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PWYKAZ ZMIAN 

 
DO SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 
2014-2020 

 

1. pkt 1, 
1) ppkt 1 i 2 – zmiany polegają na dodaniu typu projektu realizowanego w trybie 

konkursowym w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje - wsparcie 
adresowane do małopolskich MŚP inkubowanych w ramach European Space 
Agency Business Incubation Center Poland (ESA BIC Poland);  

2) w ppkt 3 doprecyzowane zostały  zapisy dot. nowego typu projektu 
realizowanego w trypie konkursowym w ramach Osi 1 poddz. 1.2.3 Bony na 
innowacje, typ projektu C, poprzez wprowadzenie wyłączenia analogicznego 
jak w przypadku typów projektów A i B.  

3) ppkt 4, 5, 6 lit b, oraz ppkt 7 i 8 - polegają one na zmianach w Indykatywnym 
planie finansowym w zakresie 2,5,7 i 11 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020. 
Dokonuje się przeniesienia łącznej kwoty 2 216 534 euro z poddziałań 2.1.2 
Cyfrowe zasoby regionalne, 2.1.3 E-usługi w edukacji, 2.1.4 E-usługi w 
informacji przestrzennej oraz 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia  na 
poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja; przeniesienia kwoty 
1 053 380 euro z poddziałania 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - SPR 
na poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, przeniesienia kwoty 
101 663 euro z poddziałania 7.2.3 Regionalny transport kolejowy na 
poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR. Dokonuje się 
przeniesienia kwoty 1 023 167 euro z poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja 
głównych ośrodków miejskich w regionie na działanie 11.2 Odnowa obszarów 
wiejskich. Ww. przesunięciom towarzyszą adekwatne zmiany wkładu 
krajowego    

4) ppkt 6 – zmiany polegają na doprecyzowaniu zapisów w związku z 
planowanym do uruchomienia w kwietniu br. ostatnim konkursem w działaniu 
7.1.1 Drogi regionalne oraz w związku z zakończonym z dniem 30.12.2020 r. 
okresem obowiązywania dokumentów strategicznych powiązanych ze 
Strategią Rozwoju Woj. Małopolskiego do roku 2020, w tym Programu 
Strategicznego Transport i Komunikacja (PS TiK), który stanowi dokument 
wypełniający warunkowość ex-ante w tym obszarze. 

2. pkt 2 – zmiany polegają na weryfikacji wartości docelowych wskaźników ujętych 
w Załączniku nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla 
działań i poddziałań, oraz wprowadzeniu wskaźnika w związku z rozszerzeniem 
wsparcia o komponent wdrożeniowy (Poddziałanie 1.2.3 typ projektu C i D). 
Wartość wskaźnika zostanie oszacowana na późniejszym etapie  

3. pkt 3 - zmiany polegają na doprecyzowaniu zapisów w Załączniku nr 7 
Specyficzne wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne w poszczególnych 
działaniach/ poddziałaniach dla osi priorytetowych RPO WM. Modyfikacje mają 
na celu eliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z 
dotychczasowymi zapisami, oraz uzupełnienie zapisów w związku z dodawanym 
w ramach poddziałania 1.2.3 nowym typem projektu.  
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