PROTOKÓŁ
Z II POSIEDZENIA FORUM KRAKOWSKIEGO OBSZARU
METROPOLITALNEGO
Myślenice, 22 maja 2014 r.

W posiedzeniu Forum uczestniczyli: P. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego
(Przewodniczący Forum), P. Jacek Krupa, Członek Zarządu WM (Zastępca Przewodniczącego
Forum) oraz pozostali uczestnicy forum.
Obsługę posiedzenia zapewnił Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego.
Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1 do protokołu.

I. Otwarcie II posiedzenia Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Posiedzenie Forum otworzył P. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, który
przywitał uczestników oraz podziękował za przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach Forum.
Tytułem wstępu Marszałek WM przedstawił stan prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym
dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Nakreślił plan spotkania wskazując
na takie tematy jak: obszary strategicznej interwencji dla subregionów w perspektywie 2014+,
propozycję podziału środków europejskich oraz harmonogram i uwarunkowania II naboru
przedsięwzięć w subregionach.
II. Prezentacja wsparcia dla subregionów z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 20142020, skierowanego do Komisji Europejskiej – P. Jacek Krupa, Członek Zarządu WM.
Prezentacja dostępna na stronie Województwa Małopolskiego – pod linkiem:
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/KOM_RPO%20WM%202014-2020%282%29.pdf
III. Prezentacja algorytmu podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020- P. Marek
Sowa, Marszałek WM
Prezentacja dostępna na stronie Województwa Małopolskiego – pod linkiem:
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/KOM_Algorytm.pdf
IV. Przedstawienie uwarunkowań i harmonogramu prac nad przedsięwzięciami
subregionalnymi – P. Jacek Woźniak, Pełnomocnik Zarządu WM ds. Planowania Strategicznego
Prezentacja dostępna na stronie Województwa Małopolskiego – pod linkiem:
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/KOM_projekty%20subregionalne_DPR.pdf
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V. Dyskusja
Po zakończeniu wszystkich wystąpień, Przewodniczący Forum zaprosił uczestników do dyskusji.
Pierwsze pytanie Uczestników Forum dotyczyło linii demarkacyjnej pomiędzy interwencją
zaplanowaną w ramach ZIT a SPR (Pan Paweł Knafel, Burmistrz Słomnik).
Pan Marek Sowa, Marszałek WM, przypomniał, że gminy objęte ZIT nie będą mogły korzystać ze
środków z puli subregionalnej (SPR), zaś podmioty z obszaru KOM nie będą mogły korzystać ze
środków ZIT, zaś obie te grupy będą mogły w dalszym ciągu ubiegać się o środki alokowane
w pozostałych osiach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.
Drugie pytanie dotyczyło charakteru II naboru do Banku Projektów Regionalnych. Pan Paweł Knafel
zwrócił się z pytaniem czy w czerwcowym naborze należy po raz kolejny złożyć propozycje
projektów, które zostały zgłoszone w trakcie I naboru, czy też nabór ten będzie miał charakter
uzupełniający?
Odnosząc się do tego pytania Pan M. Sowa, Marszałek WM, zwrócił uwagę, iż I nabór do Banku
Projektów Regionalnych miał charakter popytowy, tzn. że jego zasadniczym celem było rozpoznanie
na jakiego typu projekty istnieje zapotrzebowanie w regionie oraz jakie projekty są już w trakcie
przygotowywania. Materiał zebrany w trakcie tego naboru został wykorzystany w pracach
przygotowawczych do nowej perspektywy. Jednocześnie Pan M. Sowa zwrócił uwagę, że I nabór
odbywał się w warunkach braku pełnej wiedzy na temat uwarunkowań nowej perspektywy finansowej
UE. W sytuacji, w której obecnie dysponujemy większą wiedzą na ten temat (m.in. wielkość alokacji
na poszczególne województwa, uzgodnienie Umowy Partnerstwa, przekazanie do Komisji
Europejskiej projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020), uzasadnionym staje się powtórzenie naboru. Tym razem jednak nabór dotyczył będzie
wyłącznie interwencji objętej Subregionalnym Programem Rozwoju. W związku z tym konieczne jest
aby fiszki projektowe, które zostały zgłoszone w I naborze, zostały ponownie zgłoszone również
w naborze czerwcowym.
Pan Paweł Knafel zwrócił uwagę, iż rewitalizacja została wyłączona ze wsparcia subregionalnego, zaś
wsparcie w tym zakresie przesunięte zostało na poziom regionalny. W związku z tym Pan Paweł
Knafel zgłosił sugestię aby w obecnym okresie programowania wykorzystać doświadczenia
z wdrażania programu regionalnego w latach 2007-2013, tj. wziąć pod uwagę, że w poprzednim
okresie programowania niektóre gminy już otrzymały wsparcie na rewitalizację, w związku z czym
w jego przekonaniu, uzasadnione jest oczekiwanie aby w nowej perspektywie finansowej
w pierwszym rzędzie wsparcie otrzymały podmioty, które dotychczas nie uzyskały środków na
rewitalizację. Jednocześnie Pan Paweł Knafel zauważył, że przy okazji poprzedniego naboru nie była
znana alokacja na poszczególne osie. Obecnie dysponujemy już taką wiedzą i widać, że (wskutek
wielkości alokowanych środków) nie będzie możliwa realizacja dużych subregionalnych projektów.
Dotyczy to w szczególności dużych projektów wodociągowo-kanalizacyjnych (które były zgłaszane w
I naborze).
Pan M. Sowa nie zgodził się z tak sformułowaną tezą. Jednocześnie zwrócił uwagę, iż
w przedstawianych na wstępie prezentacjach nie została poruszona kwestia demarkacji pomiędzy
wsparciem z poziomu krajowego a wsparciem z poziomu regionalnego. Kwestie te były szeroko
poruszane przy okazji innych spotkań organizowanych w trakcie prac nad programem regionalnym.
Pan M. Sowa przypomniał, że projekty z zakresu gospodarki kanalizacyjno-ściekowej powyżej 10 tys.
RLM wspierane będą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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Kolejne pytanie Pana Pawła Knafela dotyczyło budowy tras rowerowych. Pan Paweł Knafel
dopytywał czy główne trasy rowerowe finansowane będą z poziomu regionalnego, zaś wpisujące się
w pętlę wojewódzką, pętle lokalne, finansowane będą z poziomu subregionalnego?
Pan M. Sowa poinformował, iż w programie regionalnym zapisano 25 mln euro na budowę ok. 600
km tras rowerowych, które razem stworzą pętlę wojewódzką. Jednostką odpowiedzialną za realizację
tego zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Kolejne 10 mln euro (oraz w przypadku południowych
rejonów województwa – również środki dedykowane Europejskiej Współpracy Terytorialnej)
przeznaczone zostało na budowę tras rowerowych na poziomie subregionalnym. Warunkiem
niezbędnym uzyskania wsparcia na trasy lokalne jest ich powiązanie z główną trasą wojewódzką. Pan
M. Sowa poinformował również, że ze środków na zagospodarowanie zbiorników wodnych
prawdopodobnie będzie istniała możliwość budowy tras rowerowych i ścieżek edukacyjnych.
Niemniej jednak trudno wyobrazić sobie aby tego typu trasa była jedynym elementem
zagospodarowania terenu wokół zbiornika. Priorytetem jest gospodarcze ożywienie tych terenów,
dlatego projekty dedykowane zbiornikom muszą być o wiele bardziej kompleksowe i ukierunkowanie
na wzrost poziomu zatrudnienia.
Ostatnia poruszona kwestia dotyczyła inwestycji w ochronę zdrowia. Pan Paweł Knafel zasugerował
aby nie trzymać się doktrynalnie podejścia zgodnie, z którym wsparcie udzielne jest wyłącznie
ośrodkom lecznictwa zamkniętego. W jego przekonaniu tego rodzaju podejście sprawia, że Powiat
Krakowski, który nie posiada szpitala, jest odcięty od środków na ochronę zdrowia. W związku z tym
Pan Paweł Knafel, zasugerował aby część środków na ochronę zdrowia została przeznaczona również
na podstawową opiekę zdrowotną.
Pan M. Sowa stanowczo nie zgodził się z tą sugestią. Zwrócił uwagę, że mieszkańcy Powiatu
Krakowskiego obsługiwani są przez szpitale krakowskie. Jednocześnie wyraźnie podkreślił, że
interwencja regionalnego programu operacyjnego w ochronę zdrowia dotyczyć będzie wyłącznie
szpitali powiatowych i regionalnych.
Głos zabrał Pan Stanisław Bukowiec, Zastępca Wójta Gminy Bochnia, który wyraził obawę
wynikającą z przyłączenia Powiatu Bocheńskiego do Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, a nie
do subregionu tarnowskiego, w którym w jego przekonaniu podmioty z Powiatu Bocheńskiego
miałyby większą szansę na uzyskanie wsparcia finansowego z regionalnego programu operacyjnego.
Pan M. Sowa zaznaczył, iż skład poszczególnych subregionów stanowi odzwierciedlenie woli
jednostek samorządu terytorialnego wyrażonej w trakcie prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju
Województwa. W związku z tym za niezasadne uznał zgłaszanie na obecnym etapie zastrzeżeń
odnośnie delimitacji poszczególnych subregionów.
Pan Jacek Pająk, Starosta Bocheński zadał pytanie o pulę środków dedykowanych KOM po
wyodrębnieniu zeń ZIT. Kolejne pytania Starosty dotyczyły harmonogramu oraz planowanych
dalszych prac w ramach forum, jak również możliwości przesuwania środków finansowych pomiędzy
osiami priorytetowymi.
Odpowiadając na tak postawione pytania Pan M. Sowa zwrócił uwagę, że szczegółowe informacje
odnośnie tych kwestii znajdują się w prezentacjach omamianych na początku posiedzenia. Wszystkie
prezentowane materiały zostaną zamieszczone na stronie internetowej województwa. Jeśli chodzi
o kwotę dedykowaną KOM to wynosi ona 57 mln euro plus środki na drogi i szpitale, które zostaną
uzgodnione. Pan M. Sowa powtórzył, że po czerwcowym naborze do Banku Projektów Regionalnym
przeprowadzona zostanie ocena formalna zgłoszonych propozycji, zaś następnie fora będą prowadziły
prace nad ich rangowaniem, wskazując, te które w pierwszej kolejności powinny zostać zrealizowane.
Odpowiadając na ostatnie pytanie Pan M. Sowa stwierdził, iż nie będzie możliwości przesuwania
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środków pomiędzy poszczególnymi obszarami wsparcia, co wynika m.in. z zapisów Umowy
Partnerstwa.
Pan Józef Krzyworzeka, Starosta Krakowski, zadał pytanie o normy obszarowe dla SAGów.
Pan M. Sowa przyznał, iż widzi sens w zliberalizowaniu zapisów regulujących wielkość wspieranych
SAGów. Niemniej jednak na tego typu zmiany zgodę musi wyrazić Komisja Europejska.
Doświadczenia z poprzedniego okresu programowania pokazują, że nie zgłaszano projektów na małe
SAGi, zaś dominowały duże strefy. Wydaj sie bowiem, że duże obszarowo SAGi są nie tylko bardziej
efektywne i tańsze, ale cieszą się większym zainteresowaniem inwestorów. Tym samym dają one
większe szanse na zwrot zainwestowanych środków.
Pan J. Pająk zadał pytanie dotyczące przesunięcia środków, które zostało dokonane przez ZIT –
dlaczego tego rodzaju zabieg nie jest dopuszczalny również w subregionach. Drugie pytanie dotyczyło
inwestycji na drogach dojazdowych do SAGów– czy utrzymany będzie bezwzględny warunek, że
drogi te będą mogły być realizowane jedynie na nieruchomościach, których prawo dysponowania
przysługuje JST?
Odpowiadając na pierwsze pytanie Starosty Bocheńskiego, Pan M. Sowa stwierdził, iż rzeczywiście
Zarząd Województwa zaakceptował zaproponowane przez Związek ZIT przesuniecie 5 mln euro
z gospodarki odpadami na drogi lokalne. Jednocześnie zaznaczył, iż nie należy traktować ZIT oraz
subregionów w sposób analogiczny. ZIT jako specyficzny instrument polityki terytorialnej został
precyzyjnie opisany w dokumentach rządowych i cieszy się w pewnym stopniu uprzywilejowaną
pozycją. W ramach subregionów nie jest możliwe przesuniecie środków z gospodarki odpadami, co
wynika również z faktu, iż zadanie to cieszy się dużym zapotrzebowaniem na poziomie gminnym.
Ewentualne przesunięcia, dopuszczalne wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, możliwe są jedynie
pomiędzy osiami 5 i 12 (w ramach EFRR) oraz 8 i 10 (w ramach EFS). Dopuszczalna jest także
wymian środków (tzw. giełda) pomiędzy poszczególnymi subregionami (wyłącznie w taki sposób aby
nie została naruszona alokacja w poszczególnych osiach priorytetowych). W przypadku SAGów nie
ma możliwości budowania dróg na terenach nie należących do gminy, co zresztą wynika z prawa
budowlanego.
Pan Mirosław Mrozowski, Wicestarosta Wielicki, zadał pytanie dotyczące składu Związku ZIT – czy
na chwilę obecną skład Związku jest już kwestią zamkniętą? Drugie pytanie, związane
z wcześniejszym pytaniem zadanym przez Pana J. Pająka, dotyczyło SAG – czy teren SAG może być
własnością prywatną, zaś prowadząca doń droga musi stanowić własność gminy?
W odpowiedzi na pytanie dotyczące SAGów Pan M. Sowa stwierdził, że w przypadku tego typu
projektów najważniejsze jest ich oddziaływanie. Ponadto, w przypadku lokalizacji strefy, niezwykle
istotny jest zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który precyzyjne będzie
określał cele, na jaki dany obszar jest przeznaczony. Odnosząc się do pytania dotyczącego składu ZIT,
Pan M. Sowa stwierdził, iż, m.in. ze względu na stan zaawansowania prac, kwestia ta jest już
ostatecznie przesądzona. Jednocześnie zwrócił uwagę, iż skład ZIT jest wewnętrzną sprawą Związku,
zaś Zarząd Województwa jedynie akceptuje przedstawioną propozycję.
Pan Mirosław Mrozowski zadał pytanie czy powiat może być członkiem ZIT? Pytanie to wynikało
z faktu, iż w trakcie spotkań Związku ZIT gminy dyskutują kwestie należące do kompetencji powiatu
(np. szkolnictwo zawodowe).
Pan M. Sowa raz jeszcze podkreślił, że Zarząd Województwa nie może ingerować w skład Związku.
Ponadto zwrócił uwagę, iż na terenie gmin Powiatu Wielickiego wchodzących w skład KOM
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realizowane mogą być zadania wyłącznie finansowane z puli subregionalnej, z kolei na terenie gmin
objętych ZIT jedynym źródłem finansowania mogą być wyłącznie środki dedykowane ZIT.
Pani Maria Brożek, Członek Zarządu LGD „Turystyczna Podkowa”, zadała pytanie dotyczące
wsparcia przedsiębiorczości oraz LGD.
Pan M. Sowa stwierdził, że wsparcie dla przedsiębiorczości będzie realizowane z poziomu
regionalnego, zaś za realizację tego zadania odpowiedzialne będzie Małopolskie Centrum
Przedsiębiorczości (w Wojewódzkim Urzędzie Pracy zostaną pozostawione jedynie środki z Funduszu
Pracy). W nowym okresie programowania w zakresie wsparcia przedsiębiorczości pojawi się więcej
instrumentów zwrotnych. Niemniej jednak ostateczne decyzje w zakresie kształtu systemu wsparcia
przedsiębiorczości nie zostały jeszcze podjęte. Istotnym jest, aby środki udzielone w ramach tego
wsparcia pracowały także po 2020 r.
W nowym okresie programowania również przewidziano wsparcie dla LGD. Niemniej jednak, aby
uniknąć rozproszenia, konieczna jest interwencja polegająca na zmniejszeniu liczby LGD. Kwestia ta
będzie przedmiotem dyskusji Zarządu Województwa z bezpośrednio zainteresowanymi podmiotami.
Pan M. Sowa stwierdził, iż uzasadnionym jest oczekiwanie aby LGD obejmował co najmniej 50 tys.
mieszkańców oraz co najmniej 3 gminy. Doświadczenie pokazuje, że w większości przypadków małe
LGDy (tzn. obejmujące wyłącznie 1 gminę) są nieefektywne. Niemniej jednak w konsekwencji tych
zmian żadna z gmin nie zostanie pominięta.
Pan Paweł Knafel zadał pytanie o możliwość zgłaszania kandydatur celem uzupełnienia wakatów
w forum subregionalnym?
Pan M. Sowa poinformował, że nabór na istniejące wakaty odbędzie sie zgodnie z przyjęta procedurą,
która w przypadku przedstawicieli LGD zakłada, że w każdym z subregionów są oni wskazywani
w trybie I-stopniowym tj. w odpowiedzi na zaproszenie Marszałka Województwa.
Następnie Pan Paweł Knafel zadał pytanie dlaczego nie został dokonany podział środków na drogi
subregionalne?
Pan M. Sowa stwierdził, iż nie jest on adresatem tego pytania, lecz według jego informacji podział ten
już został dokonany przez starostów.
VI. Zamknięcie II posiedzenia Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Kończąc obrady P. Marek Sowa, Marszałek WM podziękował wszystkim uczestnikom
za przybycie oraz udział w obradach.

Zatwierdził: Marek Sowa,
Marszałek Województwa Małopolskiego,
Przewodniczący Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
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Załączniki do protokołu z II posiedzenia Forum Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego:
1. Porządek obrad
2.

Prezentacja wsparcia dla subregionów z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, skierowanego
do Komisji Europejskiej [w wersji elektronicznej, dostępna pod adresem]:
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/KOM_RPO%20WM%202014-2020%282%29.pdf

3.

Prezentacja algorytmu podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020
[w wersji elektronicznej, dostępna pod adresem]:
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/KOM_Algorytm.pdf

4.

Uwarunkowania i harmonogram prac nad przedsięwzięciami subregionalnymi [w wersji elektronicznej,
dostępny pod adresem]:
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/KOM_projekty%20subregionalne_DPR.pdf

Protokół sporządził: Jeremiasz Salamon, pracownik w Departamencie Polityki Regionalnej UMWM (tel. 12 29 90 904, email: Jeremiasz.Salamon@umwm.pl)

6

Załącznik nr 1

II POSIEDZENIE

FORUM
KRAKOWSKIEGO OBSZARU
METROPOLITALNEGO
22 maja 2014 r.
Aula Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolskiej Szkoły Gościnności
im. Tytusa Chałubińskiego, Myślenice, ul. Zdrojowa 18

1300 – 1315

Otwarcie II posiedzenia Forum KOM
Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

1315 – 1400

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 —
wsparcie dla subregionów w projekcie programu skierowanym do Komisji Europejskiej
Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

1400 – 1430

Algorytm podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020
Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

1430 – 1500

Uwarunkowania i harmonogram prac nad przedsięwzięciami subregionalnymi –
Jacek Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Województwa Małopolskiego ds. Planowania
Strategicznego

1500 – 1600
1600

Dyskusja
Lunch
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