
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 II. Opis osi priorytetowych w części dotyczącej osi 9 Region spójny 

społecznie, w karcie działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, w pkt 5, zapis w 

brzmieniu: 

 

Ponadto, w ramach działania przewiduje się realizację projektu regionalnego w 

zakresie koordynacji rozwoju ekonomii społecznej w regionie, w ramach którego 

mogą być wspierane wyłącznie następujące działania: 

• tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym 

w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla 

OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat 

podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, 

stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie 

informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego 

regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. 

Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu 

terytorialnego, 

• tworzenie lub dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć regionalnych sieci 

podmiotów ekonomii społecznej (PES) (klastry, franczyzy) oraz włączanie PES 

w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry), 

• tworzenie regionalnych sieci kooperacji PES o charakterze reintegracyjnym 

(CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę 

informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług, 

• inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, PES o 

charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań 

podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze 

ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu 

reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami 

takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa) 

m.in. w celu upowszechniania idei ekonomii społecznej wśród uczniów i 

studentów oraz w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w PES czy też w 

typowych przedsiębiorstwach,  

• budowanie powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i 

ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, 

doradztwo, wymiana informacji) udział we wspólnych konkursach i 



wydarzeniach z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, szkół, w tym 

szkół wyższych i instytutów naukowych) w celu nawiązania stałej współpracy,  

• organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności PES jako 

dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług 

świadczonych przez PES na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii 

społecznej, finansowanie udziału przedsiębiorstw społecznych (PS) i PES w 

targach i wystawach regionalnych o charakterze gospodarczym, sprzedaż 
produktów i usług PES za pomocą jednego regionalnego portalu lub portali 

branżowych), 

• współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami 

lokalnymi, w szczególności PES, w zakresie tworzenia lokalnych planów 

rozwoju ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału PES w rozwoju usług 

społecznych (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), 

uwzględnianie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, zlecania 

zadań PES, 

• wspieranie realizacji przez PES usług użyteczności publicznej i współpraca z 

OWES w tym zakresie,  

• zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz 

tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie 

kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie,  

• wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja 

regionalnego programu  rozwoju ekonomii społecznej  

• reprezentowanie interesów  sektora ekonomii społecznej na poziomie 

regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju 

województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, 

rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności 

publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny 

rozwój ekonomii społecznej. 

• ewaluacja działań OWES 

• weryfikacja statusu PS i prowadzenie ich spisu 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Ponadto, w ramach działania przewiduje się realizację projektu regionalnego w 

zakresie koordynacji rozwoju ekonomii społecznej w regionie, w ramach którego 

mogą być wspierane wyłącznie następujące działania: 

• tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym 

w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla 

OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat 

podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, 

stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie 

informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego 



regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. 

Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu 

terytorialnego, 

• tworzenie, wspieranie lub dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć 
regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (PES) (klastry, franczyzy) 

oraz włączanie PES w istniejące na poziomie regionalnym organizacje 

branżowe (sieci, klastry), 

• tworzenie regionalnych sieci kooperacji PES o charakterze reintegracyjnym 

(CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę 

informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług, 

• inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, PES o 

charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań 

podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze 

ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu 

reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami 

takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa) 

m.in. w celu upowszechniania idei ekonomii społecznej wśród uczniów i 

studentów oraz w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w PES czy też w 

typowych przedsiębiorstwach,  

• budowanie powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem i 

ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, 

doradztwo, wymiana informacji) udział we wspólnych konkursach i 

wydarzeniach z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, szkół, w tym 

szkół wyższych i instytutów naukowych) w celu nawiązania stałej współpracy,  

• organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności PES jako 

dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług 

świadczonych przez PES na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii 

społecznej, finansowanie udziału przedsiębiorstw społecznych (PS) i PES w 

targach i wystawach regionalnych o charakterze gospodarczym, sprzedaż 
produktów i usług PES za pomocą jednego regionalnego portalu lub portali 

branżowych), 

• współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami 

lokalnymi, w szczególności PES, w zakresie tworzenia lokalnych planów 

rozwoju ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału PES w rozwoju usług 

społecznych (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), 

uwzględnianie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, zlecania 

zadań PES, 

• wspieranie realizacji przez PES usług użyteczności publicznej i współpraca z 

OWES w tym zakresie,  

• zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz 



tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie 

kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie,  

• wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja lub 

opracowanie nowego regionalnego programu  rozwoju ekonomii społecznej 

• reprezentowanie interesów  sektora ekonomii społecznej na poziomie 

regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju 

województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, 

rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności 

publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny 

rozwój ekonomii społecznej. 

• ewaluacja działań OWES 

• weryfikacja statusu PS i prowadzenie ich spisu 

 

 

2. W Załączniku nr 2 do SzOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i 

produktu dla działań i poddziałań: 

1) W tabeli Wskaźniki rezultatu bezpośredniego 

a) w części dotyczącej poddziałania 4.3.1 zapis w brzmieniu: 

 

Poddziałanie 
4.3.1 

Ilość zaoszczędzonej 
energii elektrycznej  

MWh/rok 0 2014 
zostanie 

oszacowana 
SL 

2014 

Ilość zaoszczędzonej 
energii cieplnej  

GJ/rok 0 2014 
zostanie 

oszacowana 

SL 
2014 

Zmniejszenie zużycia 
energii końcowej w 
wyniku realizacji 
projektów 

GJ/rok 0 2014 
zostanie 

oszacowana 

SL 
2014 

(32) Zmniejszenie 
rocznego zużycia 
energii pierwotnej w 
budynkach 
publicznych 

kWh/rok 0 

2014 

zostanie 
oszacowana 

SL 
2014 

(34) Szacowany 
roczny spadek emisji 
gazów cieplarnianych 

tony 
równoważ
nika CO2 

0 

2014 

zostanie 
oszacowana 

SL 
2014 

 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Poddziałanie 
4.3.1 

Ilość zaoszczędzonej 
energii elektrycznej  

MWh/ro
k 

0 2014 1 300 
SL 

2014 



Ilość zaoszczędzonej 
energii cieplnej  

GJ/rok 0 2014 134 000 

SL 
2014 

Zmniejszenie zużycia 
energii końcowej w wyniku 
realizacji projektów 

GJ/rok 0 2014 150 000 

SL 
2014 

(32) Zmniejszenie 
rocznego zużycia energii 
pierwotnej w budynkach 
publicznych 

kWh/rok 0 

2014 

26 945 930 

SL 
2014 

(34) Szacowany roczny 
spadek emisji gazów 
cieplarnianych 

tony 
równow
ażnika 
CO2 

0 

2014 

8 386 

SL 
2014 

 

b) w części dotyczącej poddziałania 5.3.1 zapis w brzmieniu: 

 

Działanie 5.3  

Poddziałanie 
5.3.1 

Przewidywana liczba osób 
korzystających z 
ulepszonego oczyszczania 
ścieków 

RLM 0 2014 2 700 
SL 

2014 

Przewidywana liczba osób 
korzystających z 
ulepszonego zaopatrzenia 
w wodę 

osoby 0 2014 100 
SL 

2014 

(18) Liczba dodatkowych 
osób korzystających z 
ulepszonego zaopatrzenia 
w wodę 

osoby 0 2014 
zostanie 

oszacowan
a 

SL 
2014 

(19) Liczba dodatkowych 
osób korzystających z 
ulepszonego oczyszczania 
ścieków 

RLM 0 2014 
zostanie 

oszacowan
a 

SL 
2014 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Działanie 5.3  

Poddziałanie 
5.3.1 

Przewidywana liczba osób 
korzystających z 
ulepszonego 
oczyszczania ścieków 

RLM 0 2014 2 700 
SL 

2014 



Przewidywana liczba osób 
korzystających z 
ulepszonego zaopatrzenia 
w wodę 

osoby 0 2014 100 
SL 

2014 

(18) Liczba dodatkowych 
osób korzystających z 
ulepszonego zaopatrzenia 
w wodę 

osoby 0 2014 
zostanie 

oszacowana 
SL 

2014 

(19) Liczba dodatkowych 
osób korzystających z 
ulepszonego 
oczyszczania ścieków 

RLM 0 2014 1 800 
SL 

2014 

 

c) w części dotyczącej poddziałania 7.2.2 zapis w brzmieniu: 

 

Poddziałanie 
7.2.2 

Liczba przewozów 
pasażerskich na 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych liniach 
kolejowych 

szt./ro
k 

0 2014 
zostanie 

oszacowana 
SL 

2014 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

Poddziałanie 
7.2.2 

Liczba przewozów 
pasażerskich na 
przebudowanych lub 
zmodernizowanych 
liniach kolejowych 

szt./rok 0 2014 6 121 
SL 

2014 

 

2) W tabeli Wskaźniki produktu 

a) w części dotyczącej poddziałania 3.4.6 zapis w brzmieniu: 

 

Poddziałanie 
3.4.6 

(1) Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsiębiorstwa nd 3 120 
SL 

2014 

(2) Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsiębiorstwa nd 3 120 
SL 

2014 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 
w związku z pandemią 
COVID-19 

przedsiębiorstwa nd 4 459 
SL 

2014 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
przeznaczonych na 

PLN nd 249 125 532 
SL 

2014 



 

otrzymuje brzmienie: 

 

 

3. 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, po dotychczasowym wierszu nr 65 wprowadza się nowy wiersz 

nr 66 w brzmieniu:  

 

l.
p
. 

numer 
działa

nia  
lub 

poddzi
ałania 

tytuł 
lub 

zakres 
projekt

u 

podmi
ot 

zgłasz
ający 

data 
identy
fikacji 

podmio
t, który 
będzie 
wniosk
odawcą 

szaco
wana 
całko
wita 

warto
ść 

proje
ktu 

(PLN) 

szacowa
na 

wartość 
kosztów 
kwalifiko
walnych 

(PLN) 

duż
y 

proj
ekt 
(T/N
/ND) 

szaco
wany 
wkład 

UE 
(PLN) 

zakładane 
efekty  

projektu 
wyrażone  

wskaźnikami 

 
przewidy
wany w 

dniu 
identyfik

acji 
termin 

złożenia 
wniosku  

o 
dofinans
owanie 

(kwartał/ 

przewidy
wany w 

dniu 
identyfik

acji 
termin  

rozpoczę
cia 

realizacji 
projektu 
(kwartał/
miesiąc 

oraz rok) 

przewidy
wany w 

dniu 
identyfik

acji 
termin 

zakończ
enia 

realizacji 
projektu  
(kwartał/
miesiąc 
oraz rok) 

wska
źnik 

wart
ość  

doce
lowa 

 

działania związane z 
pandemią COVID-19 

Liczba osób objętych 
wsparciem w zakresie 
zwalczania lub 
przeciwdziałania 
skutkom pandemii 
COVID-19 

os. nd 

nd 

wskaźnik o 
charakterze 
informacyjn

ym 

SL 
2014 

Poddziałanie 
3.4.6 

(1) Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

przedsiębiorstwa nd 5 570 
SL 

2014 

(2) Liczba 
przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

przedsiębiorstwa nd 5 570 
SL 

2014 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 
w związku z pandemią 
COVID-19 

przedsiębiorstwa nd 7 959 
SL 

2014 

Wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
przeznaczonych na 
działania związane z 
pandemią COVID-19 

PLN nd 268 797 375 
SL 

2014 

Liczba osób objętych 
wsparciem w zakresie 
zwalczania lub 
przeciwdziałania 
skutkom pandemii 
COVID-19 

os. nd 

nd 

wskaźnik o 
charakterze 
informacyjn

ym 

SL 
2014 



miesiąc 
oraz rok) 

6
6 

13.2. 

Przygot
owanie 
dokume
ntacji 
dla 
zintegro
wanej 
sieci 
tras 
rowero
wych w 
ramach 
Pomocy 
Technic
znej 

Wojew
ództwo 
Małopol
skie 
(Zarząd 
Dróg 
Wojew
ódzkich 
w 
Krakow
ie) 

19.11.
2020 

Wojewó
dztwo 
Małopol
skie 
(Zarząd 
Dróg 
Wojewó
dzkich w 
Krakowi
e) 

3 450 
000 

2 804 
878,05 

n 
2 384 
146 

Liczb
a 
proje
któw 
objęt
ych 
wspa
rciem 
szt.) 
 

1 

 

IV 
kw./grudz
ień/2020 

IV 
kw./grudz
ień/2020 

IV 
kw/grudzi
eń/ 2022 

 

 

 

 

 

4. W Załączniku nr 7 do SzOOP Specyficzne wydatki kwalifikowalne i 

niekwalifikowalne w poszczególnych działaniach/poddziałaniach dla osi 

priorytetowych RPO WM : 

1) W części dotyczącej katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach 

poddziałania 1.2.3: 

a) w części dotyczącej typu projektu C zapis w brzmieniu: 

 

• wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis lub regionalnej pomocy 

inwestycyjnej – wydatki obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe 

oraz wartości niematerialne i prawne, w tym: 

 wydatki na zakup środków trwałych, wydatki na modernizację posiadanej 

infrastruktury, urządzeń i innych składników wyposażenia wraz z kosztem 

ich instalacji i uruchomienia, 

 wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają łącznie 

następujące warunki: 

 będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym 

prowadzony jest projekt, 

 będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości, 

 będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, 

niepowiązanych z przedsiębiorcą, 

będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie 

(MŚP) przez co najmniej 3 lata od zakończenia realizacji projektu. 

 

otrzymuje brzmienie: 

 

• wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis lub regionalnej pomocy 

inwestycyjnej – wydatki obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe 

oraz wartości niematerialne i prawne, w tym: 

 wydatki na zakup nowych środków trwałych, wraz z kosztem ich instalacji i 

uruchomienia, 



 wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają łącznie 

następujące warunki: 

 będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym 

prowadzony jest projekt, 

 będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o 

rachunkowości, 

 będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, 

niepowiązanych z przedsiębiorcą, 

będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie (MŚP) 

przez co najmniej 3 lata od zakończenia realizacji projektu. 

 

b) w części dotyczącej Katalog specyficznych wydatków niekwalifikowanych dla 

poddziałania 1.2.3 po zapisie w brzmieniu: 

 

• wydatki dotyczące komponentu wdrożeniowego na poziomie równym lub 

przekraczającym 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu 

 

dodaje się zapis w brzmieniu:  

 

• używane środki trwałe 

 


