersz w brzmieniu: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 155 358 142 

otrzymuje brzmienie: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 152 632 527 

 

36) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 6. Dziedzictwo 

regionalne, w karcie działania 6.1, Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

wiersz w brzmieniu: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  

Działanie 6.1  82 276 618 

Poddziałanie 6.1.1  
37 730 092 w tym: 

projekty mniejszej skali* 6 172 510, 
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wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

projekty większej skali*  31 557 582 

* zgodnie z pkt 18. 

Poddziałanie 6.1.2 2 611 426 

Poddziałanie 6.1.3 11 629 237 

Poddziałanie 6.1.4 8 878 748 

Poddziałanie 6.1.5 21 427 115 

otrzymuje brzmienie: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 6.1  81 847 978 

Poddziałanie 6.1.1  

37 730 092 w tym: 

projekty mniejszej skali* 6 172 510, 

projekty większej skali*  31 557 582 

* zgodnie z pkt 18. 

Poddziałanie 6.1.2 2 528 040 

Poddziałanie 6.1.3 11 483 109 

Poddziałanie 6.1.4 8 679 622 

Poddziałanie 6.1.5 21 427 115 

 

37)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 6. Dziedzictwo 

regionalne, w karcie działania 6.1, Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

wiersz w brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnyc
h  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowa
nie z budżetu 
państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działani
e 6.1 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków UE, 
o których mowa w pkt 24  
W przypadku projektów, które w części są objęte pomocą 
publiczną lub pomocą de minimis, dofinansowanie w ramach 
tej części, udzielone będzie wyłącznie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24. 
W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie z 
zapisami pkt. 21. 

Poddzia
łanie 
6.1.1  

75%  
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Poddzia
łanie 
6.1.2 

zgodnie z pkt. 24  

Poddzia
łanie 
6.1.3  

typ projektu A: 
55%  
w odniesieniu do projektów realizowanych w trybie 
pozakonkursowym 85% 
typ projektu B: 
75%  

Poddzia
łanie 
6.1.4 

65%  

Poddzia
łanie 
6.1.5 

80%  

otrzymuje brzemnie: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnyc
h  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowa
nie z budżetu 
państwa lub 
innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działanie 
6.1 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków BP 
przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 
W przypadku projektów, które w części są objęte pomocą 
publiczną lub pomocą de minimis, dofinansowanie w 
ramach tej części, udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków BP 
przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 
W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie z 
zapisami pkt. 21. 

Poddziała
nie 6.1.1  

75%  

Poddziała
nie 6.1.2 

zgodnie z pkt. 24  

Poddziała
nie 6.1.3  

typ projektu A: 
55%  
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w odniesieniu do projektów realizowanych w trybie 
pozakonkursowym 85% 
 
typ projektu B: 
75%  

Poddziała
nie 6.1.4 

65%  

Poddziała
nie 6.1.5 

80%  

 
38) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 6. Dziedzictwo 

regionalne, w karcie działania 6.2, Ochrona różnorodności biologicznej, wiersz w 

brzmieniu: 
14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR)  

Działanie 6.2 11 437 491 

otrzymuje brzmienie: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR)  

Działanie 6.2 11 315 231 

 

39)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 6. Dziedzictwo 

regionalne, w karcie działania 6.2, Ochrona różnorodności biologicznej, wiersz w 

brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 

Działanie 
6.2 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków 
UE, o których mowa w pkt 24  

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
wyłącznie ze środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
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kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

otrzymuje brzmienie: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 

Działanie 
6.2 

zgodnie z zapisami w pkt 24 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków 
BP przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
ze środków UE, o których mowa w pkt 24 oraz za zgodą 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego ze 
środków BP przyznanych na realizację programu w 
ramach Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

 
40) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 6. Dziedzictwo 

regionalne, w karcie działania 6.3, Rozwój wewnętrznych potencjałów regionów, 

wiersz w brzmieniu: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR)  

Działanie 6.3 61 644 033 

Poddziałanie 6.3.1  21 392 226 

Poddziałanie 6.3.2 23 888 090 

Poddziałanie 6.3.3 16 363 717 

otrzymuje brzmienie: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR)  

Działanie 6.3 59 469 318 

Poddziałanie 6.3.1  20 777 528 

Poddziałanie 6.3.2 23 829 337 

Poddziałanie 6.3.3 14 862 453 
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41)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 6. Dziedzictwo 

regionalne, w karcie działania 6.3, Rozwój wewnętrznych potencjałów regionów, 

wiersz w brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 

Działanie 
6.3  

75% / 92,5%*  

*dotyczy naborów, w ramach których podjęto decyzję o 
wyłączeniu w całości kwalifikowalności podatku VAT. 

w odniesieniu do projektów realizowanych w trybie 
pozakonkursowym 90% ze środków UE. 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
ze środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

otrzymuje brzmienie: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 

Działanie 
6.3  

75% / 92,5%*  

*dotyczy naborów, w ramach których podjęto decyzję o 
wyłączeniu w całości kwalifikowalności podatku VAT. 

w odniesieniu do projektów realizowanych w trybie 
pozakonkursowym 90% ze środków UE. 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków 
BP przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
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dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
ze środków UE, o których mowa w pkt 24 oraz za zgodą 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego ze 
środków BP przyznanych na realizację programu w 
ramach Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

 

42) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 7. Infrastruktura 

transportowa, wiersz w brzmieniu: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 388 491 668  

otrzymuje brzmienie: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 386 711 501 

 
43) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 7. Infrastruktura 

transportowa, w karcie działania 7.1Infrastruktura drogowa, wiersz w brzmieniu: 

14.Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Działanie 7.1 282 911 721 

Poddziałanie 7.1.1 242 643 075 

Poddziałanie 7.1.2 8 051 668 

Poddziałanie 7.1.3 32 216 978 

otrzymują brzmienie: 

14.Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Działanie 7.1 280 027 198 

Poddziałanie 7.1.1 242 643 075 

Poddziałanie 7.1.2 8 051 668 

Poddziałanie 7.1.3 29 332 455 

 

44)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 7. Infrastruktura 

transportowa, w karcie działania 7.1Infrastruktura drogowa, wiersz w brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 

Działanie 
7.1 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
generujących dochód po ukończeniu w rozumieniu art. 
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całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

61 rozporządzenia nr 1303/2013, dofinansowanie 
udzielone będzie wyłącznie ze środków UE, o których 
mowa w pkt 24. 
W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

Poddział
anie 
7.1.1 

85%  
Poziom dofinansowania może zostać podwyższony dla 
projektów z zakresu dróg regionalnych: 95%, w oparciu 
o zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Małopolskiego. 

Poddział
anie 
7.1.2 

75% 

Poddział
anie 
7.1.3 

75% 

otrzymuje brzmienie: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działanie 
7.1 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
generujących dochód po ukończeniu w rozumieniu art. 
61 rozporządzenia nr 1303/2013, dofinansowanie 
udzielone będzie ze środków UE, o których mowa w pkt 
24 oraz za zgodą ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego ze środków BP przyznanych na 
realizację programu w ramach Kontraktu 
Terytorialnego. 
W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

Poddział
anie 
7.1.1 

85%  
Poziom dofinansowania może zostać podwyższony dla 
projektów z zakresu dróg regionalnych: 95%, w oparciu 
o zapisy Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Małopolskiego. 

Poddział
anie 
7.1.2 

75% 
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Poddział
anie 
7.1.3 

75% 

 

45) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 7. Infrastruktura 

transportowa, w karcie działania 7.2 Transport kolejowy, wiersz w brzmieniu: 

14.Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Działanie 7.2 105 579 947 

Poddziałanie 7.2.1 55 781 594 

Poddziałanie 7.2.2 21 883 119 

Poddziałanie 7.2.3 7 915 234 

Poddziałanie 7.2.4 20 000 000 

otrzymują brzmienie: 

14.Kategoria(e) 

regionu(ów)  

wraz z przypisaniem  

kwot UE (EUR) 

Działanie 7.2 106 684 303 

Poddziałanie 7.2.1 56 885 950 

Poddziałanie 7.2.2 21 883 119 

Poddziałanie 7.2.3 7 915 234 

Poddziałanie 7.2.4 20 000 000 

 

46) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 7. Infrastruktura 

transportowa, w karcie działania 7.2 Transport kolejowy, wiersz w brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działanie 
7.2 

85%  

Poziom dofinansowania może zostać podwyższony dla 
projektów z zakresu modernizacji, rehabilitacji i 
przebudowy linii kolejowych, w oparciu o zapisy 
Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Małopolskiego. 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków 
UE, o których mowa w pkt 24  

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
wyłącznie ze środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
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kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

otrzymuje brzmienie:  

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działanie 
7.2 

85%  

Poziom dofinansowania może zostać podwyższony dla 
projektów z zakresu modernizacji, rehabilitacji i 
przebudowy linii kolejowych, w oparciu o zapisy 
Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Małopolskiego. 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków 
BP przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
ze środków UE, o których mowa w pkt 24 oraz za zgodą 
ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego ze 
środków BP przyznanych na realizację programu w 
ramach Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą de 
minimis lub nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

 

47) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 8 Rynek pracy wiersz 

w brzmieniu: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFS 255 631 756 

otrzymuje brzmienie: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFS 256 383 781 
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48) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 8 Rynek pracy, w karcie Działania 

8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, w wierszu 

dotyczącym pkt. 8, kolumny, otrzymują brzmienie: 

Działanie 8.1 

(C) Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, 

objętych wsparciem w programie 

(C) Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w 

programie 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w 

programie 

(C) Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w 

programie 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania 

związane z pandemią COVID-19 

 

49)  W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 8 Rynek pracy, w karcie Działania 
8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w pkt. 5 po zdaniu: 
„Dodatkowo elementem obowiązkowym rekrutacji do projektu dotyczącego 
udzielania dotacji, powinna być rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest 
weryfikacja predyspozycji kandydata (w tym np. osobowościowych, poziomu 
motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.” 

dodaje się zapis:  

„Dodatkowo w ramach działań na rzecz zwalczania lub przeciwdziałania 
skutkom pandemii COVID-19 wprowadzono w projektach realizowanych 
możliwość udzielania wsparcia finansowego pomostowego dla uczestników 
projektów (młodych stażem przedsiębiorców), którzy założyli działalność 
gospodarczą.” 

50) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 8 Rynek pracy, w karcie Działania 
8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w wierszu dotyczącym pkt. 8, 
kolumny dotyczące Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności 
gospodarczej w formie dotacji, otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 

8.3.1 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne 

środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie  

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z pandemią COVID-19 
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51) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 8 Rynek pracy, 
Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian w pkt. 5 po zdaniu:  

„Natomiast druga – obejmować będzie wsparcie osób zwolnionych lub zagrożonych 
zwolnieniem z pracy”  

dodaje się zapis:  

„W ramach działań na rzecz zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii 
COVID-19 wprowadzono w projektach typu outplacement możliwość udzielania 
wsparcia finansowego pomostowego dla uczestników projektów (młodych 
stażem przedsiębiorców), którzy założyli działalność gospodarczą.” 

52) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 8 Rynek pracy, 
Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1 
Rozwój kompetencji kadr: 

a) W pkt 5 po nazwie Poddziałania tj. ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR SEKTORA MŚP 
dodaje się zapis: Typ A 

b) W pkt 5 po zdaniu: „Szczegółowe zadania beneficjenta (operatora) oraz zasady 
realizacji przez niego wsparcia na rzecz MŚP ujęte zostaną w regulaminie konkursu, 
który zostanie opracowany na podstawie wytycznych ministra właściwego ds. 
rozwoju regionalnego” dodaje się zapis: 

Typ B 

Mając na uwadze zaobserwowaną konieczność dostosowywania usług 
rozwojowych i ich formy do zmieniających się szczególnie w czasie pandemii 
COVID-19 potrzeb MŚP, komplementarnie do działań finansowych w ramach 
pomocy technicznej RPO 2014-2020 polegających m.in. na wypracowaniu  z 
przedsiębiorcami i praktykami standardów jakości uczenia w miejscu pracy, 
zaplanowano w ramach poddziałania realizację projektu pilotażowego mającego 
na celu w szczególności: 

a) opracowanie systemu finansowania podmiotowego ze środków 
publicznych  nowego rodzaju usług uczenia się u przedsiębiorcy-mistrza w 
środowisku pracy  

b) stworzenie w projekcie bazy przedsiębiorców-mistrzów w wybranych branżach 
usługowych (szczególnie branży kosmetyczno-fryzjerskiej i turystyczno-
gastronomicznej), którzy zechcą opracować ofertę usługi oraz uczyć innych 
zgodnie ze nowym standardem jakości   

c) podniesienie kompetencji kadr sektora MŚP poprzez  sfinansowanie usług 
realizowanych u przedsiębiorców-mistrzów zgodnie z opracowanym standardem 
jakości i systemem finansowania.  

Dopuszcza się możliwość realizacji projektu pilotażowego bez wykorzystania Bazy 
Usług Rozwojowych (BUR), której administratorem jest Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości (PARP), poprzez stworzenie rejestru przedsiębiorców-
mistrzów na poziomie regionu.  

W związku z powyższym do projektu pilotażowego nie mają zastosowania zapisy 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w 
obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-
2020 dotyczące Bazy Usług Rozwojowych,  powiazania jej z podmiotowym 
systemem finansowania (PSF) czy możliwości finansowania i rozliczania jedynie 
usług rozwojowych ujętych w BUR. tj. podrozdział 4.1 pkt 1a, pkt 1b,  pkt 12 a, pkt 
12 d, pkt 12 e, pkt 21-24, podrozdział 4.2 pkt 1-10, rozdział 6 pkt 3, pkt 4a (iii), 4b 
(iii). 
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Dodatkowe specyficzne warunki realizacji projektu: 

a) Regionalna baza  tworzona na potrzeby projektu pilotażowego umożliwia co 
najmniej publikacje ofert uczenia się u przedsiębiorców – mistrzów oraz 
zapoznanie się z wynikami ocen tych usług przez innych uczestników usług. 

b) Beneficjent dokłada wszelkich starań by tworzony rejestr regionalny w jak 
najszerszym możliwym zakresie ujmował informacje dotyczące 
przedsiębiorców-mistrzów (podmiotów świadczących nowy rodzaj usługi 
rozwojowej) oraz ich ofert (usług) analogiczne jak wymagane w Bazie Usług 
Rozwojowych (w Karcie Usługi, w Karcie Podmiotu). 

c) Operator jest zobowiązany do potwierdzania prawdziwości informacji 
zawartych we wniosku przedsiębiorców-mistrzów o wpis do rejestru 
regionalnego (danych oraz ofert), weryfikacji poprawności wypełniania 
danych w prowadzonym rejestrze, prowadzenie kontroli i wizyt 
monitorujących u przedsiębiorców korzystających ze wsparcia oraz w 
miejscu prowadzenia usługi rozwojowej. 

d) Ze względu na specyfikę projektu pilotażowego i kierowanie nowej usługi 
rozwojowej szczególnie do branż dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 
Beneficjent ma możliwość w ramach opracowywanego w projekcie 
podmiotowego systemu finansowania dla nowej usługi rozwojowej (uczenia 
się u przedsiębiorcy-mistrza w środowisku pracy) zastosowanie jednego 
poziomu dofinansowania usługi rozwojowej bez konieczności koncentracji 
na grupach pracowników, przedsiębiorcach czy usługach o których mowa 
w w/w wytycznych w podrozdziale 4.1 pkt 4. 

e) Wsparcie kierowane do przedsiębiorców jest udzielane wyłącznie w ramach 
pomocy de minimis. 

f) Koszt podatku od towarów i usług (VAT) nie stanowi wydatku 
kwalifikowalnego usługi rozwojowej. 

g) Opracowany standard jakości uczenia się w miejscu pracy oraz system 
finansowania podmiotowego opracowane przez Beneficjenta podlegają 
zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WM. 

Szczegółowy zakres zadań beneficjenta oraz zasady realizacji przez niego 
wsparcia ujęte zostaną w decyzji o dofinansowaniu projektu. 

c) w wierszu dotyczącym pkt. 7, kolumny dotyczące Poddziałania 8.4.1 Rozwój 
kompetencji kadr sektora MŚP otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 
8.4.1 

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które 
zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w programie 
(dotyczy tylko typu A) 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 
opuszczeniu programu 

 

d) w wierszu dotyczącym pkt. 8, kolumny dotyczące Poddziałania 8.4.1 Rozwój 

kompetencji kadr sektora MŚP, otrzymują brzmienie: 

 

Poddziałanie 
8.4.1 

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw objętych usługami 
rozwojowymi w programie 
(C) Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność 
na własny rachunek, objętych wsparciem w programie 
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Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek, w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 
programie (informacyjny) 
Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie (informacyjny) 
Liczba przedsiębiorstw tzw. wysokiego wzrostu objętych usługami 
rozwojowymi w programie (informacyjny) 
Liczba przedsiębiorstw działających w branżach/sektorach 
istotnych dla rozwoju województwa (informacyjny) 
Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania 
lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 (dotyczy 
tylko typu B) 
Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 
działania związane z pandemią COVID-19 (dotyczy tylko typu 
B) 

 

e) W pkt 9 dodaje się zapis:  

B. wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora 

MŚP w ramach podmiotowego finansowania nowej usługi rozwojowej - uczenie 

się u przedsiębiorcy-mistrza w środowisku pracy 

f) W pkt 11 zapis w brzmieniu: 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące 

działalność na własny rachunek 

otrzymuje brzmienie: 

Typ A 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące 

działalność na własny rachunek 

Typ B 

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, w tym osoby 

prowadzące działalność na własny rachunek szczególnie z branż kosmetyczno-

fryzjerskiej i turystyczno-gastronomicznej dotkniętych skutkami epidemii 

COVID-19. 

g) W pkt 25 zapis w brzmieniu: 85%  

otrzymuje brzmienie:  
Typ A: 85%  

Typ B: 95% 

h) W pkt 26 zapis w brzmieniu: 15% 

otrzymuje brzmienie:  

Typ A: 15% 

Typ B: 5% 

i) W pkt 27 zapis w brzmieniu: 

minimalna wartość projektu:  

 subregion KOM z Metropolią Krakowską: 20 000 000 PLN 

 subregion Małopolska Zachodnia: 13 000 000 PLN 
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 subregion tarnowski: 8 000 000 PLN 

 subregion sądecki: 11 000 000 PLN 

 subregion podhalański: 8 500 000 PLN 

 

otrzymuje brzmienie: minimalna wartość projektu (dla typu projektu A):  

 subregion KOM z Metropolią Krakowską: 20 000 000 PLN 

 subregion Małopolska Zachodnia: 13 000 000 PLN 

 subregion tarnowski: 8 000 000 PLN 

 subregion sądecki: 11 000 000 PLN 

 subregion podhalański: 8 500 000 PLN 

53) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 8 Rynek pracy, 

Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian:  

a) W pkt 10 zapis w brzmieniu 

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w 

szczególności: 

 przedsiębiorcy  

 instytucje otoczenia biznesu  

 partnerzy społeczni i gospodarczy 

 organizacje pozarządowe 

otrzymuje brzmienie: 

Podziałanie 8.4.1 typ A oraz 8.4.2  

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w 

szczególności: 

 przedsiębiorcy  

 instytucje otoczenia biznesu  

 partnerzy społeczni i gospodarczy 

 organizacje pozarządowe 

 

Podziałanie 8.4.1 typ B 

Województwo Małopolskie - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 

 

b) W pkt 14 zapis w brzmieniu: 

 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 8.4 45 000 000 

Poddziałanie 
8.4.1 

33 928 029 

Poddziałanie 
8.4.2 

11 071 971 

otrzymuje brzmienie: 
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14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 8.4 46 162 740 

Poddziałanie 
8.4.1 

35 090 769 

Poddziałanie 
8.4.2 

11 071 971 

 

c) W pkt 15 zapis w brzmieniu: nie dotyczy 

otrzymuje brzmienie: 

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 8.4.1 typ B jest komplementarny do 

działań podejmowanych w ramach pomocy technicznej RPO WM (Oś 13). 

 

d) W pkt 17 zapis w brzmieniu:  

tryb konkursowy 

podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy w 

Krakowie  

podmiot odpowiedzialny za rozpatrywanie protestów: Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi  

otrzymuje brzmienie: 

Poddziałanie 8.4.1 typ A oraz Poddziałanie 8.4.2: tryb konkursowy 

Podziałanie 8.4.1 typ B: tryb nadzwyczajny 

podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Wojewódzki Urząd Pracy w 

Krakowie  

podmiot odpowiedzialny za rozpatrywanie protestów: Urząd Marszałkowski 

Województwa Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi 

(nie dotyczy projektów w trybie nadzwyczajnym) 

54) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 8 Rynek pracy, w karcie Działania 

8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian w wierszu dotyczącym pkt. 8, 

kolumny dotyczącej Poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, otrzymują brzmienie: 

 

Poddziałanie 

8.4.2 

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób 

zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych 

wsparciem w programie 

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z pandemią COVID-19 

 

55) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 8 Rynek pracy, 

Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz życia zawodowego z prywatnym pkt 14 zapis w 

brzmieniu: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  

Działanie 8.5 
Typ A i B: 19 843 138 

Typ C: 4 000 000  
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wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

otrzymuje brzmienie: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 8.5 
Typ A i B: 19 843 138 

Typ C: 3 589 285 

 

56) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 9 Region spójny 

społecznie, wiersz w brzmieniu: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFS 241 495 608 

otrzymuje brzmienie: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFS 234 210 989 

 

57) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 9 Region spójny 

społecznie, Działanie 9.1 Aktywna Integracja .pkt 14 zapis w brzmieniu: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR)  

Działanie 9.1 90 927 357  

Poddziałanie 9.1.1 48 181 881  

Poddziałanie 9.1.2 42 745 476  

 

otrzymuje brzmienie: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR)  

Działanie 9.1 73 203 387 

Poddziałanie 9.1.1 37 289 943 

Poddziałanie 9.1.2 35 913 444 

 

58) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 9 Region spójny 

społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne pkt 14 zapis w brzmieniu: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR)  

Działanie 9.2 133 574 303 

Poddziałanie 9.2.1 87 201 746  

Poddziałanie 9.2.2 15 516 725 

Poddziałanie 9.2.3 30 855 832  

 

otrzymuje brzmienie: 

Działanie 9.2 144 013 654 
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14. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR)  

Poddziałanie 9.2.1 98 677 562 

Poddziałanie 9.2.2 15 516 725 

Poddziałanie 9.2.3 29 819 367 

 

59)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 9 Region spójny 

społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi 

społeczne i zdrowotne w regionie, w pkt. 5. Nazwa działania/poddziałania, w części 

dotyczącej typu projektu F, po zapisie w brzmieniu: 

F. Projekt regionalny przewidujący rozwój usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 
zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania 
projektowe mają koncentrować się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym, 
jednostkom systemu państwowego ratownictwa medycznego, jednostkom 
organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej, jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu i podległej mu 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz państwowemu powiatowemu 
inspektorowi sanitarnemu i innym podmiotom, w których zostaną zidentyfikowane takie 
potrzeby. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych i społecznych w zakresie 
zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności: 

 zakup i dzierżawa niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,  

 zakup środków ochrony osobistej, 

 przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjno - remontowych w celu 
zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych  i medycznych regionu , 

 zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą 
medyczną, 

 zakup odczynników oraz materiałów medycznych, 

 zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji, 

 zakup testów na obecność koronawirusa SARS -CoV-2, 

 zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych, 

 finansowanie zatrudnienia personelu medycznego, laboratoryjnego oraz 
ratownictwa medycznego 

 finansowanie niezbędnych usług społecznych związanych z ograniczeniem 
skutków epidemii, 

dodaje się zapis w brzmieniu: 

inwestycje w infrastrukturę tlenowni w szpitalach, 

inwestycje w infrastrukturę zasilania awaryjnego szpitali w energię elektryczną. 

 

60) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 9 Region spójny społecznie, w 

karcie Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne:  

a) w wierszu dotyczącym pkt. 8, kolumny dotyczące: Poddziałania 9.2.1 Usługi 

społeczne i zdrowotne w regionie, otrzymują brzmienie: 
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Poddziałanie 

9.2.1 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi 

świadczonymi w społeczności lokalnej w programie  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy 

zastępczej w programie  

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19,  

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z pandemią COVID-19  

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania  

skutkom pandemii COVID-19  

Liczba wyposażonych laboratoriów w związku z pandemią 

COVID-19 

Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż 

aparaty do oznaczania koronawirusa i respiratory 

(CV7) Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia 

leczenia COVID-19 

(CV1) Wartość zakupionych środków ochrony 

indywidualnej 

(CV2) Wartość zakupionego sprzętu medycznego 

(CV6) Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej 

(CV9) Liczba laboratoriów, które zostały nowowybudowane, 

nowowyposażone lub o zwiększonych możliwościach 

testowania COVID-19 

(CV11) Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych 

na potrzeby reagowania kryzysowego 
 

 

b) w wierszu dotyczącym pkt. 7, kolumny dotyczące: Poddziałania 9.2.2 Usługi 

opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 

9.2.2 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

społecznych, istniejących po zakończeniu projektu 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 

asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu 
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Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług 

społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu 

 

c) w wierszu dotyczącym pkt. 8, kolumny dotyczące Poddziałania 9.2.2 Usługi 

opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZITotrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 

9.2.2 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi 

świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie. 

 

d) w wierszu dotyczącym pkt. 7, kolumny dotyczące: Poddziałania 9.2.3 Usługi 

opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 

9.2.3 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

społecznych, istniejących po zakończeniu projektu 

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług 

asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które opuściły opiekę instytucjonalną na rzecz usług 

społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w programie 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu 

 

e) w wierszu dotyczącym pkt. 8, kolumny dotyczące Poddziałania 9.2.3 Usługi 

opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 

9.2.3 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi 

świadczonymi w społeczności lokalnej w programie 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie. 
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61) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 9 Region spójny 

społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi 

społeczne i zdrowotne w regionie, w pkt. 10 Typ beneficjenta, w części dotyczącej 

typu projektu F, zapis w brzmieniu: 

Typ projektu F: 

 Województwo Małopolskie, 

 podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej oraz jednostki państwowego systemu ratownictwa medycznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006r. o państwowym ratownictwie 

medycznym, jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej, Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gminy 

i powiaty z terenu województwa małopolskiego, organizacje pozarządowe – 

wyłącznie jako partnerzy 

otrzymuje brzmienie: 

Typ projektu F: 

 Województwo Małopolskie, 

 podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej oraz jednostki państwowego systemu ratownictwa medycznego w 

rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006r. o państwowym ratownictwie 

medycznym, jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej, Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w 

rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gminy 

i powiaty z terenu województwa małopolskiego, organizacje pozarządowe, 

Komendant Wojewódzki Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o 

policji, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 12 października 1990r. o straży granicznej – wyłącznie jako 

partnerzy 

62) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 9 Region spójny 

społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi 

społeczne i zdrowotne w regionie, w pkt. 11 Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy 

wsparcia, w części dotyczącej typu projektu F,  

dodaje się zapis w brzmieniu: 

pracownicy jednostek systemu ratownictwa medycznego, pracownicy i 

członkowie jednostek  współpracujących  z  systemem ratownictwa 

medycznego, pracownicy jednostek krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, funkcjonariusze 

i pracownicy służby i formacji przeznaczonych do: ochrony granicy państwa, 

do ochrony bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego. 

63) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 9 Region spójny 

społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, wiersz w brzmieniu: 

17. Tryb(y) wyboru 
projektów 

Działanie 
9.2 

tryb konkursowy 
tryb pozakonkursowy – w zakresie  
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oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialne
go za nabór 
i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowa
nie protestów  

poddziałania 9.2.1 typ projektu F oraz typ projektu G 
podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków:  
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości  
ponadto w ramach poddziałania 9.2.2  
podmiotem odpowiedzialnym za ocenę w zakresie  
kryteriów zgodności lub stopnia zgodności ze Strategią 
ZIT  
jest Związek ZIT – Stowarzyszenie Metropolia 
Krakowska. 
podmiot odpowiedzialny za rozpatrywanie protestów:  
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  
Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi. 

otrzymuje brzmienie: 

17. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialne
go za nabór 
i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowa
nie protestów  

Działanie 
9.2 

tryb konkursowy 

tryb nadzwyczajny– w zakresie  

poddziałania 9.2.1 typ projektu F oraz typ projektu G 

podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków:  

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości  

ponadto w ramach poddziałania 9.2.2  

podmiotem odpowiedzialnym za ocenę w zakresie  

kryteriów zgodności lub stopnia zgodności ze Strategią 
ZIT  

jest Związek ZIT – Stowarzyszenie Metropolia 
Krakowska. 

podmiot odpowiedzialny za rozpatrywanie protestów:  

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,  

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi. 

 

64) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 9 Region spójny 

społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, wiersz w brzmieniu: 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
UE wydatków 
kwalifikowalnyc
h  
na poziomie 
projektu (jeśli 
dotyczy)  

Działanie 
9.2 

85%  

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: 

24. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
UE wydatków 

Działanie 
9.2 

85%  
100% - w przypadku projektów typu F w poddziałaniu 
9.2.1. 
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kwalifikowalnyc
h  
na poziomie 
projektu (jeśli 
dotyczy)  

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. 

 

65) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 10 Wiedza i 

kompetencje wiersz w brzmieniu: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFS 210 245 764 

otrzymuje brzmienie: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFS 212 003 393 

 

66) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 10 Wiedza i 

kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 

Małopolska Chmura Edukacyjna, w wierszu 5 zapis w brzmieniu: 

Dodatkowo, w ramach projektu koordynacyjnego dla szkół prowadzących kształcenie 

ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) zakupione zostaną komputery i laptopy, 

a także dostęp do Internetu oraz niezbędne oprogramowanie, które będą mogły być 

użyczane uczniom i nauczycielom w celu umożliwienia nauki zdalnej w okresie 

zamknięcia placówek oświatowych z powodu pandemii spowodowanej 

koronawirusem.  

otrzymuje brzmienie: 

Ponadto w projekcie pozakonkursowym prowadzone będzie szerokie, bieżące 

wsparcie szkół, nauczycieli, kadry zarządzającej szkół oraz uczniów i rodziców 

dotyczące przygotowania do nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym, 

z uwagi na konieczność zmian w formach edukacji spowodowanych epidemią 

Covid-19. Dodatkowo szkoły przygotowywane będą do pełnienia roli 

środowiska edukacyjnego przyszłych kreatorów rozwoju i pracowników 

Przemysłu 4.0 (Kompetencje 4.0). Utworzone zostanie Małopolskie 

Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE (w tym: opracowanie koncepcji i 

wdrożenie portalu HUMINE z modułami m.in. rekrutacyjnym, aktualności, 

Learning Management System, biblioteką materiałów edukacyjnych i 

informacyjnych, regionalnym punktem konsultacyjnym online – help desk) 

wspierające i integrujące środowisko edukacyjne w regionie, a także 

przeprowadzona zostanie analiza procesu zdalnego nauczania w okresie 

pandemii COVID-19. Dodatkowo planowane jest otoczenie opieką doradczą i 
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szkoleniową 22 szkół modelowych wyposażonych w ramach Poddziałania 

10.1.6 (szkolenia, warsztaty, webinaria, seminaria, wprowadzenie nauczania w 

modelu STEAM), a także utworzenie pracowni S.T.E.A.M zlokalizowanych w 

oddziałach Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MCDN) oraz 

budowa środowiska cyfrowego, umożliwiającego wsparcie nauczycieli na 

odległość, a także doposażenie w sprzęt komputerowy i niezbędne 

oprogramowanie bibliotek pedagogicznych które będą służyć wsparciem 

nauczycielom w regionie. Inne planowane działania to m.in.: 

 wsparcie we wdrażaniu infrastruktury cyfrowej w szkole - pomoc 

konsultacyjna,  

 badania i analizy, w tym monitoring realizacji projektów z obszaru 

transformacji cyfrowej szkół, m.in. European Schoolnet, Szkoła dla 

Innowatora, Lekcja ENTER,  

 zapewnienie transferu do projektu: wiedzy, dobrych praktyk oraz dostępu 

do innowacji edukacyjnych na poziomie globalnym, 

 edukampy – letnie obozy dydaktyczne dla nauczycieli, 

 regionalne konkursy „Nauczyciel Roku - Dydaktyk Cyfrowy” i na najlepszy 

cyfrowy projekt szkolny, 

 przygotowanie raportu merytorycznego z projektu z propozycjami 

rekomendacji dla MEN, władz województwa małopolskiego oraz organów 

prowadzących szkoły, 

 działania promocyjno-informacyjne związane z dydaktyką cyfrową w 

szkołach,  

 konferencje dotyczące m.in. kierunków polityki oświatowej państwa oraz 

promocji zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, 

 edukacyjne wizyty studyjne uczniów w firmach Przemysłu 4.0. 

Prowadzone w ramach projektu działania nie będą powielać działań z zakresu 

rozwijania zdalnej edukacji, realizowanych na poziomie krajowym. 

Jednocześnie w projekcie upowszechniane będą rozwiązania technologiczne i 

cyfrowe zasoby edukacyjne opracowywane na poziomie kraju. 

 

67) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 10 Wiedza i kompetencje, w karcie 

Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego:  

a) w wierszu dotyczącym pkt. 7, kolumny dotyczące Poddziałania 10.1.4 Małopolska 

Chmura Edukacyjna, otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 

10.1.4 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub 

umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu 

b) w wierszu dotyczącym pkt. 8, kolumny dotyczące Poddziałania 10.1.4 Małopolska 

Chmura Edukacyjna, otrzymują brzmienie: 
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Poddziałanie 

10.1.4 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w 

programie 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie 

Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania 

związane z pandemią COVID-19 

68) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 10 Wiedza i 

kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, dodano Poddziałanie 

10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne: 

a) w pkt 5 dodano wiersz dla Poddziałania 10.1.6 w brzmieniu: 

CYFRYZACJA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

Wsparcie w ramach Poddziałania stanowi odpowiedź na sytuacją spowodowaną 

pandemią COVID-19 i zmieniające się potrzeby szkół i placówek prowadzących 

kształcenie ogólne. W ramach grantu możliwy będzie zakup niezbędnego, mobilnego 

sprzętu komputerowego (przede wszystkim laptopów), na potrzeby prowadzenia przez 

szkoły i placówki nauczania na odległość. Sprzęt będzie w miarę potrzeb użyczany 

uczniom i nauczycielom (grant 1). 

Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się udzielenie 22 grantów (1 grant na powiat) 

dla organów prowadzących szkoły o niskim stopniu cyfryzacji na zakup 

specjalistycznego sprzętu komputerowego w celu ich transformacji cyfrowej oraz 

wprowadzenia nauczania metodą STEAM (Podejście STEAM polega na położeniu 

szczególnego nacisku w edukacji szkolnej na takie dziedziny jak: nauki przyrodnicze, 

technologia, inżynieria, sztuka, matematyka oraz zwiększenie praktycznego wymiaru 

zdobywanych umiejętności. Wiąże się z rozwijaniem zdolności współpracy i 

rozwiązywania problemów oraz umiejętności manualnych. Podejście STEAM 

realizowane będzie z wykorzystaniem koncepcji Kompetencji 4.0 –  nowego ujęcia 

pakietu kompetencji niezbędnych do życia i pracy w  środowisku zaawansowanych 

technologii cyfrowych (m.in. sztuczna inteligencja, biga data, chmura obliczeniowa). 

Efektem tego działania będzie utworzenie 22 szkół modelowych. Transformacja 

modelowych szkół będzie kompleksowo wspierana w ramach projektu 

pozakonkursowego Małopolska Chmura Edukacyjna (Poddziałanie 10.1.4 typ A) 

(grant 2). 

W ramach projektu nie będą ponoszone koszty pośrednie. 

Poddziałanie wdrażane jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 - 

36 Ustawy z dnia 11 lipca o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

Zasady realizacji projektu grantowego: 

1) grantobiorcą projektu może być wyłącznie organ prowadzący szkołę lub placówkę 

prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) 

2) grant 1 udzielany jest na zakup niezbędnego, mobilnego sprzętu komputerowego 

(przede wszystkim laptopów), jego ubezpieczenia, dostępu do internetu oraz 
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oprogramowania (ewentualnie innych niezbędnych akcesoriów) na potrzeby 

prowadzenia przez szkoły i placówki nauki na odległość; 

3) grant 2 udzielany jest na zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia 

transformacji cyfrowej oraz nauczania w modelu STEAM oraz z wykorzystaniem 

koncepcji Kompetencji 4.0, w celu utworzenia maksymalnie 22 modelowych szkół 

w regionie (po 1 w powiecie); 

4) wybór grantobiorców dokonywany jest w drodze otwartego naboru ogłoszonego 

przez grantodawcę, w którym określone zostają warunki na jakich może zostać 

udzielony grant; 

5) maksymalna wartość grantu 1 wynosi w przypadku grantobiorców:  

a) z terenu gmin Kraków, Miasto Nowy Sącz, Miasto Tarnów: 125 000 zł 

b) z pozostałych terenów:  75 000 zł; 

6) maksymalna wartość wsparcia w ramach grantu 1 przypadająca na 1 szkołę 

lub placówkę wynosi 25 000 PLN. W ramach aplikowania o powierzenie grantu 1 

grantobiorca może wnioskować o wsparcie dla więcej niż 1 szkoły lub placówki;  

7) maksymalna wartość grantu 2 wynosi 90 000 PLN.  W ramach aplikowania o 

powierzenie grantu 2 grantobiorca może wnioskować o wsparcie dla 1 szkoły; 

8) grantobiorca w ramach ogłoszonego konkursu grantowego może złożyć 1 wniosek; 

9) w dokumentacji dotyczącej naboru wniosków o powierzenie grantów, grantodawca 

zobowiązany jest opisać wymagania w zakresie rozliczenia/kontroli osiągniętych 

efektów, opisanych we wniosku na poziomie grantobiorcy oraz szczegółowe 

wymagania wobec grantobiorców. 

Główne obowiązki grantodawcy: 

1) realizacja projektu grantowego zgodnie z założonym celem; 

2) opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO 

WM procedur dotyczących wyboru wniosków o powierzenie grantu (w tym propozycji 

kryteriów wyboru grantobiorców, a także warunków powierzenia grantu wraz z 

zakresem obowiązków grantobiorców); 

3) zapewnienie wsparcia dla grantobiorców przez personel posiadający niezbędne 

kwalifikacje, zarówno na etapie ubiegania się o grant, jak i na etapie jego 

rozliczania/kontroli osiągniętych efektów; 

4) dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru grantobiorców; 

5) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o przyznanej pomocy, jeśli takie zostaną 

przewidziane w przepisach, w oparciu o które będzie udzielana pomoc; 

6) prowadzenie bazy udzielonych grantów do celów sprawozdawczych; 

7) archiwizacja dokumentacji; 

8) odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu; 

9) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o dostępnym wsparciu grantowym 

oraz warunkach jego uzyskania; 

10) zapewnienie dostępności do wsparcia grantowego na obszarze całego województwa 

małopolskiego. 
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Szczegółowy zakres zadań beneficjenta (grantodawcy) oraz zasady realizacji przez 

niego wsparcia ujęte zostaną w decyzji o dofinansowaniu projektu. 

b) W pkt 6 dodano wiersz dla Poddziałania 10.1.6 w ramach celu szczegółowego: 

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw 

niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do 

uczniów o szczególnych potrzebach 

 
c) W pkt 7 dodano wiersz w brzmieniu: 

Poddziałanie 

10.1.6 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących 

sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

 

d) W pkt 8 dodano wiersz w brzmieniu: 

Poddziałanie 

10.1.6 

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w 

ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych,  

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania 

lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na 

działania związane z pandemią COVID-19 

(CV4c) Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji 

finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 dla sektora edukacji 

 

e) W pkt 9 dodano wiersz w brzmieniu: 

Poddziałanie 
10.1.6 

CYFRYZACJA SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE 
OGÓLNE 

A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny 

 

f) W pkt 10 dodano wiersz w brzmieniu: 

Poddziałanie 
10.1.6 

Samorząd województwa 

 

g) W pkt 11 dodano wiersz w brzmieniu: 

Poddziałanie 
10.1.6 

Grupy docelowe w tym obszarze to: 

publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, 
ponadpodstawowe, oraz placówki systemu oświaty prowadzące 
kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) 

 

h) W pkt 14 zapis w brzmieniu: 

Działanie 10.1 97 994 573  

Poddziałanie 10.1.1 10 230 535 

Poddziałanie 10.1.2 25 444 496 

Poddziałanie 10.1.3 34 735 825 
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Poddziałanie 10.1.4 11 044 804  

Poddziałanie 10.1.5 16 538 913 

 

Otrzymuje brzmienie: 

Działanie 10.1 100 577 135 

Poddziałanie 10.1.1 10 230 535 

Poddziałanie 10.1.2 25 444 496 

Poddziałanie 10.1.3 34 735 825 

Poddziałanie 10.1.4 11 867 162 

Poddziałanie 10.1.5 16 336 700 

Poddziałanie 10.1.6 1 962 417 

i) W pkt 16 dodano wiersz w brzmieniu: 

Poddziałanie 10.1.6 nie dotyczy 

j) W pkt 17 dodano wiersz w brzmieniu: 

Poddziałanie 10.1.6 Tryb nadzwyczajny  

k) W pkt 19 dodano wiersz w brzmieniu: 

Poddziałanie 10.1.6 do 10% finansowania unijnego w projekcie 

l) W pkt 20 dodano wiersz w brzmieniu: 

Poddziałanie 10.1.6 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków 
trwałych oraz wydatków w ramach finansowania 
krzyżowego (cross-financingu) nie może łącznie w 
projekcie przekroczyć 20% finansowania unijnego. 

 

m) W pkt 22 zapis w brzmieniu: 

Działanie 
10.1 

Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków – 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 

oraz 

załącznikiem nr 7 do SzOOP Specyficzne wydatki kwalifikowalne i 
niekwalifikowalne w poszczególnych działaniach/ poddziałaniach dla 
osi priorytetowych PRO WM.  

W ramach działania planuje się stosowanie systemu zaliczek. 

otrzymuje brzmienie: 

Działanie 
10.1 

Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków – 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 

oraz 
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załącznikiem nr 7 do SzOOP Specyficzne wydatki kwalifikowalne i 
niekwalifikowalne w poszczególnych działaniach/ poddziałaniach dla 
osi priorytetowych PRO WM.  

W ramach działania planuje się stosowanie systemu zaliczek. 

W odniesieniu do projektu realizowanego w Poddziałaniu 10.1.6  
istnieje możliwość rezygnacji z kosztów pośrednich w projekcie. 

 

n) W pkt 25 dodano wiersz w brzmieniu: 

Poddziałanie 
10.1.6 

100 % 

o) W pkt 26 dodano wiersz w brzmieniu: 

Poddziałanie 
10.1.6 

nie dotyczy 

p) W pkt 27 dodano wiersz w brzmieniu: 

Poddziałanie 
10.1.6 

nie dotyczy 

 

69) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 10 Wiedza i kompetencje, w karcie 

Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, w pkt 14 zapis w brzmieniu :  

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 10.2 93 531 798  

Poddziałanie 10.2.1 15 625 762 

Poddziałanie 10.2.2 48 098 394 

Poddziałanie 10.2.3 11 147 227  

Poddziałanie 10.2.4 18 660 415  

otrzymuje brzemnie: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 10.2 92 706 865 

Poddziałanie 10.2.1 15 625 762 

Poddziałanie 10.2.2 48 098 394 

Poddziałanie 10.2.3 10 911 321 

Poddziałanie 10.2.4 18 071 388 

 

70) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 10 Wiedza i kompetencje, w karcie 

Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego w wierszu dotyczącym pkt. 8 

kolumny dotyczące Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego 

uczniów, otrzymują brzmienie: 

Poddziałanie 

10.2.3 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia w programie  

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy  
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Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych 

w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia zawodowego  

Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia 

zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie  

Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub 

przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19  

Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania 

związane z pandemią COVID-19  

(CV4c) Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji 

finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 dla sektora edukacji 

 

71) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 11. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, wiersz w brzmieniu: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 173 908 518 

otrzymuje brzmienie: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 196 137 962 

 

72)  W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 11. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, w karcie działania 11.1 Rewitalizacja głównych ośrodków 

miejskich w regionie, wiersz w brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działanie 
11.1 

75%  

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze 
środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
wyłącznie ze środków UE, o których mowa w pkt 24.  

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione 
(tj. projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą 
de minimis lub nie generujących dochodu po 
ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania 
całkowitego jest zgodny z maksymalnym poziomem 
wskazanym w niniejszym punkcie (pkt 25), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów należących 
do kategorii projektów generujących dochód w trakcie 
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wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

otrzymuje brzmienie: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działanie 
11.1 

75%  

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków 
BP przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
ze środków UE, o których mowa w pkt 24. oraz za 
zgodą ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego ze środków BP przyznanych na 
realizację programu w ramach Kontraktu 
Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione 
(tj. projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą 
de minimis lub nie generujących dochodu po 
ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania 
całkowitego jest zgodny z maksymalnym poziomem 
wskazanym w niniejszym punkcie (pkt 25), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów należących 
do kategorii projektów generujących dochód w trakcie 
wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

 

73) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 11. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej, w karcie działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, wiersz 

w brzmieniu: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 11.2 49 330 822 

otrzymuje brzmienie: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 11.2 71 560 266 
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74) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 11. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej w karcie działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w pkt. 

24 Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu zapis w brzmieniu: 

65%/83%* 

*dotyczy naborów, w ramach których podjęto decyzję o wyłączeniu w całości 

kwalifikowalności podatku VAT 

otrzymuje brzmienie: 

75%/93%* 

*dotyczy naborów, w ramach których podjęto decyzję o wyłączeniu w całości 

kwalifikowalności podatku VAT 

 

75) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 11. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej w karcie działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, wiersz 

w brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 

Działanie 
11.2 

75%/93%* 

*dotyczy naborów, w ramach których podjęto decyzję o 
wyłączeniu w całości kwalifikowalności podatku VAT 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze 
środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
wyłącznie ze środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione 
(tj. projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą 
de minimis lub nie generujących dochodu po 
ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania 
całkowitego jest zgodny z maksymalnym poziomem 
wskazanym w niniejszym punkcie (pkt 25), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów należących 
do kategorii projektów generujących dochód w trakcie 
wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

Otrzymuje brzmienie:  

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 

Działanie 
11.2 

75%/93%* 

*dotyczy naborów, w ramach których podjęto decyzję o 
wyłączeniu w całości kwalifikowalności podatku VAT 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
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projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 

projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków 
BP przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
ze środków UE, o których mowa w pkt 24 oraz za 
zgodą ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego ze środków BP przyznanych na 
realizację programu w ramach Kontraktu 
Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione 
(tj. projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą 
de minimis lub nie generujących dochodu po 
ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania 
całkowitego jest zgodny z maksymalnym poziomem 
wskazanym w niniejszym punkcie (pkt 25), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów należących 
do kategorii projektów generujących dochód w trakcie 
wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

 

76) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 11. Rewitalizacja 

przestrzeni regionalnej w karcie działania 11.4 Rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych, wiersz w brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działanie 

11.4 

75%  

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze 
środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
wyłącznie ze środków UE, o których mowa w pkt 24  

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione 
(tj. projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą 
de minimis lub nie generujących dochodu po 
ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania 
całkowitego jest zgodny z maksymalnym poziomem 
wskazanym w niniejszym punkcie (pkt 25), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów należących 
do kategorii projektów generujących dochód w trakcie 
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wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

otrzymuje brzmienie: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działanie 

11.4 

75%  

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie  ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków 
BP przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
ze środków UE, o których mowa w pkt 24 oraz za 
zgodą ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego ze środków BP przyznanych na 
realizację programu w ramach Kontraktu 
Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione 
(tj. projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą 
de minimis lub nie generujących dochodu po 
ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania 
całkowitego jest zgodny z maksymalnym poziomem 
wskazanym w niniejszym punkcie (pkt 25), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów należących 
do kategorii projektów generujących dochód w trakcie 
wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

 
77) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 12. Infrastruktura 

społeczna, wiersz w brzmieniu: 
3.Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 172 474 914 

otrzymuje brzmienie: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFRR 173 020 889 
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78) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 12. Infrastruktura 

społeczna, w karcie działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, wiersz w 

brzmieniu: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 12.1 144 584 914  

Poddziałanie 12.1.1 57 071 998 

Poddziałanie 12.1.2 52 268 558 

Poddziałanie 12.1.3 30 000 000 

Poddziałanie 12.1.4 5 244 358  

otrzymuje brzmienie: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 12.1 145 130 889 

Poddziałanie 12.1.1 57 071 998 

Poddziałanie 12.1.2 52 268 558 

Poddziałanie 12.1.3 30 000 000 

Poddziałanie 12.1.4 5 790 333 

 

79) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 12 Infrastruktura społeczna, w 

karcie Poddziałania 12.1.4 Infrastruktura ochronny zdrowia o znaczeniu 

subregionalnym – ZIT w pkt. 5 Nazwa działania/ poddziałania  po dotychczasowym 

zapisie dodaje się zapis w brzmieniu: 

Dla inwestycji skierowanych na poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku 

z COVID-19 stanowiących natychmiastową odpowiedź na COVID-19 – na 

zasadzie odstępstwa od zasad wynikających m.in. z Umowy Partnerstwa oraz 

Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-

2020 – nie ma konieczności uzgadniania inwestycji na forum Komitetu 

Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia oraz 

stosowania map potrzeb zdrowotnych, jak i uzyskiwania opinii o celowości dla 

inwestycji zarówno zakupowych, jak i budowlanych, które dotyczą 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wymagają  jednak  

bieżącego informowania Komitetu Sterującego o projektach planowanych i 

przyjmowanych w ramach RPO na rzecz walki z COVID- 19. W odniesieniu do 

tego rodzaju inwestycji wprowadzono wymóg ich planowania i przygotowania 

w porozumieniu z wojewodą małopolskim. 

 

80) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 12 Infrastruktura społeczna, w 

karcie Działania 12.1. Infrastruktura ochronny zdrowia w pkt. 8, kolumny dotyczące 

Działania 12.1, otrzymują brzmienie: 

Działanie 

12.1 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych 

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury medycznej 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych w związku z pandemią 

COVID-19 

Liczba zakupionego sprzętu medycznego, innego niż aparaty do 

oznaczania koronawirusa i respiratory  
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Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania 

związane z pandemią COVID-19 

(CV2) Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt 

publiczny) 

(CV1) Wartość zakupionych środków ochrony indywidualnej 

(całkowity koszt publiczny) 

(CV6) Liczba zakupionych środków ochrony indywidualnej 

 

81) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 12 Infrastruktura społeczna, w 

karcie Działania 12.1. Infrastruktura ochronny zdrowia wiersz w brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 

Działanie 
12.1 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
generujących dochód po ukończeniu w rozumieniu art. 
61 rozporządzenia nr 1303/2013, dofinansowanie 
udzielone będzie wyłącznie ze środków UE, o których 
mowa w pkt 24  

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

Poddział
anie 
12.1.1 

85% 

Poddział
anie 
12.1.2 

80% 

Poddział
anie 
12.1.3 

80% 

Poddział
anie 
12.1.4 

80%* 

* nie dotyczy projektów z maksymalnym % poziomem 
dofinansowania UE w wysokości 100%  

otrzymuje brzmienie: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 

Działanie 
12.1 

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
generujących dochód po ukończeniu w rozumieniu art. 
61 rozporządzenia nr 1303/2013, dofinansowanie 
udzielone będzie ze środków UE, o których mowa w pkt 
24 oraz za zgodą ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego ze środków BP przyznanych na 
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projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 

realizację programu w ramach Kontraktu 
Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione (tj. 
projektów nie generujących dochodu po ukończeniu) 
maksymalny poziom dofinansowania całkowitego jest 
zgodny z maksymalnym poziomem wskazanym w 
niniejszym punkcie (pkt 25), z zastrzeżeniem, iż w 
przypadku projektów należących do kategorii projektów 
generujących dochód w trakcie wdrażania, koszty 
kwalifikowalne zostaną skorygowane o dochód zgodnie 
z zapisami pkt. 21. 

Poddział
anie 
12.1.1 

85% 

Poddział
anie 
12.1.2 

80% 

Poddział
anie 
12.1.3 

80% 

Poddział
anie 
12.1.4 

80%* 

* nie dotyczy projektów z maksymalnym % poziomem 
dofinansowania UE w wysokości 100%  

 

82) W części II. Opis osi priorytetowych w ramach osi 12 Infrastruktura społeczna, w 

karcie Działania 12.2. Infrastruktura edukacyjna wiersz w brzmieniu: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działanie 
12.2 

90%  

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze 
środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
wyłącznie ze środków UE, o których mowa w pkt 24. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione 
(tj. projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą 
de minimis lub nie generujących dochodu po 
ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania 
całkowitego jest zgodny z maksymalnym poziomem 
wskazanym w niniejszym punkcie (pkt 25), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów należących 
do kategorii projektów generujących dochód w trakcie 
wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 
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otrzymuje brzmienie: 

25.Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie 
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Działanie 
12.2 

90%  

Zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w przypadku projektów 
objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub 
projektów generujących dochód po ukończeniu w 
rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, 
dofinansowanie udzielone będzie ze środków UE, o 
których mowa w pkt 24 oraz za zgodą ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego ze środków 
BP przyznanych na realizację programu w ramach 
Kontraktu Terytorialnego. 

W przypadku projektów, które w części są objęte 
pomocą publiczną lub pomocą de minimis, 
dofinansowanie w ramach tej części, udzielone będzie 
ze środków UE, o których mowa w pkt 24 oraz za 
zgodą ministra właściwego ds. rozwoju 
regionalnego ze środków BP przyznanych na 
realizację programu w ramach Kontraktu 
Terytorialnego. 

W przypadku innych projektów niż wyżej wymienione 
(tj. projektów nie objętych pomocą publiczną, pomocą 
de minimis lub nie generujących dochodu po 
ukończeniu) maksymalny poziom dofinansowania 
całkowitego jest zgodny z maksymalnym poziomem 
wskazanym w niniejszym punkcie (pkt 25), z 
zastrzeżeniem, iż w przypadku projektów należących 
do kategorii projektów generujących dochód w trakcie 
wdrażania, koszty kwalifikowalne zostaną 
skorygowane o dochód zgodnie z zapisami pkt. 21. 

 

83) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 13. Pomoc 

techniczna, wiersz w brzmieniu: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFS 102 255 134 

otrzymuje brzmienie: 

3.Fundusz 
(nazwa i kwota w 
EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFS 104 035 299 

 

84) W rozdziale II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 13. Pomoc 

techniczna, w karcie działania 13.2 Przygotowanie inwestycji strategicznych, wiersz 

w brzmieniu: 
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14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 13.2 3 521 658 

otrzymuje brzmienie: 

14.Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Działanie 13.2 5 301 823 

 

85) W rozdziale IV. Terytorialny wymiar prowadzonej interwencji: 

a) w tabeli A.3.2 Alokacja UE przeznaczona na ZIT wojewódzki wiersz w 

brzmieniu: 

5.  

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

5.3 Ochrona 
zasobów wodnych 

5.3.1 Gospodarka 
wodno-
kanalizacyjna – ZIT 

5.3.2 Gospodarka 
wodno-
kanalizacyjna – 
SPR 

EFRR 
76 000 

784 

terytorialna, możliwość 
realizacji projektów 
wyłącznie w 
aglomeracjach poniżej 10 
tys. RLM pozwala założyć, 
że działanie będzie 
realizowane wyłącznie na 
obszarach wiejskich 

 

otrzymuje brzmienie 

5.  

OCHRONA 
ŚRODOWISKA 

5.3 Ochrona 
zasobów wodnych 

5.3.1 Gospodarka 
wodno-
kanalizacyjna – 
ZIT 

5.3.2 Gospodarka 
wodno-
kanalizacyjna – 
SPR 

EFRR 
74 860 

682 

terytorialna, możliwość 
realizacji projektów 
wyłącznie w 
aglomeracjach poniżej 10 
tys. RLM pozwala założyć, 
że działanie będzie 
realizowane wyłącznie na 
obszarach wiejskich 

 

b) Tabela B.4.2 Alokacja i wkład krajowy, otrzymuje brzmienie: 

Oś priorytetowa 
Działanie/ 

poddziałanie 
Fundu

sz 

Alokacja 
UE 

(EUR) 

Szacunkowy 
wkład krajowy 

(EUR) 

Finansow
anie 

ogółem 
(EUR) 

publicz
ny 

prywat
ny 

3. 
3.1 Strefy 
aktywności 
gospodarczej 

EFRR 
12 046 

776 
2 125 
899 

0 
14 172 

675 
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PRZEDSIĘBIO
RCZA 

MAŁOPOLSKA 

3.1.2 Strefy 
aktywności 
gospodarczej 
– SPR 

4. 
REGIONALNA 

POLITYKA 
ENERGETYCZ

NA 

4.3 Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
w sektorze 
publicznym i 
mieszkaniowy
m 
4.3.2 Głęboka 
modernizacja 
energetyczna 
budynków 
użyteczności 
publicznej – 
SPR 

EFRR 
37 338 

006 
6 589 
060 

0 
43 927 

066 

4.4 Redukcja 
emisji 
zanieczyszcze
ń do powietrza 
4.4.2 
Obniżenie 
poziomu 
niskiej emisji – 
SPR 

EFRR 
34 275 

507 
6 048 
619 

0 
40 324 

126 

4.4 Redukcja 
emisji 
zanieczyszcze
ń do powietrza 
4.4.3 
Obniżenie 
poziomu 
niskiej emisji 
(paliwa stałe) 
– SPR 

EFRR 
15 724 

493 
2 774 
911 

0 
18 499 

404 

4.5 
Niskoemisyjny 
transport 
miejski 
4.5.2 
Niskoemisyjny 
transport 
miejski – SPR 

EFRR 
68 054 

373 
12 009 

594 
0 

80 063 
967 

5. 
OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

5.2 Rozwijanie 
systemu 
gospodarki 
odpadam 
5.2.2 
Gospodarka 

EFRR 
15 940 

954 
2 813 
109 

0 
80 063 

967 
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odpadami – 
SPR 

5.3 Ochrona 
zasobów 
wodnych 
5.3.2 
Gospodarka 
wodno-
kanalizacyjna 
– SPR 

EFRR 
69 005 

125 
12 177 

377 
0 

81 
182 502  

6.  
DZIEDZICTWO 
REGIONALNE 

6.1 Rozwój 
dziedzictwa 
kulturowego i 
naturalnego 
6.1.4 Lokalne 
trasy 
turystyczne – 
SPR 

EFRR 
8 679 
622 

1 531 
698 

0 
10 211 

320 

6.3 Rozwój 
wewnętrznych 
potencjałów 
regionu 
6.3.1 Rozwój 
lokalnych 
zasobów 
subregionów – 
SPR 
6.3.3 
Zagospodarow
anie 
rekreacyjne i 
turystyczne 
otoczenia 
zbiorników 
wodnych 

EFRR 
20 777 

528 
3 666 
622 

484 
474 

24 444 
150 

7.  
INFRASTRUKT

URA 
TRANSPORTO

WA 

7.1 
Infrastruktura 
drogowa 
7.1.3 Drogi 
subregionalne 
– SPR 

EFRR 
30 436 

811 

5 
371 20

2 
0 

35 808 
013 

7.2 Transport 
kolejowy 
7.2.4 
Infrastruktura 
dla obsługi 
podróżnych – 
SPR 

EFRR 
20 000 

000 
3 529 
412 

0 
23 529 

412 

9.  
9.2 Usługi 
społeczne i 
zdrowotne 

EFS 
30 855 

832 
4 099 
040 

1 346 
109 

36 300 
981 
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REGION 
SPÓJNY 

SPOŁECZNIE 

9.2.3 Usługi 
opiekuńcze 
oraz 
interwencja 
kryzysowa – 
SPR 

10.  
WIEDZA I 

KOMPETENCJ
E 

10.1 Rozwój 
kształcenia 
ogólnego 
10.1.2 
Wychowanie 
przedszkolne 
– SPR 

EFS 
25 444 

496 
2 590 
762 

1 899 
443 

29 934 
701 

10.2 Rozwój 
kształcenia 
zawodowego 
10.2.2 
Kształcenie 
zawodowe 
uczniów – 
SPR 

EFS 
48 098 

394 
5 613 
238 

2 874 
714 

56 586 34
6 

12. 
INFRASTRUKT

URA 
SPOŁECZNA 

12.1. 
Infrastruktura 
ochrony 
zdrowia 
12.1.3. 
Infrastruktura 
ochrony 
zdrowia o 
znaczeniu 
subregionalny
m – SPR 

EFRR 
30 000 

000 
5 294 
118 

0 
35 294 

118 

 



Strona 66 z 75 

86) W rozdziale III. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowane EUR), tabela otrzymuje brzmienie: 
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a b c d e f g h i j k l m n o p q 

 

  

=b+c+d       =f+k =g+h+i+j           =a+e   =a-o   
=o/a*100

% 
  

Oś priorytetowa 1   183 193 093 0 183 193 093 0 32 328 194 3 545 951 0 64 931 116 551 3 364 469 28 782 243 215 521 287 0 169 391 992 13 801 101 7,53% 0 

działanie 1.1  1a 21 131 110   21 131 110   3 729 019 3 364 469 0 0 0 3 364 469 364 550 24 860 129   21 131 110 0 0,00% 0 

działanie 1.2    156 248 553 0 156 248 553 0 27 573 276 0 0 0 0 0 27 573 276 183 821 829 0 142 447 452 13 801 101 8,83% 0 

poddziałanie 1.2.1  1b 123 718 514   123 718 514 0 21 832 680 0 0 0 0 0 21 832 680 145 551 194   109 917 413 13 801 101 11,16% 0 

poddziałanie 1.2.2  1b 19 490 598   19 490 598 0 3 439 518 0 0 0 0 0 3 439 518 22 930 116   19 490 598 0 0,00% 0 

poddziałanie 1.2.3  1b 13 039 441   13 039 441 0 2 301 078 0 0 0 0 0 2 301 078 15 340 519   13 039 441 0 0,00% 0 

działanie 1.3  1b 5 813 430   5 813 430 0 1 025 899 181 482 0 64 931 116 551 0 844 417 6 839 329   5 813 430 0 0,00% 0 

Oś priorytetowa 2   134 444 106 0 134 444 106 0 23 725 431 23 725 431 5 367 977 4 554 792 13 802 662 0 0 158 169 537 0 126 044 106 8 400 000 6,25% 0 

działanie 2.1    134 444 106 0 134 444 106 0 23 725 431 23 725 431 5 367 977 4 554 792 13 802 662 0 0 158 169 537 0 126 044 106 8 400 000 6,25% 0 

poddziałanie 2.1.1  2c 36 196 444   36 196 444 0 6 387 607 6 387 607 0 1 510 791 4 876 816 0 0 42 584 051   29 386 444 6 810 000 18,81% 0 

poddziałanie 2.1.2  2c 8 222 209   8 222 209 0 1 450 977 1 450 977 0 502 448 948 529 0 0 9 673 186   6 632 209 1 590 000 19,34% 0 

poddziałanie 2.1.3  2c 11 701 014   11 701 014 0 2 064 887 2 064 887 688 295 0 1 376 592 0 0 13 765 901   11 701 014 0 0,00% 0 

poddziałanie 2.1.4  2c 40 269 838   40 269 838 0 7 106 442 7 106 442 2 441 176 300 000 4 365 266 0 0 47 376 280   40 269 838 0 0,00% 0 

poddziałanie 2.1.5  2c 38 054 601   38 054 601 0 6 715 518 6 715 518 2 238 506 2 241 553 2 235 459 0 0 44 770 119   38 054 601   0,00% 0 

Oś priorytetowa 3   254 203 421 0 254 203 421 0 44 859 428 11 157 400 4 489 179 1 056 999 5 611 222 0 33 702 028 299 062 849 0 239 803 421 14 400 000 5,66% 0 

działanie nr 3.1    31 796 937 0 31 796 937 0 5 611 222 5 611 222 0 0 5 611 222 0 0 37 408 159 0 31 796 937 0 0,00% 0 



Strona 67 z 75 

 

P
ri

o
ry

te
t 

In
w

e
s
ty

c
y
jn

y
 

Wsparcie UE 
Wkład 

krajowy 
Krajowe środki publiczne 

K
ra

jo
w

e
 ś

ro
d

k
i 
p
ry

w
a
tn

e
 

F
in

a
n

s
o

w
a
n

ie
 o

g
ó

łe
m

 

S
z
a

c
o

w
a
n

y
 p

o
z
io

m
 c

o
s
s
-f

in
a

n
c
in

g
u
 

(%
)*

 

Główna 

alokacja 

Rezerwa 

wykonania 
Udział 

rezerwy 

wykonani

a w 

stosunku 

do 

całkowite

j kwoty 

wsparcia 

UE 

W
k
ła

d
 E

B
I 

 

o
g

ó
łe

m
 

F
S

 

E
F

R
R

 

E
F

S
 

o
g

ó
łe

m
 

o
g

ó
łe

m
 

b
u

d
ż
e

t 
p

a
ń

s
tw

a
 

b
u

d
ż
e

t 
 

w
o
je

w
ó
d

z
tw

a
 

b
u

d
ż
e

t 
p

o
z
o

s
ta

ły
c
h
  

js
t 

in
n

e
 

W
s
p

a
rc

ie
 U

E
 

W
s
p

a
rc

ie
 U

E
 

 
a b c d e f g h i j k l m n o p q 

 

  

=b+c+d       =f+k =g+h+i+j           =a+e   =a-o   
=o/a*100

% 
  

poddziałanie 3.1.1  3a 19 750 161   19 750 161 0 3 485 323 3 485 323 0 0 3 485 323 0   23 235 484   19 750 161 0 0,00% 0 

poddziałanie 3.1.2  3a 12 046 776   12 046 776 0 2 125 899 2 125 899 0 0 2 125 899 0   14 172 675   12 046 776 0 0,00% 0 

działanie 3.2  3a 1 560 837   1 560 837 0 275 442 0 0 0 0 0 275 442 1 836 279   -5 422 563 6 983 400 447,41% 0 

działanie 3.3    33 199 740 0 33 199 740 0 5 858 777 1 056 999 0 1 056 999 0 0 4 801 778 39 058 517 0 31 283 140 1 916 600 5,77% 0 

poddziałanie 3.3.1  3b 26 860 570   26 860 570 0 4 740 100 1 056 999 0 1 056 999 0 0 3 683 101 31 600 670   26 860 570   0,00% 0 

poddziałanie 3.3.2  3b 6 339 170   6 339 170 0 1 118 677 0 0 0 0 0 1 118 677 7 457 847   4 422 570 1 916 600 30,23% 0 

działanie 3.4    187 645 907 0 187 645 907 0 33 113 987 4 489 179 4 489 179 0 0 0 28 624 808 220 759 894 0 182 145 907 5 500 000 2,93% 0 

poddziałanie 3.4.1  3c 20 000 000   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   0,00% 0 

poddziałanie 3.4.2  3c 40 000 000   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   0,00% 0 

poddziałanie 3.4.3  3c 3 505 407   3 505 407 0 618 601 0 0 0 0 0 618 601 4 124 008   -1 994 593 5 500 000 156,90% 0 

poddziałanie 3.4.4  3c 52 553 841   52 553 841 0 9 274 207 0 0 0 0 0 9 274 207 61 828 048   52 553 841   0,00% 0 

poddziałanie 3.4.5  3c 8 890 469   8 890 469 0 1 568 906 0 0 0 0 0 1 568 906 10 459 375   8 890 469   0,00% 0 

poddziałanie 3.4.6 3c 62 696 190   62 696 190 0 11 064 037 0 0 0 0 0 11 064 037 73 760 227   62 696 190   0,00% 0 

Oś priorytetowa 4   482 171 130 0 482 171 130 0 85 089 023 73 103 916 2 352 941 4 081 390 66 669 585 0 11 985 107 567 260 153 0 455 728 458 26 442 672 5,48% 0 

działanie 4.1    54 854 750 0 54 854 750 0 9 680 251 2 713 334 0 0 2 713 334 0 6 966 917 64 535 001 0 47 894 960 6 959 790 12,69% 0 

poddziałanie 4.1.1  4a 43 576 152   43 576 152 0 7 689 909 2 116 232 0 0 2 116 232 0 5 573 677 51 266 061   43 576 152 0 0,00% 0 

poddziałanie 4.1.2  4a 11 278 598   11 278 598 0 1 990 342 597 102 0 0 597 102 0 1 393 240 13 268 940   4 318 808 6 959 790 61,71% 0 
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=b+c+d       =f+k =g+h+i+j           =a+e   =a-o   
=o/a*100

% 
  

działanie 4.2  4b 21 769 741   21 769 741 0 3 841 719 0 0 0 0 0 3 841 719 25 611 460   21 769 741 0 0,00% 0 

działanie 4.3    119 581 077 0 119 581 077 0 21 102 543 19 926 072 2 352 941 4 081 390 13 491 741 0 1 176 471 140 683 620 0 119 581 077 0 0,00% 0 

poddziałanie 4.3.1  4c 21 455 133   21 455 133 0 3 786 200 3 786 200 0 0 3 786 200 0 0 25 241 333   21 455 133 0 0,00% 0 

poddziałanie 4.3.2  4c 37 338 006   37 338 006 0 6 589 060 6 589 060 0 0 6 589 060 0 0 43 927 066   37 338 006 0 0,00% 0 

poddziałanie 4.3.3  4c 40 787 938   40 787 938 0 7 197 871 7 197 871 0 4 081 390 3 116 481 0 0 47 985 809   40 787 938 0 0,00% 0 

poddziałanie 4.3.4  4c 20 000 000   20 000 000 0 3 529 412 2 352 941 2 352 941 0 0 0 1 176 471 23 529 412   20 000 000 0 0,00% 0 

działanie 4.4    70 304 320 0 70 304 320 0 12 406 646 12 406 646 0 0 12 406 646 0 0 82 710 966 0 69 360 850 943 470 1,34% 0 

poddziałanie 4.4.1  4e 20 304 320   20 304 320 0 3 583 116 3 583 116 0 0 3 583 116 0 0 23 887 436   20 304 320 0 0,00% 0 

poddziałanie 4.4.2  4e 34 275 507   34 275 507 0 6 048 619 6 048 619 0 0 6 048 619 0 0 40 324 126   34 275 507 0 0,00% 0 

poddziałanie 4.4.3  6e 15 724 493   15 724 493 0 2 774 911 2 774 911 0 0 2 774 911 0 0 18 499 404   14 781 023 943 470 6,00% 0 

działanie 4.5    215 661 242 0 215 661 242 0 38 057 864 38 057 864 0 0 38 057 864 0 0 253 719 106 0 197 121 830 18 539 412 8,60% 0 

poddziałanie 4.5.1  4e 117 663 948   117 663 948 0 20 764 225 20 764 225 0 0 20 764 225 0 0 138 428 173   99 124 536 18 539 412 15,76% 0 

poddziałanie 4.5.2  4e 68 054 373   68 054 373 0 12 009 594 12 009 594 0 0 12 009 594 0 0 80 063 967   68 054 373 0 0,00% 0 

poddziałanie 4.5.3 4e 29 942 921   29 942 921 0 5 284 045 5 284 045 0 0 5 284 045 0 0 35 226 966   29 942 921 0 0,00% 0 

Oś priorytetowa 5   109 067 881 0 109 067 881 0 19 247 274 19 183 707 581 818 0 18 601 889 0 63 567 128 315 155 0 101 703 406 7 364 475 6,75% 0 

działanie 5.1    15 077 365 0 15 077 365 0 2 660 711 2 597 144 581 818 0 2 015 326 0 63 567 17 738 076 0 14 115 383 961 982 6,38% 0 

poddziałanie 5.1.1  5b 10 579 682   10 579 682 0 1 867 002 1 867 002 0 0 1 867 002 0 0 12 446 684   9 617 700 961 982 9,09% 0 
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=b+c+d       =f+k =g+h+i+j           =a+e   =a-o   
=o/a*100

% 
  

poddziałanie 5.1.2  5b 4 497 683   4 497 683 0 793 709 730 142 581 818 0 148 324 0 63 567 5 291 392   4 497 683   0,00% 0 

działanie 5.2    20 541 596 0 20 541 596 0 3 624 987 3 624 987 0 0 3 624 987 0 0 24 166 583 0 17 331 596 3 210 000 15,63% 0 

poddziałanie 5.2.1  6a 4 600 642   4 600 642 0 811 878 811 878 0 0 811 878 0 0 5 412 520   1 390 642 3 210 000 69,77% 0 

poddziałanie 5.2.2  6a 15 940 954   15 940 954 0 2 813 109 2 813 109 0 0 2 813 109 0 0 18 754 063   15 940 954   0,00% 0 

działanie 5.3    73 448 920 0 73 448 920 0 12 961 576 12 961 576 0 0 12 961 576 0 0 86 410 496   70 256 427 3 192 493 4,35% 0 

poddziałanie 5.3.1  6b 4 443 795   4 443 795 0 784 199 784 199 0 0 784 199 0 0 5 227 994   1 251 302 3 192 493 71,84% 0 

poddziałanie 5.3.2 6b 69 005 125   69 005 125 0 12 177 377 12 177 377 0 0 12 177 377 0 0 81 182 502   69 005 125   0,00% 0 

Oś priorytetowa 6   152 632 527 0 152 632 527 0 26 935 162 21 880 142 8 063 801 4 436 850 9 379 491 0 5 055 020 179 567 689 0 142 193 167 10 439 360 6,84% 0 

działanie 6.1    81 847 978 0 81 847 978 0 14 443 870 10 974 845 3 887 358 3 398 075 3 689 412 0 3 469 025 96 291 848 0 78 963 027 2 884 951 3,52% 0 

poddziałanie 6.1.1  6c 37 730 092   37 730 092 0 6 658 626 3 242 004 1 374 640 617 321 1 250 043 0 3 416 622 44 388 718   37 730 092 0 0,00% 0 

poddziałanie 6.1.2  6c 2 528 040   2 528 040 0 445 857 393 454 0 0 393 454 0 52 403 2 973 897   1 551 673 976 367 38,62% 0 

poddziałanie 6.1.3  6c 11 483 109   11 483 109 0 2 026 433 2 026 433 727 880 273 770 1 024 783 0 0 13 509 542   10 855 286 627 823 5,47% 0 

poddziałanie 6.1.4  6c 8 679 622   8 679 622 0 1 531 698 1 531 698 510 566 0 1 021 132 0 0 10 211 320   8 679 622 0 0,00% 0 

poddziałanie 6.1.5  6c 21 427 115   21 427 115 0 3 781 256 3 781 256 1 274 272 2 506 984 0 0 0 25 208 371   20 146 354 1 280 761 5,98% 0 

działanie 6.2  6d 11 315 231   11 315 231 0 1 996 707 1 996 707 0 1 038 775 957 932 0 0 13 311 938   8 560 822 2 754 409 24,34% 0 

działanie 6.3    59 469 318 0 59 469 318 0 10 494 585 8 908 590 4 176 443 0 4 732 147 0 1 585 995 69 963 903 0 54 669 318 4 800 000 8,07% 0 

poddziałanie 6.3.1  8b 20 777 528   20 777 528 0 3 666 622 3 182 148 1 604 927 0 1 577 221 0 484 474 24 444 150   20 777 528   0,00% 0 
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=b+c+d       =f+k =g+h+i+j           =a+e   =a-o   
=o/a*100

% 
  

poddziałanie 6.3.2  8b 23 829 337   23 829 337 0 4 205 178 3 571 138 1 507 002 0 2 064 136 0 634 040 28 034 515   23 829 337   0,00% 0 

poddziałanie 6.3.3  8b 14 862 453   14 862 453 0 2 622 785 2 155 304 1 064 514 0 1 090 790 0 467 481 17 485 238   10 062 453 4 800 000 32,30% 0 

Oś priorytetowa 7   386 711 501 0 386 711 501 0 68 243 207 68 243 207 13 382 478 44 401 803 10 126 611 332 315 0 454 954 708 0 363 281 501 23 430 000 6,06% 0 

działanie 7.1    280 027 198 0 280 027 198 0 49 416 566 49 416 566 9 853 066 32 966 301 6 597 199 0 0 329 443 764 0 276 597 198 3 430 000 1,22% 0 

poddziałanie 7.1.1  7b 242 643 075   242 643 075 0 42 819 367 42 819 367 9 853 066 32 966 301 0 0 0 285 462 442   239 213 075 3 430 000 1,41% 0 

poddziałanie 7.1.2  7b 8 051 668   8 051 668 0 1 420 883 1 420 883 0 0 1 420 883 0 0 9 472 551   8 051 668 0 0,00% 0 

poddziałanie 7.1.3  7b 29 332 455   29 332 455 0 5 176 316 5 176 316 0 0 5 176 316 0 0 34 508 771   29 332 455 0 0,00% 0 

działanie 7.2    106 684 303 0 106 684 303 0 18 826 641 18 826 641 3 529 412 11 435 502 3 529 412 332 315 0 125 510 944 0 86 684 303 20 000 000 18,75% 0 

poddziałanie 7.2.1  7d 56 885 950   56 885 950 0 10 038 696 10 038 696 0 10 038 696 0 0 0 66 924 646   56 885 950   0,00% 0 

poddziałanie 7.2.2  7d 21 883 119   21 883 119 0 3 861 727 3 861 727 3 529 412 0 0 332 315 0 25 744 846   1 883 119 20 000 000 91,39% 0 

poddziałanie 7.2.3  7d 7 915 234   7 915 234 0 1 396 806 1 396 806 0 1 396 806 0 0 0 9 312 040   7 915 234   0,00% 0 

poddziałanie 7.2.4  7d 20 000 000   20 000 000 0 3 529 412 3 529 412 0 0 3 529 412 0 0 23 529 412   20 000 000   0,00% 0 

Oś priorytetowa 8   256 383 781 0 0 256 383 781 45 244 198 32 940 653 16 050 460 86 709 2 642 238 14 161 246 12 303 545 301 627 979 0 237 797 945 18 585 836 7,25% 0 

działanie 8.1  8i 77 691 451   0 77 691 451 13 710 256 13 710 256 0 0 0 13 710 256 0 91 401 707   59 105 615 18 585 836 23,92% 0 

działanie 8.2  8i 48 660 051   0 48 660 051 8 587 068 6 114 136 5 558 434 6 815 548 887 0 2 472 932 57 247 119   48 660 051 0 0,00% 0 

działanie 8.3    43 628 830 0 0 43 628 830 7 699 203 7 210 564 6 733 722 0 476 842 0 488 639 51 328 033 0 43 628 830 0 0,00% 0 

poddziałanie 8.3.1  8iii 43 628 830   0 43 628 830 7 699 203 7 210 564 6 733 722 0 476 842 0 488 639 51 328 033   43 628 830 0 0,00% 0 
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=b+c+d       =f+k =g+h+i+j           =a+e   =a-o   
=o/a*100

% 
  

poddziałanie 8.3.2  8iii 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0,00% 0 

działanie 8.4    46 162 740 0 0 46 162 740 8 146 366 2 094 889 1 477 733 0 617 156 0 6 051 477 54 309 106 0 46 162 740 0 0,00% 0 

poddziałanie 8.4.1  8v 35 090 769   0 35 090 769 6 192 489 209 585 209 585 0 0 0 5 982 904 41 283 258   35 090 769 0 0,00% 0 

poddziałanie 8.4.2  8v 11 071 971   0 11 071 971 1 953 877 1 885 304 1 268 148 0 617 156 0 68 573 13 025 848   11 071 971 0 0,00% 0 

działanie 8.5  8iv 23 432 423   0 23 432 423 4 135 136 1 180 421 385 674 79 894 714 853 0 2 954 715 27 567 559   23 432 423 0 0,00% 0 

działanie 8.6    16 808 286 0 0 16 808 286 2 966 169 2 630 387 1 894 897 0 284 500 450 990 335 782 19 774 455 0 16 808 286 0 0,00% 0 

poddziałanie 8.6.1  8vi 2 443 230   0 2 443 230 431 159 376 486 370 410 0 6 076 0 54 673 2 874 389   2 443 230 0 0,00% 0 

poddziałanie 8.6.2  8vi 14 365 056   0 14 365 056 2 535 010 2 253 901 1 524 487 0 278 424 450 990 281 109 16 900 066   14 365 056 0 0,00% 0 

Oś priorytetowa 9   234 210 989 0 0 234 210 989 41 331 351 34 459 904 19 154 136 187 433 15 118 335 0 6 871 447 275 542 340 0 219 133 480 15 077 509 6,44% 0 

działanie 9.1    73 203 387 0 0 73 203 387 12 918 246 11 274 015 3 598 069 0 7 675 946 0 1 644 231 86 121 633 0 58 125 878 15 077 509 20,60% 0 

poddziałanie 9.1.1  9i 37 289 943   0 37 289 943 6 580 578 6 580 578 0 0 6 580 578 0 0 43 870 521   22 212 434 15 077 509 40,43% 0 

poddziałanie 9.1.2  9i 35 913 444   0 35 913 444 6 337 668 4 693 437 3 598 069 0 1 095 368 0 1 644 231 42 251 112   35 913 444 0 0,00% 0 

działanie 9.2    144 013 654 0 0 144 013 654 25 414 174 20 711 762 13 366 340 0 7 345 422 0 4 702 412 169 427 828 0 144 013 654 0 0,00% 0 

poddziałanie 9.2.1  9iv 98 677 562   0 98 677 562 17 413 683 14 757 960 9 459 228 0 5 298 732 0 2 655 723 116 091 245   98 677 562 0 0,00% 0 

poddziałanie 9.2.2  9iv 15 516 725   0 15 516 725 2 738 248 2 037 573 1 336 898 0 700 675 0 700 675 18 254 973   15 516 725 0 0,00% 0 

poddziałanie 9.2.3  9iv 29 819 367   0 29 819 367 5 262 243 3 916 229 2 570 214 0 1 346 015 0 1 346 014 35 081 610   29 819 367 0 0,00% 0 

działanie 9.3  9v 16 993 948   0 16 993 948 2 998 931 2 474 127 2 189 727 187 433 96 967 0 524 804 19 992 879   16 993 948 0 0,00% 0 
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=b+c+d       =f+k =g+h+i+j           =a+e   =a-o   
=o/a*100

% 
  

Oś priorytetowa 10   212 003 393 0 0 212 003 393 37 412 364 29 128 816 13 786 678 4 337 341 11 004 797 0 8 283 548 249 415 757 0 197 089 041 14 914 352 7,03% 0 

działanie 10.1    100 577 135 0 0 100 577 135 17 748 908 14 154 005 7 365 733 884 090 5 904 182 0 3 594 903 118 326 043 0 85 662 783 14 914 352 14,83% 0 

poddziałanie 10.1.1  10i 10 230 535   0 10 230 535 1 805 388 997 280 0 0 997 280   808 108 12 035 923   10 230 535 0 0,00% 0 

poddziałanie 10.1.2  10i 25 444 496   0 25 444 496 4 490 205 2 590 762 0 0 2 590 762 0 1 899 443 29 934 701   14 597 025 10 847 471 42,63% 0 

poddziałanie 10.1.3  10i 34 735 825   0 34 735 825 6 129 852 5 660 171 3 776 804 0 1 883 367 0 469 681 40 865 677   32 168 944 2 566 881 7,39% 0 

poddziałanie 10.1.4  10i 11 867 162   0 11 867 162 2 094 206 1 831 908 1 384 783 348 273 98 852 0 262 298 13 961 368   10 367 162 1 500 000 12,64% 0 

poddziałanie 10.1.5  10i 16 336 700   0 16 336 700 2 882 948 2 727 575 1 857 837 535 817 333 921 0 155 373 19 219 648   16 336 700 0 0,00% 0 

poddziałanie 10.1.5 10i 1 962 417   0 1 962 417 346 309 346 309 346 309 0 0 0 0 2 308 726   1 962 417 0 0,00%   

działanie 10.2    92 706 865 0 0 92 706 865 16 360 033 11 671 388 5 334 485 2 352 110 3 984 793 0 4 688 645 109 066 898 0 92 706 865 0 0,00% 0 

poddziałanie 10.2.1  10iv 15 625 762   0 15 625 762 2 757 487 2 017 435 907 356 0 1 110 079 0 740 052 18 383 249   15 625 762 0 0,00% 0 

poddziałanie 10.2.2  10iv 48 098 394   0 48 098 394 8 487 952 5 613 238 2 738 524 0 2 874 714 0 2 874 714 56 586 346   48 098 394 0 0,00% 0 

poddziałanie 10.2.3  10iv 10 911 321   0 10 911 321 1 925 528 1 925 528 636 441 1 289 087 0 0 0 12 836 849   10 911 321 0 0,00% 0 

poddziałanie 10.2.4  10iv 18 071 388   0 18 071 388 3 189 066 2 115 187 1 052 164 1 063 023 0 0 1 073 879 21 260 454   18 071 388 0 0,00% 0 

działanie 10.3  10iii 18 719 393   0 18 719 393 3 303 423 3 303 423 1 086 460 1 101 141 1 115 822 0 0 22 022 816   18 719 393 0 0,00% 0 

Oś priorytetowa 11   196 137 962 0 196 137 962 0 34 612 582 31 034 809 22 686 675 0 8 348 134 0 3 577 773 230 750 544 0 185 937 962 10 200 000 5,20% 0 

działanie nr 11.1   79 577 696 0 79 577 696 0 14 043 122 13 047 800 10 725 379 0 2 322 421 0 995 322 93 620 818 0 79 577 696 0 0,00% 0 

poddziałanie 11.1.1  9b 33 514 939   33 514 939 0 5 914 400 5 293 935 3 846 184 0 1 447 751   620 465 39 429 339   33 514 939 0 0,00% 0 
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=b+c+d       =f+k =g+h+i+j           =a+e   =a-o   
=o/a*100

% 
  

poddziałanie 11.1.2 9b 46 062 757   46 062 757 0 8 128 722 7 753 865 6 879 195 0 874 670   374 857 54 191 479   46 062 757 0 0,00% 0 

działanie 11.2  9b 71 560 266   71 560 266 0 12 628 283 10 839 949 6 667 177 0 4 172 772 0 1 788 334 84 188 549   71 560 266   0,00% 0 

działanie 11.3 9b 30 000 000   30 000 000 0 5 294 119 4 764 707 3 529 412 0 1 235 295 0 529 412 35 294 119   30 000 000 0 0,00% 0 

działanie 11.4 9b 15 000 000   15 000 000 0 2 647 058 2 382 353 1 764 707 0 617 646   264 705 17 647 058   4 800 000 10 200 000 68,00% 0 

Oś priorytetowa 12   173 020 889 0 173 020 889 0 30 533 099 29 967 403 5 533 628 9 480 928 4 204 634 10 748 213 565 696 203 553 988 0 163 383 236 9 637 653 5,57% 0 

działanie 12.1    145 130 889 0 145 130 889 0 25 611 334 25 045 638 5 533 628 4 559 163 4 204 634 10 748 213 565 696 170 742 223   136 693 236 8 437 653 5,81% 0 

poddziałanie 12.1.1 9a 57 071 998   57 071 998 0 10 071 530 9 567 952 0 0 0 9 567 952 503 578 67 143 528   48 634 345 8 437 653 14,78% 0 

poddziałanie 12.1.2 9a 52 268 558   52 268 558 0 9 223 862 9 161 744 3 422 320 4 559 163 0 1 180 261 62 118 61 492 420   52 268 558 0 0,00% 0 

poddziałanie 12.1.3 9a 30 000 000   30 000 000 0 5 294 118 5 294 118 1 764 706 0 3 529 412 0 0 35 294 118   30 000 000 0 0,00% 0 

Poddziałanie 12.1.4 9a 5 790 333   5 790 333 0 1 021 824 1 021 824 346 602 0 675 222 0 0 6 812 157   5 790 333 0 0,00% 0 

działanie 12.2  10a 27 890 000   27 890 000 0 4 921 765 4 921 765 0 4 921 765 0 0 0 32 811 765   26 690 000 1 200 000 4,30% 0 

Oś priorytetowa 13   104 035 299 0 0 104 035 299 18 359 171 18 359 171 0 18 359 171 0 0 0 122 394 470 0 104 035 299 0 0,00% 0 

działanie 13.1    98 733 476 0 0 98 733 476 17 423 555 17 423 555 0 17 423 555 0 0 0 116 157 031   98 733 476 0 0,00% 0 

działanie nr 13.2   5 301 823 0 0 5 301 823 935 616 935 616 0 935 616 0 0 0 6 237 439   5 301 823 0 0,00% 0 

Razem   2 878 215 972 0 2 071 582 510 806 633 462 507 920 484 396 730 510 111 449 771 90 853 461 165 821 035 28 606 243 111 189 974 3 386 136 456 0 2 705 523 014 172 692 958 6,00% 0 
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2. W załączniku 1 do SZOOP Tabela transpozycji PI na działania/poddziałania w 
poszczególnych osiach priorytetowych, w osi 10 dla działania 10.1 dodaje się wiersz w 
brzmieniu: 

10.1.6 10 10i 

3. Załącznikowi nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu 
dla działań i poddziałań nadaje się brzmienie załącznika nr 1 do uchwały nr 1469/20 z dnia 

21 października 2020 r. 

4. W załączniku nr 4 do SZOOP Wykaz projektów zidentyfikowanych przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego w Tabeli 1. Wykaz 
projektów zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym – projekty regionalne 
wprowadza się następującą zmianę: 

po wierszu nr 49 wprowadza się nowy wiersz nr 50 w brzmieniu: 
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Małopol
ska 
Tarcza 
Antykry
zysowa 
- Pakiet 
Edukac
yjny. 
Cyfryza
cja 
szkół  i 
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ek 
oświato
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y**  
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ą 

10 000 
000,00 
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COVID-
19 

dotychczasowe wiersze nr 50-58 otrzymują nr 51-59. 

5. W załączniku nr 7 do SZOOP Specyficzne wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne 
w poszczególnych działaniach/ Poddziałaniach dla osi priorytetowych RPO WM, w karcie 
poddziałania 3.3.1: 

a) zapis w brzmieniu: 

 promocja oferty gospodarczej regionu oraz wsparcie małopolskich MŚP w 

ekspansji na rynki zewnętrzne 

otrzymuje brzmienie: 

 promocja oferty gospodarczej regionu (w tym przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom epidemii COVID-19) oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na 

rynki zewnętrzne 

b) w sekcji dot. promocji oferty gospodarczej regionu oraz wsparcia małopolskich 

MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne zapis w brzmieniu: 

zapewnienie obsługi tłumaczy konsekutywnych języka urzędowego kraju, z 
którego odbywa się misja przyjazdowa lub języka angielskiego na czas trwania 
misji 

otrzymuje brzmienie: 

zapewnienie obsługi tłumaczy języka urzędowego kraju, z którego odbywa się 
misja przyjazdowa lub języka angielskiego na czas trwania misji 

c) w sekcji dot. promocji oferty gospodarczej regionu oraz wsparcia małopolskich 

MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne zapis w brzmieniu: 

 tworzenie, modyfikacja portali informacyjnych, na potrzeby realizacji projektu 

otrzymuje brzmienie: 

 tworzenie, modyfikacja (w tym prowadzenie) portali informacyjnych, stron 
internetowych, na potrzeby realizacji projektu 

d) w sekcji dot. promocji oferty gospodarczej regionu oraz wsparcia małopolskich 

MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne, po dotychczasowych zapisach dodaje się 

zapis w brzmieniu: 

zakup licencji i powierzchni reklamowej na specjalistycznych, branżowych 
platformach obsługi elektronicznej, platformach sprzedażowych, platformach 
promocyjnych 

 


