ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nabór projektów subregionalnych – uwarunkowania

Opracowanie:
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Podstawy programowe
— projekt RPO WM 2014-2020 z dnia 1 kwietnia 2014
— Umowa Partnerstwa – zaakceptowana przez KE 23 maja 2014

Uwarunkowania naboru projektów subregionalnych
Niniejszy rozdział przedstawia uwarunkowania naboru projektów subregionalnych w systematyce
priorytetów inwestycyjnych. Zawiera on wyspecyfikowane z RPO WM 2014-2020 elementy
niezbędne dla projektodawcy przy wypełnianiu karty projektu w ramach naboru projektów
subregionalnych, tj.
cel priorytetu inwestycyjnego,
wskaźnik rezultatu bezpośredniego (jeśli dotyczy),
wskaźnik/i produktu,
zakres wsparcia – rodzaje projektów planowanych do wsparcia w ramach danego PI,
uwarunkowania i/lub ograniczenia dotyczące ubiegania się o wsparcie w poszczególnych PI,
grupy beneficjentów uprawnionych do aplikowania o wsparcie.
Projektodawca jest zobligowany do przedstawienia przedmiotowych informacji w karcie projektu,
które posłużą przeprowadzeniu oceny formalnej wg powyższych parametrów.

Obszar terytorialny dla projektów subregionalnych - wyłączenia
W związku z realizacją zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) z subregionu KOM został
wyodrębniony obszar miasto wojewódzkie i jego obszar funkcjonalny – Metropolia Krakowska, na
terenie której realizowane będą projekty w formule ZIT. Pozostałe gminy tworzą subregion KOM.
Interwencja podejmowana w ramach ZIT oraz subregionu KOM będzie rozłączna, tj. Metropolia
Krakowska nie bierze udziału w podziale środków w obszarach dedykowanych pozostałym
subregionom, natomiast subregion KOM nie uczestniczy w podziale środków dedykowanych
Metropolii Krakowskiej. W związku z powyższym w naborze projektów subregionalnych nie będą
kwalifikowane projekty zlokalizowane na terenie gmin: Kraków, Liszki, Czernichów, Zabierzów,
Wielka Wieś, Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice,
Wieliczka, Biskupice, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina. Projekty na wskazanym obszarze
realizowane będą na podstawie Strategii ZIT opracowywanej przez Związek ZIT, tj. gminy tworzące
Metropolię Krakowską.
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Priorytet inwestycyjny 3.1 Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez
ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu
nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości
Cel

Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w regionie

Wskaźnik rezultatu
bezpośredniego

Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych
(szt.)

Wskaźnik produktu

Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych (ha)

Zakres wsparcia:
(a) tworzenie nowych i rozbudowa istniejących stref aktywności gospodarczej (w tym kompleksowe
uzbrojenie, dozbrojenie terenów inwestycyjnych – także działających w formule parków
przemysłowych, w tym m.in. tworzenia na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych
oraz wyposażenia w niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturę, budynki i budowle (budynki
i budowle wyłącznie w ograniczonym zakresie).
Uwarunkowania / ograniczenia:
 w ramach rozwoju SAG: budynki i budowle w ograniczonym zakresie – jeśli tego typu inwestycje
są planowane należy wskazać ich zakres oraz udział w kosztach ogółem wraz z uzasadnieniem i
planem wykorzystania takiej infrastruktury)
Ponadto:
STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ
 Wsparciem objęte zostaną zadania dotyczące uporządkowania i przygotowania terenów
inwestycyjnych (w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne,
kompleksowe wyposażenie w media, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej
w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. W ramach inwestycji w zakresie terenów
inwestycyjnych wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – jako uzupełniający
element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego - stanowić
mogą jedynie mniejszą część budżetu projektu.
 Projekty te uwarunkowane będą zapewnieniem właściwego dostępu do terenów
inwestycyjnych finansowanego ze środków własnych beneficjenta lub w ramach projektu
komplementarnego ze środków EFSI w ramach CT4, CT7 lub CT9 (BRAK MOŻLIWOŚCI
REALIZACJI DRÓG DOJAZDOWYCH DO SAG W RAMACH OSI 3) zgodnie z warunkami
określonymi w UP -> prosimy w opisie projektu odnieść się do możliwości spełnienia tego
wymogu.
 Preferencje uzyskają projekty realizowane na nieużytkach, terenach zlokalizowanych w pobliżu
inwestycji transportowych (autostrady, drogi szybkiego ruchu, linie kolejowe), terenach
zdegradowanych, wymagających rewitalizacji, w związku ze zintensyfikowanym i
udokumentowanym zapotrzebowaniem firm poszukujących lokalizacji dla prowadzenia
działalności -> prosimy w opisie projektu odnieść się do możliwości spełnienia tego wymogu.
 Projekty mające na celu przygotowanie terenów inwestycyjnych, stref aktywności
gospodarczej są realizowane pod warunkiem nie powielania dostępnej infrastruktury, chyba,
że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany -> prosimy w opisie projektu odnieść się do
możliwości spełnienia tego wymogu.
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W incydentalnych i uzasadnionych przypadkach, gdy w wyniku realizacji krajowej i regionalnych
strategii inteligentnych specjalizacji nastąpi silna koncentracja przedsiębiorstw z kluczowej
branży/branż, o konkretnym zapotrzebowaniu na wsparcie dotyczące lokalizacji firmy, czynności
związanych z organizacją działalności gospodarczej, obsługi księgowej, logistycznej,
telekomunikacyjnej, dopuszcza się wsparcie infrastrukturalne Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB).

INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – jedynie jako element projektu SAG
 ukierunkowanie na świadczenie specjalistycznych usług
 działalność IOB wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji
 IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania planowanej do sfinansowania w ramach
przedsięwzięcia infrastruktury
 przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych
 przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu zlokalizowanej w
danym lub sąsiadującym regionie, chyba, że limit dostępnej oferty został wyczerpany
 IOB wykorzystuje dostępne standardy świadczenia usług na rzecz przedsiębiorstw, wypracowane
na poziomie krajowym
 IOB dążyć będą do prowadzenia działalności na zasadach rynkowych, w oparciu o otwartą
konkurencję
Główne grupy beneficjentów:
1)
2)
3)
4)

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
instytucje otoczenia biznesu
podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej
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Priorytet inwestycyjny 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze
publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym
Cel

Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w sektorze mieszkaniowym i użyteczności publicznej

Wskaźnik rezultatu
bezpośredniego

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok)

Wskaźnik produktu

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.)

Zakres wsparcia:
Kompleksowa termomodernizacja:
(a) ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne;
(b) przebudowa systemów grzewczych, systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie automatyki
pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;
(c) budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych
źródeł ciepła;
(d) instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
(e) wykorzystanie technologii OZE;
(f) instalacja systemów chłodzących.
Uwarunkowania / ograniczenia:



projekty dotyczące budynków publicznych, realizowane przez JST oraz ich związki (w PO IŚ –
projekty, których beneficjentem są państwowe jednostki budżetowe)
projekty dotyczące wielorodzinnych budynków mieszkalnych poniżej 2 mln zł kosztów
kwalifikowalnych (w PO IŚ – projekty powyżej tej kwoty)

Główne grupy beneficjentów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
Jednostki naukowe
Uczelnie
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
Instytucje kultury
Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
Organizacje pozarządowe
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

Priorytet inwestycyjny 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu – likwidacja źródeł niskiej emisji
Cel

Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz
gazów cieplarnianych do powietrza pochodzących z indywidualnego
ogrzewania mieszkań, procesów przemysłowych i energetyki

Wskaźnik rezultatu
bezpośredniego

Spadek emisji pyłów (PM10) (tona)

Wskaźnik produktu

Liczba lokali z wymienionymi niskosprawnymi urządzeniami grzewczymi (szt.)

Zakres wsparcia:
(a) likwidacja źródeł niskiej emisji zgodnie z planami gospodarki niskoemisyjnej – wymiana kotłów,
pieców, instalacji grzewczych.
Uwarunkowania / ograniczenia:





zakres wsparcia realizuje wnioski i zalecenia wynikające z Programu ochrony powietrza dla
województwa małopolskiego interwencja powinna być skierowana głównie na wymianę źródeł
ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych
warunkiem wsparcia jest posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej przez gminę1
interwencja RPO jako uzupełnienie wsparcia planowanego w ramach PO IŚ w zakresie budowy,
rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczych oraz wymiany źródeł ciepła

Główne grupy beneficjentów:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
Przedsiębiorcy (w tym instytucje finansowe)
Jednostki naukowe
Uczenie
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
Instytucje kultury
Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
Organizacje pozarządowe
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych

1

Warunek wymagany do spełnienia na etapie właściwego wnioskowania o wsparcie po uruchomieniu
wdrażania RPO WM 2014-2020
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Priorytet inwestycyjny 4.5 Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie
łagodzące na zmiany klimatu – transport miejski
Cel

Poprawa zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w regionie

Wskaźnik rezultatu
bezpośredniego

Liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych
obiektach „parkuj i jedź” (szt.)

Wskaźnik produktu

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie
zbiorowym komunikacji miejskiej (szt.)
Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź” / zintegrowanych węzłów
przesiadkowych (szt.)
Długość ścieżek rowerowych (km)

Zakres wsparcia:
(a) zakup środków transportu na potrzeby obsługi miast i obszarów powiązanych z nimi
funkcjonalnie – przyjazny środowisku, nowy tabor autobusowy
(b) modernizacja taboru pod kątem ograniczeń emisji substancji szkodliwych
(c) integracja różnych środków transportu, jak np. węzły przesiadkowe i systemy P&R (także dla
SKA),
(d) systemy wspólnych opłat za przewozy,
(e) organizacja i koordynacja rozkładów jazdy,
(f) telematyczne systemy zarządzania ruchem,
(g) organizacja ruchu ułatwiająca poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej (np. budowa tzw.
buspasów)
(h) budowa/przebudowa dróg prowadzących do węzłów przesiadkowych i parkingów P&R – drogi
dojazdowe wyłącznie jako niezbędny i niedominujący element projektu (jako element planu
mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego czy strategii ZIT)
(i) tworzenie udogodnień dla ruchu rowerowego, w tym: rozwój systemów tras rowerowych oraz
towarzyszących im powiązań z transportem zbiorowym, indywidualnym oraz komunikacją pieszą
budowa instalacji do dystrybucji biokomponentów i biopaliw lub innych nośników energii dla
komunikacji zbiorowej,
(j) dostosowanie zaplecza technicznego do obsługi i eksploatacji ekologicznego taboru
Uwarunkowania / ograniczenia:
 interwencja dotyczy transportu miejskiego
 wsparcie dotyczyć będzie w szczególności zakupu środków transportu na potrzeby obsługi miast i
obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz modernizacja taboru pod kątem ograniczeń
emisji substancji szkodliwych, a także projekty służące usprawnieniom w transporcie miejskim–
przewiduje się wprowadzenie wymogu wypełnienia co najmniej normy Euro 6 (zgodnie z
wytycznymi KE niekwalifikowalny jest zakup pojazdów z silnikami diesla, natomiast dopuszczalny
jest zakup taboru o napędzie elektrycznym, gazowym lub wodorowym)
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warunkiem wsparcia jest posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej przez gminę2
przedsięwzięcia z zakresu budowy/przebudowy dróg prowadzących do węzłów przesiadkowych i
parkingów Park&Ride – drogi dojazdowe wyłącznie jako niezbędny i niedominujący element
projektu
budowa instalacji do dystrybucji biokomponentów i biopaliw lub innych nośników energii dla
komunikacji zbiorowej tylko jako element szerszego projektu dot. zakupu taboru i w
ograniczonym zakresie, docelowo miałoby dotyczyć wyłącznie taboru zasilanego energią
elektryczną oraz biopaliwami,
dostosowanie zaplecza technicznego do obsługi i eksploatacji ekologicznego taboru (tylko jako
element szerszego projektu dot. zakupu taboru)
w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych służących udogodnieniom dla ruchu
rowerowego, planuje się wprowadzenie wymogu, aby elementy dotyczące np. budowy
publicznych parkingów rowerowych, kładek pieszo-rowerowych lub rowerowych stanowiły
zawsze element szerszego projektu dotyczącego rozwoju tras rowerowych

Główne grupy beneficjentów:
1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
3) przedsiębiorstwa

2

Warunek wymagany do spełnienia na etapie właściwego wnioskowania o wsparcie po uruchomieniu
wdrażania RPO WM 2014-2020
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Priorytet inwestycyjny 6.2 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia
zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz
zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych
przez państwa członkowskie
Ochrona zasobów wodnych poprzez ograniczenie zanieczyszczeń
przedostających się do wód podziemnych, powierzchniowych, gleb oraz
działania na rzecz poprawy jakości wód.
Wskaźnik rezultatu Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków
bezpośredniego
(RLM)
Liczba wybudowanych, rozbudowanych lub zmodernizowanych oczyszczalni
ścieków komunalnych (szt.)
Wskaźnik produktu
Długość wybudowanej, rozbudowanej lub zmodernizowanej kanalizacji
sanitarnej (km)
Cel

Zakres wsparcia:
(a) Budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
(b) Inwestycje w zakresie instalacji służących do odwadniania osadów ściekowych
(c) Utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody
Uwarunkowania / ograniczenia:
 w pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane na działania zapewniające realizację
zobowiązań unijnych dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych oraz właściwego
zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (realizacja Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych)
 w RPO wsparcie dla aglomeracji od 2 tys. do 10 tys. RLM
 inwestowanie w budowę i modernizację infrastruktury wodociągowej dopuszczone będzie w
ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową
Główne grupy beneficjentów:
1) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2) Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
3) Spółki wodne
4) Przedsiębiorcy
5) Organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy
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Priorytet inwestycyjny 6.1 Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem
wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz
zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych
przez państwa członkowskie
Zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego ich użycia
oraz intensyfikacja odzysku odpadów, a tym samym ograniczenie ich ilości na
składowiskach
Wskaźnik rezultatu Liczba osób mających dostęp do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
bezpośredniego
Komunalnych (os.)
Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Wskaźnik produktu (szt.)
Ilość zebranych selektywnie odpadów komunalnych (Mg)
Cel

Zakres wsparcia:
(a) Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(b) Budowa instalacji do recyklingu lub przygotowania do recyklingu surowców wtórnych
(c) Budowa instalacji do przetwarzania innego niż składowanie osadów ściekowych
(d) Przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu
Uwarunkowania / ograniczenia:
 linia demarkacyjna: spalarnie będą realizowane wyłącznie z poziomu krajowego (PO IŚ)
 warunkiem wsparcia inwestycji na poziomie regionalnym będzie ich uwzględnienie w planie
inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, przygotowywanym przez
samorząd województwa i podlegającym zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska
 realizowane projekty powinny przyczyniać się do ograniczenia ilości odpadów unieszkodliwianych
na składowiskach odpadów, a także osiągania celów dyrektywy odpadowej oraz dyrektywy
składowiskowej
Główne grupy beneficjentów
1) Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2) Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
3) Przedsiębiorcy
4) Organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy
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Priorytet inwestycyjny 6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i
rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program
„Natura 2000” i zieloną infrastrukturę
Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej oraz zapobieganie degradacji
Cel
środowiska naturalnego, przy jednoczesnym zrównoważonym gospodarowaniu
tymi zasobami dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
Wskaźnik rezultatu Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony
bezpośredniego
(ha)
Liczba wspartych form ochrony przyrody (szt.)
Wskaźnik produktu
Długość szlaków turystycznych (km)

Zakres wsparcia:
Działania służące właściwemu ukierunkowaniu ruchu turystycznego na obszarach cennych
przyrodniczo, zapewniające z jednej strony lepszą ochronę wartości przyrodniczych a jednocześnie
przyczyniające się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tych obszarów w tym m.in.: rozwój i
promocja szlaków turystycznych i rekreacyjnych (w szczególności tras rowerowych, biegowych,
narciarskich tras biegowych).
Uwarunkowania / ograniczenia:
Przedsięwzięcia dotyczące rozwoju tras turystycznych powinny być zgodne z dokumentem pn.
„Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych oraz narciarskich tras
biegowych w województwie Małopolskim”. Należy podać proponowany przebieg tras (w tym przez
jakie obszary cenne przyrodniczo one prowadzą). W przypadku tras rowerowych co do zasady trasy
główne będą realizowane z poziomu regionalnego (jako projekt strategiczny). Zaplanowane przez
beneficjanta trasy powinny stanowić spójną przemyślaną całość. Preferowane będą projekty tras
które zapewnią łączność z siecią tras głównych zaprojektowanych w koncepcji. Dodatkowo
beneficjent przy projektowaniu tras rowerowych powinien kierować się podstawowymi zasadami
(kryteriami) uwzględnionymi w dokumencie pn. „Podręcznik do projektowania ścieżek rowerowych”
(stanowiący załącznik do w/w Koncepcji).
przydatne linki:
 Informacje nt. ścieżek rowerowych w Małopolsce
http://www.malopolskie.pl/Rodzina/Informacje/?id=11546
 Mapa planowanych ścieżek rowerowych w regionie
http://miip.geomalopolska.pl/imap/?startwg=wgModularTest2&gui=new&gpmap=gp29&bb
ox=379763.4099991533,68243.04334942001,803097.5900008467,358226.95665058&SRS=2
180&active_lyr=id:geopard.atrakcje_tr_rower,mapId:msTurystyka,lid:1&locale=pl
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Główne grupy beneficjentów
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.
partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
parki krajobrazowe
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
przedsiębiorstwa
administracja rządowa
parki narodowe
jednostki naukowe
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Priorytet inwestycyjny 8.2 Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu
poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla
określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów
przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych
oraz ich rozwój
Cel

Stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia poprzez rozwój
obszarów o specyficznych potrzebach i potencjałach endogenicznych.

Wskaźnik rezultatu
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (EPC)
bezpośredniego
Wskaźnik produktu Liczba wspartych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt.)

Zakres wsparcia:
(a) Wykorzystanie endogenicznych potencjałów mające na celu zwiększenie zatrudnienia: rozwój
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze.
Uwarunkowania / ograniczenia:
 Działania powinny polegać na tworzeniu sprzyjających warunków do działalności gospodarczej
(np. na obszarach, na których ze względu na uwarunkowania prawne czy związane z ochroną
środowiska prowadzenie działalności gospodarczej jest trudniejsze niż na innych obszarach).
 Wsparcie będzie warunkowane posiadaniem przez jednostkę/jednostki samorządu
terytorialnego (gminę, gminy) planu działań, opartego na strategii danego obszaru,
zawierającego spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium, wskazującego
powiązane ze sobą projekty lub typy projektów. Interwencja realizowana powinna być
komplementarnie poprzez wiązkę jednofunduszowych projektów, współfinansowanych z EFRR
(PI 8.2) i EFS (PI w ramach osi 8, 9, 10). W związku z tym prosimy, aby w fiszce szczegółowo
opisać projekt infrastrukturalny (finansowany z EFRR) dotyczący rozwoju turystycznej i
rekreacyjnej oraz krótko opisać komplementarne projekty „miękkie” (finansowane z EFS) tj.
tytuł projektu oraz krótki opis.
 Powyższe podejście, oparte m.in. na analizie wpływu potencjałów endogenicznych na rozwój
przedsiębiorczości ma na celu m.in. zwiększenie trwałości istniejących lub nowo utworzonych
miejsc pracy
Główne grupy beneficjentów
1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.
3) partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe)
4) kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
5) parki krajobrazowe
6) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
7) przedsiębiorstwa
8) administracja rządowa
9) parki narodowe
10) jednostki naukowe
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Priorytet inwestycyjny 7.2 Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów
drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi
Cel

Budowa sprawnego
subregionalnym

układu

drogowego

o

znaczeniu

regionalnym

i

Wskaźnik rezultatu
nd.
bezpośredniego
Całkowita długość nowych / przebudowanych lub zmodernizowanych dróg
Wskaźnik produktu
(km)

Zakres wsparcia:
(a) Budowa i przebudowa dróg o znaczeniu subregionalnym, w tym również budowa obwodnic, wraz
z towarzyszącą infrastrukturą
(b) Budowa i przebudowa obiektów mostowych, wiaduktów estakad, tuneli drogowych i innych
obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu subregionalnym, wraz z
towarzyszącą infrastrukturą
Uwarunkowania / ograniczenia:
 drogi subregionalne (lokalne = powiatowe i gminne klasy Z + drogi wojewódzkie w miastach na
prawach powiatu)
 inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) ze środków EFRR w PI 7.2 są możliwe jedynie
wówczas, gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami
granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami
logistycznymi (w ramach CT 7)
Główne grupy beneficjentów
1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
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Priorytet inwestycyjny 7.4 Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i
interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących
zmniejszaniu hałasu
Cel

Wzmocnienie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, dla
zwiększenia dostępności przestrzennej ośrodków pracy, edukacji oraz usług
społecznych

Wskaźnik rezultatu
nd.
bezpośredniego
Wskaźnik produktu Liczba zakupionych pojazdów kolejowych (szt.)

Zakres wsparcia:
(a) Inwestycje z zakresu integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu zbiorowego
(organizacja i koordynacja rozkładów jazdy, systemy opłat za przewozy) oraz infrastrukturę
służącą obsłudze podróżnych, w szczególności na potrzeby tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei
aglomeracyjnej, jako elementu regionalnego transportu kolejowego
Uwarunkowania / ograniczenia:
 wsparcie dla inwestycji z zakresu integracji transportu kolejowego z innymi środkami transportu
zbiorowego oraz infrastrukturę służącą obsłudze podróżnych, w szczególności na potrzeby
tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej – również na terenie miast
 projekty komplementarne względem wsparcia w osi priorytetowej 4 oraz PO IŚ
 w RPO WM brak interwencji związanej z inwestycjami w infrastrukturę linii kolejowych (wsparcie
w ramach PO IŚ)
 możliwa jest budowa, modernizacja, a także w uzasadnionych przypadkach – rewitalizacja
infrastruktury dworcowej o znaczeniu regionalnym. Rewitalizacja ma mieć charakter
kompleksowy i dostosowywać infrastrukturę do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycje te
nie będą obejmowały prac remontowych, jak również nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania.
Główne grupy beneficjentów
1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
2) jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
3) przedsiębiorstwa
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Priorytet inwestycyjny 9.7 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w
interesie ogólnym
Cel
Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych i zdrowotnych w regionie
Wskaźnik rezultatu Liczba wspartych w programie miejsc w podmiotach świadczących usługi
długoterminowego społeczne funkcjonujących 6 m-cy po zakończeniu udziału w projekcie
Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych usługami
Wskaźnik produktu
społecznymi lub zdrowotnymi w programie (os.)

Zakres wsparcia:
(a) działania na rzecz rozwoju kompleksowej oferty wsparcia dla osób starszych
i niepełnosprawnych, w tym m.in. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc pobytu
czasowego, placówek zapewniających dzienną opiekę, programy mające na celu aktywizację
i integrację osób starszych i niepełnosprawnych, upowszechnianie usług opiekuńczych
i zdrowotnych;
(b) inicjatywy na rzecz zwiększenia dostępu i podniesienia jakości usług interwencji kryzysowej;
Uwarunkowania / ograniczenia:
 konieczność dokonania analizy sytuacji w zakresie objęcia opieką osób starszych
i niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w kontekście sytuacji społecznej całego subregionu,
 ukierunkowanie wsparcia na tworzenie:

centrów wsparcia opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych z uwzględnieniem
funkcjonowania miejsc pobytu czasowego,

rozwijanie oferty placówek zapewniających opiekę dzienną dla osób starszych
i niepełnosprawnych,

rozwijanie usług interwencji kryzysowej,
 niezbędne inwestycje w infrastrukturę społeczną wyłącznie w ramach finansowania krzyżowego,


realizacja wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz dla ich opiekunów prowadzona
w sposób kompleksowy i komplementarny.

Główne grupy beneficjentów
W obszarze rozwoju usług społecznych i zdrowotnych beneficjentami mogą być wszystkie podmioty –
z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub
oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

16

Priorytet inwestycyjny 9.8 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej
w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania
dostępu do zatrudnienia
Cel

Zwiększenie aktywności społeczności lokalnych w oparciu o inicjatywy
ekonomii społecznej

Wskaźnik rezultatu
Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych
długoterminowego
Wskaźnik produktu Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (szt.)

Zakres wsparcia:
(a) usługi animacji lokalnej (m.in. działania o charakterze animacyjnym, umożliwiającym tworzenie
podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz
rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypację społeczną);
(b) usługi rozwoju ekonomii społecznej (m.in. działania zmierzające do inicjowania tworzenia
nowych podmiotów ekonomii społecznej, w tym szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe);
(c) usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej (m.in. doradztwo prawne,
biznesowe, finansowe, wsparcie dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej);
(d) kompleksowe wsparcie dla zakładania przedsiębiorstw społecznych, obejmujące m.in. wsparcie
szkoleniowo-doradcze, dotacyjne i pomostowe.
Uwarunkowania / ograniczenia:
 kompleksowa oferta wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (zakres od a) do d))
realizowana przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionach,
 utworzenie jednego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie każdego z subregionów
z uwzględnieniem wymogów wskazanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Główne grupy beneficjentów
W obszarze inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej beneficjentami mogą być wszystkie
podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
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Priorytet inwestycyjny 10.3bis lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do
potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia
oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym
poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania
oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu
realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego i dostosowanie do potrzeb rynku
pracy
Wskaźnik rezultatu Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i
długoterminowego ustawicznego funkcjonujących rok po zakończeniu finansowania z EFS
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w
stażach i praktykach u pracodawcy (os.)
Wskaźnik produktu
Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i
ustawicznego objętych wsparciem w programie (szt.)
Cel

Zakres wsparcia:
Tworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe, poprzez w szczególności:
(a) wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,
(b) programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami –
m.in. staże i praktyki dla uczniów,
(c) nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów
(d) działania z obszaru doradztwa zawodowego oraz orientacji zawodowej - elementy doradztwa,
m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy
zawodowego,
(e) wzmocnienie współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi,
(f) rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr wspieranych placówek,
(g) Interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi
potrzebami w edukacji zawodowej,
(h) niezbędne inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (w zakresie sieci centrów
kompetencji zawodowych) przy wykorzystaniu mechanizmu finansowania krzyżowego.
Uwarunkowania / ograniczenia:
 konieczność dokonania wyboru branż kluczowych dla danego subregionu oraz jednostek, które
docelowo mogłyby stać się bazą dla utworzenia Centrów Kształcenia Zawodowego, w których
zostaną skoncentrowane środki finansowe przeznaczone na wsparcie szkolnictwa zawodowego,
 przy organizacji centrów w subregionach powinny być brane pod uwagę:

zapotrzebowanie na pracowników danej branży i możliwości współpracy z pracodawcami

posiadana baza dydaktyczna w danej branży

liczba uczniów kształcąca się w danej branży

wyniki egzaminów zewnętrznych

uwarunkowania komunikacyjno – logistyczne

funkcjonujące ośrodki egzaminacyjne OKE w danej branży
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Główne grupy beneficjentów
W obszarze szkolnictwa zawodowego, co do zasady, potencjalnymi beneficjentami są wszystkie
podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
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Priorytet inwestycyjny 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które
przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania
nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na
poziomie społeczności lokalnych
Cel

Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez inwestycje w
infrastrukturę ochrony zdrowia

Wskaźnik rezultatu
Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi (os.)
bezpośredniego
Wskaźnik produktu Liczba wspartych podmiotów leczniczych (szt.)

Zakres wsparcia:
(a) inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym oraz zakup
specjalistycznych urządzeń medycznych w tych obiektach
Uwarunkowania / ograniczenia:
 wsparcie zostanie skierowane przede wszystkim dla projektów w zidentyfikowanych jako
priorytetowe dziedzinach ochrony zdrowia w regionie, tj. w onkologii, psychiatrii, geriatrii,
neurologii a także w zakresie dotyczącym chorób układu krążenia, układu oddechowego, układu
kostno-stawowo-mięśniowego oraz opieki nad matką i dzieckiem
 wsparcie ograniczone wyłącznie do prac wynikających z konieczności dostosowania placówki do
obowiązujących przepisów prawa oraz wymogów płatnika w zakresie udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczenia zdrowotnego
Główne grupy beneficjentów
1) Podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – szpitale powiatowe

