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(1)
Uwarunkowania i ograniczenia
w realizacji przedsięwzięć
subregionalnych

Z czego wynikają uwarunkowania i ograniczenia?
• projekt Umowy Partnerstwa 2014-2020
+ ustalenia w negocjacjach z Komisją Europejską
• projekt Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020
• projekt linii demarkacyjnej określającej podział
interwencji pomiędzy programami krajowymi
i regionalnymi
• wymogi specyficzne dla danego typu projektów
(zostaną określone w dokumentach wykonawczych)

Oś priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska
TYP INTERWENCJI:



tworzenie nowych i rozbudowa istniejących SAG (PI 3.1)

UWARUNKOWANIA / OGRANICZENIA:


w ramach rozwoju SAG: budynki i budowle w ograniczonym zakresie



drogi dojazdowe do SAG: od stanowiska KE zależeć będzie zakres tego typu
interwencji w osi 3



inkubatory przedsiębiorczości: elementem projektu mogą być inwestycje
w infrastrukturę, przy uwzględnieniu wymogów UP:







ukierunkowanie na świadczenie specjalistycznych usług IOB,
działalność IOB wpisuje się w regionalną strategię inteligentnej specjalizacji,
IOB dysponuje strategią/planem wykorzystania planowanej infrastruktury,
przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych,
przedsięwzięcie nie powiela dostępnej infrastruktury o podobnym profilu
IOB wykorzystuje dostępne standardy świadczenia usług na rzecz
przedsiębiorstw, wypracowane na poziomie krajowym

uwaga: powyższe ograniczenia dla inwestycji IOB mogą mieć również zastosowanie
do projektów z zakresu rozwoju SAG – kwestia wymaga wyjaśnienia z MIR

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna

TYP INTERWENCJI:



kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
i budynków mieszkaniowych (wielorodzinnych) wraz z wymianą
wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (PI 4.3)

UWARUNKOWANIA / OGRANICZENIA:


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

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna
TYP INTERWENCJI:
 likwidacja źródeł niskiej emisji zgodnie z planami gospodarki
niskoemisyjnej – wymiana kotłów, pieców, instalacji grzewczych (PI 4.5)
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 gminę
 interwencja RPO jako uzupełnienie wsparcia planowanego w ramach
PO IŚ w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji sieci
ciepłowniczych oraz wymiany źródeł ciepła

Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna
TYP INTERWENCJI:


zrównoważony transport miejski (PI 4.5)

UWARUNKOWANIA / OGRANICZENIA:


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



warunkiem wsparcia jest posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej
przez gminę



przedsięwzięcia z zakresu budowy/przebudowy dróg prowadzących
do węzłów przesiadkowych i parkingów Park&Ride – drogi dojazdowe
wyłącznie jako niezbędny i niedominujący element projektu



możliwa realizacja projektów infrastrukturalnych służących udogodnieniom
dla ruchu rowerowego, w tym rozwój systemów tras rowerowych oraz ich
powiązań z transportem zbiorowym, indywidualnym i komunikacją pieszą

Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska

TYP INTERWENCJI:

 gospodarka odpadami (PI 6.1)
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

Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska

TYP INTERWENCJI:

 gospodarka wodno-kanalizacyjna (PI 6.2)
UWARUNKOWANIA / OGRANICZENIA:
 w pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane na działania
zapewniające realizację zobowiązań unijnych dotyczących oczyszczania
ścieków komunalnych oraz właściwego zagospodarowania
komunalnych osadów ściekowych (KPOŚK)
 w RPO wsparcie dla aglomeracji do 10 tys. RLM oraz poza
aglomeracjami (w uzasadnionych przypadkach)
 jednocześnie do 2 tys. RLM – możliwość wsparcia z PROW –
wymaga dalszych ustaleń międzyresortowych

Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne
TYP INTERWENCJI:
 rozwój, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego (PI 6.4)
UWARUNKOWANIA / OGRANICZENIA:
 linia demarkacyjna:
 w RPO – wsparcie projektów na rzecz systemu regionalnego,
ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych
i rezerwatów przyrody
 w PO IŚ – wsparcie projektów na rzecz systemu krajowego,
ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000
i parków narodowych

Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo regionalne
TYP INTERWENCJI:


rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w oparciu o lokalne zasoby
przyrodnicze (PI 8.2)

UWARUNKOWANIA / OGRANICZENIA:


Linia demarkacyjna:
 wsparcie wyłącznie na poziomie regionalnym, w oparciu o strategię /
plan zawierający zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium
 wsparcie uwarunkowane prozatrudnieniowym charakterem
 interwencja realizowana komplementarnie poprzez wiązkę
jednofunduszowych projektów, współfinansowanych z EFRR (PI 8.2)
i EFS (PI w ramach osi 8, 9, 10)
 KE rekomenduje udzielanie wsparcia w sposób skoncentrowany
na najważniejszych, dobrze zdiagnozowanych i udokumentowanych
potrzebach – w układzie terytorialnym

Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa
TYP INTERWENCJI:


drogi o znaczeniu subregionalnym (PI 7.2)

UWARUNKOWANIA / OGRANICZENIA:


drogi subregionalne (lokalne = powiatowe i gminne) jedynie pod warunkami
wskazanymi w Umowie Partnerstwa, tj.
 gdy stanowią element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją, zrównoważoną
mobilnością miejską (przebudowa infrastruktury transportu miejskiego)
 usprawniają połączenia między ośrodkami życia społeczno- gospodarczego
(w tym ośrodków aktywności gospodarczej, rozwijających się obszarów
inwestycyjnych, centrów logistycznych, lotnisk)
 zapewniają konieczne połączenie z siecią autostrad i dróg krajowych

 lub gdy uzupełniają luki w połączeniach transgranicznych



uwaga: jako niezbędny element projektu, drogi lokalne mogą być wspierane
w ramach innych PI (m.in. dotyczących SAG, transportu miejskiego, rewitalizacji)



uwaga: KE prezentuje stanowisko, zgodnie z którym wsparcie ze środków EFRR
dla inwestycji na drogach lokalnych powinno mieć charakter wyjątkowy
i ograniczony do zintegrowanych planów rewitalizacji obszarów miejskich lub
w celu zapewnienia bezpośredniego połączenia z siecią TEN-T. W pozostałych
przypadkach inwestycje takie (drogi lokalne na obszarach wiejskich), powinny
być współfinansowane przez EFRROW w ramach definicji małej infrastruktury

Oś priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa

TYP INTERWENCJI:

 promowanie transportu kolejowego w regionie (PI 7.4)
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
 w RPO WM brak interwencji związanej z inwestycjami
w infrastrukturę linii kolejowych (wsparcie w ramach PO IŚ)

Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie
TYP INTERWENCJI:


usługi społeczne ukierunkowane na wsparcie osób starszych
i niepełnosprawnych oraz usług interwencji kryzysowej (PI 9.7)

UWARUNKOWANIA / OGRANICZENIA:


ukierunkowanie wsparcia na tworzenie:
 centrów wsparcia opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych
 rozwijanie oferty dziennych domów pomocy społecznej
 rozwijanie usług interwencji kryzysowej



niezbędne inwestycje w infrastrukturę społeczną wyłącznie w ramach
cross-financingu



linia demarkacyjna:
 w RPO – wsparcie skierowane do indywidualnych osób
lub podmiotów / jednostek
 w PO WER – wsparcie poprawy ram funkcjonowania polityki
w tym obszarze (rozwiązania systemowe)

Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie

TYP INTERWENCJI:

 wsparcie rozwoju ekonomii społecznej (PI 9.8)
UWARUNKOWANIA / OGRANICZENIA:


kompleksowa oferta wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej
realizowana przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w każdym
subregionie



linia demarkacyjna:
 w RPO – wsparcie usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej
 w PO WER – wsparcie poprawy ram funkcjonowania polityki
w tym obszarze (rozwiązania systemowe)

Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje
TYP INTERWENCJI:


kształcenie zawodowe (PI 10.3 bis)

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:
 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



linia demarkacyjna:
 w RPO – wsparcie skierowane do szkół zawodowych
 w PO WER – wsparcie poprawy ram funkcjonowania polityki
w tym obszarze (rozwiązania systemowe)

Oś priorytetowa 12. Infrastruktura ochrony zdrowia
TYP INTERWENCJI:


inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu
subregionalnym oraz zakup specjalistycznych urządzeń medycznych (PI 9.1)

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



kwestia logiki i podziału interwencji w obszarze zdrowia jest nadal otwarta
w związku z prowadzonym nieformalnym dialogiem z KE



zakres wsparcia w obszarze ochrony zdrowia, w tym linia demarkacyjna, będą
przedmiotem dalszych prac

(2)
Zasady i harmonogram
II naboru
przedsięwzięć subregionalnych

II nabór przedsięwzięć subregionalnych

=

przegląd propozycji przedsięwzięć na bazie aktualnych
informacji o uwarunkowaniach i ograniczeniach
wsparcia funduszami UE w ramach RPO

 II nabór: aktualizacja zamierzeń inwestycyjnych projektodawców w celu:


ewentualnej weryfikacji RPO przed jego ostatecznym zatwierdzeniem



wypracowania optymalnych zasad wsparcia na potrzeby uszczegółowienia
(kryteria, wskaźniki, podział środków pomiędzy subregiony, zasady wyboru projektów)

 III nabór: zostanie przeprowadzony po przyjęciu RPO i uszczegółowienia:
 w formule analogicznej do naboru projektów z preselekcją
 złożone w tym etapie karty projektów będą już przedmiotem pracy forów
subregionalnych, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez komitet monitorujący

Uzasadnienie dla II naboru przedsięwzięć
(1) określenie popytu na projekty planowane do wdrażania w ścieżce
subregionalnej, co ma istotne znaczenie ze względu na:


dezaktualizację informacji, na bazie których prowadzony był I nabór w 2012



potrzebę pozyskania (przed zatwierdzeniem RPO) informacji o planach
inwestycyjnych w poszczególnych obszarach wsparcia



ewentualną rezygnację (przed zatwierdzeniem RPO) z realizacji danego typu
interwencji w ścieżce subregionalnej lub ograniczenia zakładanej alokacji –
w przypadku wyraźnego braku zainteresowania ze strony projektodawców

(2) potrzeba określenia zróżnicowań subregionalnych w popycie na projekty
w poszczególnych obszarach, co powinno:


być pomocne dla forów subregionalnych podczas ewentualnej „wymiany”
niewykorzystanych części alokacji subregionalnych



znaleźć odzwierciedlenie w podziale środków pomiędzy subregiony
w poszczególnych priorytetach

Harmonogram II naboru przedsięwzięć

1.

Czerwiec 2014

• II otwarty nabór propozycji przedsięwzięć subregionalnych
(po zakończeniu II edycji forów subregionalnych)

2.

Lipiec 2014

• weryfikacja formalna w UMWM oraz przygotowanie informacji
zwrotnej dla projektodawców

3. Sierpień 2014
• ewentualna korekta projektu RPO w zakresie interwencji
subregionalnej przed zatwierdzeniem programu przez KE

Karta projektu w II naborze przedsięwzięć
Karty w ramach II naboru zawierać będzie następujące elementy:
 instrukcja z opisem uwarunkowań i ograniczeń dotyczących
danego typu wsparcia, przygotowana przez UMWM
 syntetyczny opis projektu (cele, zakres przedmiotowy)
 powiązanie projektu z priorytetem inwestycyjnym oraz typem
wsparcia, wynikającym z projektu RPO WM
 powiązanie projektu z katalogiem beneficjentów, wynikającym
z projektu RPO WM
 powiązanie projektu ze wskaźnikami, w zakresie co najmniej
wynikającym z projektu RPO WM (ewentualnie rozszerzony zakres)

Dziękuję za uwagę

