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Wstęp 
 

Niniejszy dokument przedstawia założenia regionalnego programu operacyjnego  

dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) wraz z orientacyjnym 

podziałem alokacji.  

Podstawą do wyznaczenia obszarów wsparcia w ramach dwufunduszowego RPO WM 2014-2020 są 

zapisy Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (SRWM) oraz m.in. wnioski 

płynące z prowadzonych obecnie prac nad pakietem programów strategicznych, które w założeniu 

mają pełnić rolę dokumentów operacjonalizujących zapisy SRWM. 

Interwencja RPO WM 2014-2020 skoncentrowana zostanie na wsparciu innowacyjności i sfery B+R, 

podnoszeniu konkurencyjności małopolskich MŚP, rewitalizacji miast, szeroko rozumianej ochrony 

środowiska, transportu, rynku pracy, włączeniu społecznym i edukacji. Planuje się również 

wykorzystanie podejścia terytorialnego, opartego na mechanizmie Subregionalnego Programu 

Rozwoju,  tworzącego ramy dla zindywidualizowanej ścieżki rozwoju pięciu subregionów Małopolski 

(tarnowskiego, sądeckiego, podhalańskiego, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego oraz 

Małopolski Zachodniej), wychodzącej naprzeciw ich unikalnym potencjałom i specyficznym 

potrzebom mieszkańców. 

Prace nad  nowym programem operacyjnym prowadzone są z uwzględnieniem m.in. zapisów 

zawartych w propozycji pakietu legislacyjnego dla funduszy Wspólnych Ram Strategicznych na lata 

2014-2020, zaprezentowanej przez Komisję Europejską 6 października 2011 r., mając również na 

uwadze ustalenia wypracowywane w toku trwających negocjacji w/w pakietu.  

Jako punkt odniesienia uwzględniano także zapisy projektu Umowy Partnerstwa oraz wersji 

roboczych dokumentów opracowywanych na potrzeby nowego okresu programowania w Polsce, 

przekazywanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Przygotowany materiał bazuje na kierunkowym założeniu, zgodnie z którym co do zasady oś 

priorytetowa odpowiada jednemu celowi tematycznemu.  Dodatkowo, tam gdzie jest to 

uzasadnione, część EFRR-owa i komponent EFS wzajemnie się uzupełniają, tworząc osie 

dwufunduszowe. 

W związku z brakiem rozstrzygnięć dotyczących demarkacji wsparcia pomiędzy poziomy krajowy 

i regionalny (trwające prace nad kształtem linii demarkacyjnej) na potrzeby niniejszych założeń  

programu przyjęto podejście, w którym uwzględniono wszystkie obszary potencjalnej interwencji 

ważne z punktu widzenia regionu. 
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1.  Wymiar terytorialny w regionalnym programie 
operacyjnym 

Zgodnie z zapisami projektów rozporządzeń dotyczących Europejskich Funduszy Strukturalnych  
i Inwestycyjnych (EFSI) oraz projekcie Umowy Partnerstwa 2014-2020, zastosowanie instrumentów 
rozwoju terytorialnego w programie operacyjnym jest obowiązkowe w odniesieniu do wszystkich 
typów interwencji, dla których jest to możliwe i zasadne. Ponadto, zgodnie z projektem Umowy 
Partnerstwa, zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego dotyczy koncentracji funduszy 
objętych zakresem EFSI na obszarach strategicznej interwencji państwa oraz wykazania na poziomie 
programów operacyjnych innych obszarów terytorialnej interwencji. 

 

Realizacja interwencji RPO na obszarach strategicznej interwencji: 

 Miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne – planowane są działania w ramach 
zintegrowanej inwestycji terytorialnej – obejmującej Kraków i jego obszar funkcjonalny;  

 Miasta i dzielnice miast wymagające rewitalizacji – planowane są działania w zakresie 
rewitalizacji fizyczne i społecznej zdegradowanych obszarów miejskich wynikające z programów 
rewitalizacji miast; ewentualne wsparcie wynikać będzie musiało ze zdiagnozowanych 
problemów społecznych; 

 Obszary wiejskie, w szczególności o najniższym poziomie dostępu mieszkańców do dóbr i usług 
warunkujących możliwości rozwojowe – planowane są działania z zakresu odnowy obszarów 
wiejskich, w tym również dotyczące uzupełnienia deficytów w dostępie do podstawowych usług 
społecznych na terenach, gdzie dostępność do tych usług jest na najniższym poziomie; 

 Obszary przygraniczne – wsparcie planowane jest w ramach Subregionalnego Programu 
Rozwoju, w szczególności w subregionach sądeckim i podhalańskim; 

 Inne obszary interwencji w układzie terytorialnym: 
o subregiony – wsparcie planowane jest w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju 

realizowanego w pięciu subregionach funkcjonalnych Województwa Małopolskiego; 
o osuwiska – planowane są działania z zakresu zabezpieczenia na obszarach osuwisk oraz 

ich identyfikacja i monitoring; 
o uzdrowiska – planowane są działania z zakresu rewitalizacji fizycznej i społecznej 

uzdrowisk, w szczególności preferowane będą przedsięwzięcia mające największe szanse 
na wprowadzenie zmiany jakościowej w uzdrowiskach. 

 

W ramach RPO WM 2014-2020 przewiduje się zastosowanie 2 typów instrumentów rozwoju 
terytorialnego, tj. 

1. zintegrowanej inwestycji terytorialnej, tj. instrument dedykowany interwencji w ramach 
miejskiego obszaru funkcjonalnego Krakowa (obszar strategicznej interwencji państwa) 

2. subregionalnego programu rozwoju, tj. instrument dedykowany interwencji w ramach 
5 subregionów funkcjonalnych (obszary strategicznej interwencji regionu): 

 Krakowski Obszar Metropolitalny 

 Małopolska Zachodnia 

 Subregion tarnowski 

 Subregion sądecki 

 Subregion podhalański 
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Zgodnie z powyższym, w ramach założeń RPO WM 2014-2020, interwencja w ramach zintegrowanej 
inwestycji terytorialnej przyczyniająca się bezpośrednio do osiągnięcia celów określonych dla 
obszarów strategicznej interwencji (OSI) państwa – „miasto wojewódzkie wraz z obszarem 
funkcjonalnym” – została uwzględniona w następujących osiach priorytetowych: 

 Oś priorytetowa 3 Aktywna gospodarczo Małopolska 
– Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego – 30 mln euro 

 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku 
- Poddziałanie 4.3.1 Rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych i grzewczych – na 

terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krakowa – 55 mln euro 
- Działanie 4.4 Zrównoważony transport miejski – 35 mln euro 

 Oś priorytetowa 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-
gospodarczego 

- Poddziałanie 7.2.1 Sieć kolejowa o znaczeniu regionalnym – 45 mln euro  

Zintegrowana inwestycja terytorialna w Małopolsce realizowana będzie na terenie miejskiego 
obszaru funkcjonalnego Krakowa (MOF). Jego wstępna delimitacja, na podstawie ekspertyzy prof. 
P. Śleszyńskiego, nie obejmuje całości obszaru najbardziej intensywnych powiązań funkcjonalnych 
Krakowa i jego bezpośredniego otoczenia, na którym powinna zostać przeprowadzona taka 
interwencja, wobec czego powinna zostać uzupełniona o kilka gmin, których te powiązania dotyczą.  

Wstępnie zidentyfikowano dwie zasadnicze dziedziny, w których powinno zostać przeprowadzone 
wsparcie poprzez ZIT, zgodnie z przywołanymi powyżej działaniami/poddziałaniami, tj. redukcja 
zanieczyszczenia powietrza, w szczególności ograniczenie niskiej emisji, oraz zrównoważony, 
sprawny transport łączący miasto i jego obszar funkcjonalny – poprzez realizację przedsięwzięć 
dotyczących m.in. węzłów (centrów) przesiadkowych, systemów Park & Ride,  systemów wspólnych 
opłat za przewozy, organizacji i koordynacji rozkładów jazdy. 

Łącznie w ramach założeń programu przewidywana alokacja na ZIT wynosi 165 mln euro, co stanowi 
5,66% całkowitej alokacji wskazanej w założeniach RPO WM.  

Interwencja w ramach Subregionalnego Programu Rozwoju realizować będzie politykę opartą na 
zintegrowanym podejściu, co oznacza:  

● ukierunkowanie na wykorzystanie wewnętrznego potencjału i zasobów terytorialnych, 
szczególnie istotne w Małopolsce, która należy do grupy województw o jednym z najwyższych 
poziomów dysproporcji wewnątrzregionalnych,  

● umożliwienie realizacji interwencji ukierunkowanych na generalne wyzwania rozwojowe,  
a jednocześnie precyzyjnie dostosowanych do subregionalnych uwarunkowań.  

Zgodnie z założeniami, program ten uwzględniać będzie zarówno politykę wspierania poszczególnych 
subregionów, jak i uzgodnione listy przedsięwzięć. Przedsięwzięcia subregionalne rozumiane są jako 
przedsięwzięcia wspólne – realizowane przez kilku partnerów i/lub uzgodnione, tj. realizowane przez 
jeden podmiot, ale posiadające szersze oddziaływanie terytorialne i poparcie innych partnerów.  

Z uwagi na potrzebę zapewnienia optymalnej formuły prowadzenia debaty oraz uzgodnień, proces 
przygotowania i realizacji programu prowadzony będzie przy udziale forów  subregionalnych. Fora 
będą pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą wobec działań Zarządu Województwa Małopolskiego w 
zakresie polityki wspierania rozwoju subregionów. Taka formuła prac jest odpowiedzią na potrzebę 
wzmacniania współpracy w subregionach, a jednocześnie jest elementem realizacji zasady 
partnerstwa. 

Interwencja ukierunkowana terytorialnie, planowana do realizacji w ścieżce subregionalnej – została 
uwzględniona w następujących osiach priorytetowych: 

 Oś priorytetowa 3. Aktywna gospodarczo Małopolska 
- Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego – 90 mln euro 
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 Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku 
- Poddziałanie 4.3.1 Rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych i grzewczych – 55 mln euro  
- Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski – 45 mln euro 

 Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna  
- Działanie 6.2 Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego – 55 mln euro 
- Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja fizyczna zdegradowanych obszarów miejskich – 190 mln euro 
- Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja społeczna zdegradowanych obszarów miejskich – 40 mln euro 

 Oś priorytetowa 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-
gospodarczego 
- Poddziałanie 7.1.2 Drogi o znaczeniu subregionalnym – 50 mln euro 

 Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie  
- Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty wsparcia dla osób starszych 

i niepełnosprawnych – 31 mln euro 
- Poddziałanie 9.3.1 Rozwój sieci wsparcia ekonomii społecznej – 10 mln euro 
- Poddziałanie 9.4.2 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia – 35 mln euro 

 Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców  
- Działanie 10.2 Rozwój szkolnictwa zawodowego – 40 mln euro 
- Działanie 10.4 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – 20 mln euro 

Łącznie w ramach założeń programu przewidywana alokacja „subregionalna” wynosi 661 mln euro 
(540 mln euro ze środków EFRR oraz 121 mln euro ze środków EFS), co stanowi 22,68% całkowitej 
alokacji wskazanej w założeniach RPO WM.  

W przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Poddziałania 3.1.1, Poddziałania 
4.3.1 oraz Działania 4.4 na ścieżce subregionalnej w ramach Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 
realizowane będą projekty z terenów poza miejskim obszarem funkcjonalnym, objętym interwencją 
w ramach ZIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. Skrócony opis proponowanych osi priorytetowych 

Zarys RPO WM 2014-2020 przewiduje docelowo utworzenie 12. osi priorytetowych, włączając 

w ten zakres dwie osie poświęcone pomocy technicznej (odrębnie dla EFRR oraz EFS).  

Wstępny szkic koncepcji zakresu osi priorytetowych RPO WM 2014-2020 ujęto w formacie fiszek 

dedykowanych poszczególnym proponowanym osiom priorytetowym (za wyjątkiem osi 

priorytetowych pn. Pomoc techniczna), uwzględniając najważniejsze elementy, opisujące 

proponowane podejście do zakresu wsparcia.    

 

Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 

 

Cel tematyczny 
1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji  

 

Priorytet(y) 
inwestycyjny  

1.1 wzmacnianie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w 
zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności leżących w interesie 
Europy  
[w zakresie przedsięwzięć proponowanych do objęcia kontraktem terytorialnym, przy założeniu 
przyjęcia kompromisowego rozwiązania, zgodnie z którym inwestycje w infrastrukturę badawczą 
jednostek naukowych ujęte w ramach zaktualizowanej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej – co 
do zasady objęte byłyby finansowaniem z poziomu krajowego, natomiast wybrane inwestycje spoza 
Mapy, jednak kluczowe z perspektywy wdrażania regionalnych strategii innowacji byłyby finansowane 
ze środków RPO, przy założeniu, że inwestycje te: (a) będą wynikiem wspólnego uzgodnienia pomiędzy 
IZ RPO, MRR i MNiSW, (b) będą tworzyć względnie wąską i zamkniętą listę, wyselekcjonowanych 
inwestycji (projekty indywidualne), (c) zostaną objęte kontraktem terytorialnym, w ramach którego 
zapewniona zostanie promesa dofinansowania wkładu własnego ze środków budżetu państwa] 

1.2. promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, budowanie sieci współpracy 
pomiędzy firmami, ośrodkami naukowo-badawczymi, ośrodkami akademickimi w zakresie rozwoju 
produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych i aplikacji z dziedziny usług 
publicznych, tworzenie sieci, pobudzanie popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną 
specjalizację (...), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w 
zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej 
produkcji w dziedzinie kluczowych technologii (...)  

  

Instytucja 
Zarządzająca 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Instytucja 
Wdrażająca 
(pośrednicząca II 
stopnia)  

Trwają prace nad architekturą instytucjonalną wdrażania programu – Instytucja/e Wdrażająca/e 
utworzona/e będzie/będą na bazie Instytucji Wdrażających funkcjonujących w obecnym okresie 
programowania na poziomie regionalnym. 

Oś priorytetowa 1. WARUNKI DLA ROZWOJU GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY 

Cel główny 
interwencji 

Wzrost konkurencyjności gospodarczej Małopolski poprzez poprawę warunków dla działalności 
innowacyjnej, stymulowanie popytu na innowacje oraz rozwój współpracy pomiędzy sektorem nauki 
i gospodarki 

Cele szczegółowe  Wzmacnianie potencjału sektora badawczo-rozwojowego oraz profesjonalizacja usług 
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interwencji świadczonych na rzecz przedsiębiorstw 

 Zwiększenie nakładów prywatnych na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną w 
sektorze przedsiębiorstw  

 Rozwój kompetencji kadr w powiązaniu z potrzebami innowacyjnej gospodarki regionalnej  

Główne typy 
działań 

DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ MAŁOPOLSKICH WĘZŁÓW INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI  
EFRR – CT 1 / PI 1.1 – PODDZIAŁANIE 1.1.1 – PROPONOWANE DO OBJĘCIA KONTRAKTEM 
TERYTORIALNYM 
EFRR – CT 1 / PI 1.2 – PODDZIAŁANIA: 1.1.2, 1.1.3   

DZIAŁANIE 1.2 KREOWANIE POPYTU NA INNOWACJE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW  
EFRR – CT 1 / PI 1.2 – PODDZIAŁANIA: 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 

DZIAŁANIE 1.3 WZMACNIANIE KADR REGIONALNEJ GOSPODARKI WIEDZY  
EFRR – CT 1 / PI 1.2 – PODDZIAŁANIE 1.3.1 
 

Przykładowe typy 
operacji/projektów 

DZIAŁANIE 1.1 ROZWÓJ MAŁOPOLSKICH WĘZŁÓW INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (PI 1.1, 1.2) 

1.1.1 Inwestycje w jednostkach naukowych o wysokim potencjale badawczym, zgodnie z 
regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (PI 1.1): 
- wsparcie inwestycji w zakresie uzupełnienia infrastruktury B+R w jednostkach 

naukowych, 
- wsparcie projektów badawczych. 

 
Zakłada się, że wsparciem objęte zostaną wybrane przedsięwzięcia (indywidualne), uzgodnione 
w ramach kontraktu terytorialnego – z warunkową promesą: (a) dofinansowania wkładu 
własnego ze środków budżetu państwa oraz (b) dofinansowania unijnego ze środków RPO: 
- z wyłączeniem inwestycji w infrastrukturę dydaktyczną szkół wyższych, 
- z preferencją dla przedsięwzięć ukierunkowanych na komercjalizację wyników.   

 

1.1.2 Inwestycje w infrastrukturę oraz usługi świadczone na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw, 
zgodnie z regionalną strategią inteligentnej specjalizacji (PI 1.2): 

- rozwój infrastruktury parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych, 
centrów transferu technologii, centrów badawczo-rozwojowych i/lub akademickich 
inkubatorów przedsiębiorczości, 

- wsparcie profesjonalizacji usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz: 
przedsiębiorstw, powiązań kooperacyjnych oraz klastrów i inicjatyw klastrowych z 
wyraźnie określoną funkcją B+R+I.  
 

Zakłada się, że wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia:  
- realizowane w kooperacji z przedsiębiorstwami lub na rzecz przedsiębiorstw,  
- ukierunkowane na wdrażanie wypracowanych w regionie modeli transferu innowacji (np. w 

ramach projektów: SPIN – Model Transferu Innowacji w Małopolsce lub Broker Innowacji).   

 

1.1.3 Promocja innowacji oraz współpracy nauki i biznesu (PI 1.2): 

- utworzenie regionalnego centrum popularyzującego naukę i innowacje, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży, 

- realizacja działań promujących postawy proinnowacyjne w gospodarce, w tym targi 
innowacji.  

 

DZIAŁANIE 1.2 KREOWANIE POPYTU NA INNOWACJE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (PI 1.2)  

1.2.1 Rozwój instrumentów finansowych wspierających działalność innowacyjną przedsiębiorstw: 

- utworzenie (lub dokapitalizowanie istniejącego) funduszu-inkubatora zalążkowego (typu 
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seed capital) oferującego wsparcie finansowe i doradcze dla przedsięwzięć 
podwyższonego ryzyka:  
(a) przygotowanych do wprowadzenia na ścieżkę inwestycyjną, 
(b) o zidentyfikowanym, znacznym potencjale komercjalizacji, wymagających 
przedłużonej inkubacji, 

- utworzenie funduszu kapitałowego (typu venture capital) ukierunkowanego na wsparcie 
innowacyjnych inwestycji w obszarze ICT, w tym gier multimedialnych i technologii 
mobilnych. 

 

1.2.2 Wsparcie dotacyjne dla inwestycji przedsiębiorstw w obszarze B+R:  
- zakup wyników prac B+R, nowych technologii oraz praw do własności intelektualnej  
- zlecanie realizacji prac B+R  
- prowadzenie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, 

których wyniki ukierunkowane są na wdrożenie  
- rozwój infrastruktury niezbędnej do prowadzenia prac B+R 
- rozwój infrastruktury niezbędnej do wdrożenia wyników prac B+R 

 
Zakłada się, że wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane:  
- samodzielnie przez przedsiębiorców,  
- w ramach powiązań kooperacyjnych oraz klastrów i inicjatyw klastrowych, z wyraźnie 

określoną funkcją B+R+I.  

 

1.2.3 Małopolskie bony na innowacje – wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw (projekty o 
małej skali):  
- zakup wyników prac B+R  
- wdrożenie wyników prac B+R  
- zakup licencji krajowej lub zagranicznej 
- nabycie usługi wsparcia w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej 
- nabycie usługi doradztwa, w tym w zakresie wdrażania innowacji nietechnologicznych, 

procesowych, organizacyjnych, marketingowych oraz nowych modeli biznesowych  
- nabycie usługi w zakresie wzornictwa przemysłowego 

DZIAŁANIE 1.3 WZMACNIANIE KADR REGIONALNEJ GOSPODARKI WIEDZY (PI 1.2) 

Rozwój kompetencji i mobilności kadr sektora B+R: 
- wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw przeznaczone na organizację staży 

pracowników naukowych i studentów w przedsiębiorstwach  
- wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw przeznaczone na organizację staży w 

jednostkach naukowych, studiów podyplomowych oraz szkoleń pracowników 
przedsiębiorstw zatrudnionych w działalności B+R  

- wsparcie dla pracowników naukowych poprzez szkolenia z zakresu komercjalizacji  

wyników badań naukowych 

Główne grupy 
beneficjentów 

1. przedsiębiorcy 
2. jednostki naukowe 
3. szkoły wyższe  
4. instytucje otoczenia biznesu 
5. organizacje pozarządowe  
6. JST oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną   

 
 

Instrumenty 
finansowe 

 

 OBSZAR ZASTOSOWANIA IF  
Poddziałanie 1.2.1 

 PLANOWANE INSTRUMENTY 
– fundusz zalążkowy (seed capital) 
– fundusz kapitałowy dla inwestycji w obszarze ICT (venture capital) 
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Wskaźniki 

WSKAŹNIKI ZAWARTE W PROPOZYCJI MRR (WERSJA STYCZEŃ  2013) MAJĄCE POTENCJALNE ZASTOSOWANIE:  

 (P) Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów (CI) 

 (P) Liczba objętych wsparciem IOB o wysokim potencjale naukowo-technologicznym (m.in. 
parki technologiczne, centra transferu technologii, centra doskonałości) (UP) 

 (P) Liczba jednostek naukowych objętych wsparciem w zakresie inwestycji w infrastrukturę 
B+R  

 (R) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI) 
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Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska 

Cel tematyczny 

CT wiodący:  

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-
komunikacyjnych 

CT dodatkowe:  

nie dotyczy 

Priorytet(y) 
inwestycyjny  

2.3 wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, 
e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia  

Instytucja 
Zarządzająca 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Instytucja 
Wdrażająca 
(pośrednicząca II 
stopnia)  

Trwają prace nad architekturą instytucjonalną wdrażania programu – Instytucja/e 
Wdrażająca/e utworzona/e będzie/będą na bazie Instytucji Wdrażających funkcjonujących w 
obecnym okresie programowania na poziomie regionalnym. 

Oś priorytetowa 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA  

Cel główny 
interwencji 

Zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 
udostępnianiu zasobów i realizacji zadań publicznych 

Cele szczegółowe 
interwencji 

 Zwiększenie zakresu danych dostępnych w postaci cyfrowej  

 Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną  

Główne typy 
działań 

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ TREŚCI CYFROWYCH  
EFRR – CT 2 / PI 2.3 

DZIAŁANIE 2.2 ROZWÓJ ELEKTORNICZNEJ ADMINISTRACJI ORAZ E-USŁUG PUBLICZNYCH  
EFRR – CT 2 / PI 2.3 

Przykładowe typy 
operacji/projektów 

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ TREŚCI CYFROWYCH (PI 2.3) 

Rozwój, udostępnianie i archiwizacja zasobów treści cyfrowych, szczególnie w obszarze 
dziedzictwa kulturowego, edukacji i nauki, poprzez: 

- digitalizację zasobów, w tym m.in. archiwaliów, muzealiów, dzieł sztuki, materiałów 
piśmienniczych i audiowizualnych  

- rozwój systemów służących bezpiecznemu przechowywaniu, udostępnianiu i 
archiwizacji zasobów treści cyfrowych  

- integracja istniejących baz danych i zasobów treści cyfrowych 

W ramach działania wspierane będą w szczególności projekty:  
- dotyczące rozwijania zintegrowanych repozytoriów danych cyfrowych,  
- oparte na usługach wspólnych (np. platformy digitalizacji), 
- o charakterze „parasolowym”, realizowane według jednolitych standardów w celu 
zapewnienia kompatybilności.  

 

DZIAŁANIE 2.2 ROZWÓJ ELEKTORNICZNEJ ADMINISTRACJI ORAZ E-USŁUG PUBLICZNYCH   
   (PI 2.3) 

2.2.1 Rozwój infrastruktury teleinformatycznej, w tym systemów zarządzania i aplikacji, 
służących usprawnieniu funkcjonowania instytucji publicznych (szczególnie administracji 
samorządowej) oraz integrowaniu zasobów informatycznych   

2.2.2 Rozwój regionalnych i ponadlokalnych systemów teleinformatycznych, 
zapewniających dostępność, integrację i poprawę jakości usług publicznych świadczonych 
on-line w obszarze:  
- ochrony zdrowia / telemedycyny  
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- edukacji i nauki 
- kultury i turystyki 
- transportu 
- administracji publicznej tj. administracji samorządowej oraz administracji rządowej –  

w zakresie projektów o zasięgu regionalnym. 

W poddziałaniu 2.2.2, w ramach kompleksowych projektów zakłada się także 
dopuszczalność wsparcia dla elementów towarzyszących np. budowa, rozbudowa i 
modernizacja rejestrów publicznych oraz systemów transmisji danych pomiędzy 
instytucjami.  

 

 

Główne grupy 
beneficjentów 

1.  JST, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość 
prawną 

2.  jednostki naukowe, szkoły wyższe 
3.  instytucje kultury 
4. zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia 
5.  organizacje pozarządowe 
6.  kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych 
7. administracja rządowa (wyłącznie w zakresie projektów o zasięgu regionalnym)   
8. przedsiębiorcy – wyłącznie w ramach projektów realizowanych w partnerstwie  

Instrumenty 
finansowe Nie dotyczy 

Wskaźniki 

WSKAŹNIKI ZAWARTE W PROPOZYCJI MRR (WERSJA STYCZEŃ  2013) MAJĄCE POTENCJALNE ZASTOSOWANIE:  

 (P) Liczba usług publicznych udostępnionych on-line (UP) 

 (P) Pojemność zdigitalizowanych zasobów publicznych (UP) 

 (R) Liczba użytkowników zmodernizowanych rejestrów publicznych  
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Oś priorytetowa 3. Aktywna gospodarczo Małopolska 

Cel tematyczny 

CT wiodący:   

3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i 
akwakultury 

  

Priorytet(y) 
inwestycyjny 
[EFRR]/[EFS] 

3.2. Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu 

internacjonalizacji 

3.3. Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i 

usług 

 3.4. Wspieranie zdolności MŚP w zaangażowanie się w proces wzrostu ekonomicznego i innowacji 

Instytucja 
Zarządzająca 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Instytucja 
Wdrażająca 
(pośrednicząca II 
stopnia)  

Trwają prace nad architekturą instytucjonalną wdrażania programu – Instytucja/e 
Wdrażająca/e utworzona/e będzie/będą na bazie Instytucji Wdrażających funkcjonujących w 
obecnym okresie programowania na poziomie regionalnym. 

Oś priorytetowa 3.  AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA 

Cel główny 
interwencji 

Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez wzmocnienie potencjału 
małopolskiej przedsiębiorczości oraz tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego 
obszarze przedsiębiorstw i inwestycji 

Cele szczegółowe 
interwencji 

 Tworzenie warunków zwiększających atrakcyjność inwestycyjną regionu 

 Promowanie przedsiębiorczości i kreowanie postaw przedsiębiorczych 

 Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności małopolskich MŚP  

Główne typy 
działań 

DZIAŁANIE  3.1 INFRASTRUKTURA I DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORAZ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

EFRR – CT 3/ PI 3.1 – PODDZIAŁANIE 3.1.1 

EFRR – CT 3/ PI 3.2 – PODDZIAŁANIE 3.1.2 

EFRR – CT 3/ PI 3.4 – PODDZIAŁANIE 3.1.3 

DZIAŁANIE  3.2 KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP   

EFRR  - CT 3/ PI 3.3 – PODDZIAŁANIA 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 

Przykładowe typy 
operacji/projektów 

DZIAŁANIE 3.1 INFRASTRUKTURA I DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORAZ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

3.1.1  Infrastruktura rozwoju gospodarczego (PI 3.1)  

1. Tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, z 
uwzględnieniem kompleksowego uzbrojenia/dozbrojenia stref aktywności 
gospodarczej, tworzenia na ich terenie wewnętrznych układów komunikacyjnych oraz 
wyposażenia ich w niezbędne dla ich funkcjonowania budynki i budowle (SAG 
działających np. w formule parków przemysłowych, terenów inwestycyjnych)  

2. Tworzenie i rozwój infrastruktury inkubatorów przedsiębiorczości 

ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH:   
Działanie planowane do realizacji w ramach zintegrowanej inwestycji terytorialnej oraz programów 
subregionalnych. 
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3.1.2   Promocja gospodarcza i turystyczna regionu oraz promocja przedsiębiorczości (PI 3.2) 

1. Promocja gospodarcza regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i 
międzynarodowym) 

- w zakresie promocji gospodarczej regionu, w tym Krakowa  celem przedsięwzięć  
powinno być m.in.:  

 stymulowanie napływu inwestycji, w tym BIZ (m.in. poprzez udostępnianie 
bazy  ofert nieruchomości  inwestycyjnych w regionie, przygotowywanie 
specjalistycznych opracowań dotyczących gospodarki regionalnej, 
udostępnianiu informacji n/t oferty inwestycyjnej, pomoc w kontaktach z 
administracją lokalną, kompleksowa obsługa inwestorów) 

 wspieranie i promocja ekspansji zagranicznej małopolskich przedsiębiorstw (w 
tym m.in. prezentacja ofert eksportowych za pośrednictwem stron 
internetowych, branżowych katalogów dystrybuowanych na targach, 
wystawach zagranicznych i spotkaniach biznesowych, nawiązywanie 
kontaktów biznesowych z odbiorcami zagranicznymi, udział i/lub organizacja 
misji gospodarczych, targów i spotkań biznesowych)  

 kreowanie wizerunku gospodarczego regionu (w tym m.in. kampanie 
wizerunkowe w zagranicznych mediach,  promocja marki gospodarczej 
Małopolski „Business in Małopolska”, organizacja wydarzeń promocyjno-
informacyjnych) 

2. Promocja turystyczna regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i 
międzynarodowym) 

- promocja markowych produktów turystycznych Małopolski z wykorzystaniem 
m.in.: produktowych kampanii promocyjnych, realizacji konkursów i plebiscytów, 
organizację wizyt studialnych dla dziennikarzy tematycznych i organizatorów 
turystyki, prezentację oferty Małopolski na imprezach targowych, wykorzystanie 
nowoczesnych technologii i kanałów komunikacji, organizacji wydarzeń 
promocyjno-informacyjnych 

3. Promocja  przedsiębiorczości oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych  

- Wzmocnienie systemu wspierającego kompleksowo proces inicjowania, tworzenia i 
rozwoju nowych firm,  służące w szczególności zwiększaniu liczby 
nowopowstających firm oraz odsetka przedsiębiorstw działających w oparciu o 
nowe technologie, w szczególności poprzez: 

 działania służące promowaniu postaw probiznesowych i proinnowacyjnych, w 
tym m.in. organizowanie konkursów, wydarzeń promocyjno-informacyjnych 

 wsparcie osób zakładających działalność gospodarczą,    

4. Aktywność międzynarodowa MŚP - przedsięwzięcia informacyjno-promocyjne o 
charakterze międzynarodowym, w tym udział w międzynarodowych targach, również 
zagranicznych 

 

3.1.3  Powiązania kooperacyjne i klastrowe (PI 3.4) 

Rozwój powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora MŚP, powiązań 
klastrowych (klastry regionalne i lokalne) oraz inicjatyw klastrowych, w następujących 
zakresach:  

 wsparcie istniejących i nowoutworzonych klastrów poprzez dofinansowanie 
koordynatorów klastrów, w tym prowadzonych przez nich inicjatyw klastrowych – 
zakup usług doradczych i szkoleń służących rozwojowi powiązania kooperacyjnego, 
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w tym również jego ekspansji rynkowej   

 zakup usług doradczych z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji 
działalności klastra/inicjatywy klastrowej 

 przygotowanie, rozwijanie wspólnego produktu/usługi 

Zakłada się, że wsparcie miałoby charakter degresywny, tzn. przyznawane byłoby na z góry 
określony czas, a wypłacane w ustalanych odstępach czasu (np. miesięcznie lub  kwartalnie) w 
oparciu o jednolite,  malejące  stawki. 

 

DZIAŁANIE 3.2 KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP (PI 3.3) 
 

3.2.1  Wsparcie inwestycyjne dla MŚP  

1. Wsparcie dotacyjne dla projektów inwestycyjnych poprawiające konkurencyjność MŚP:  

 działających w wybranych obszarach i/lub pod określonymi warunkami (np. w 
obszarze turystyki, związanych z gospodarczym wykorzystaniem obiektów 
zabytkowych lub rozwojem potencjału uzdrowisk) 

 związane z unowocześnieniem sposobu działania oraz oferty, w tym rozbudową 
przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług 

2. Wsparcie o charakterze mieszanym, tj. z jednoczesnym wykorzystaniem finansowania 
dotacyjnego oraz finansowania zwrotnego (np. umorzenia, subwencje odsetkowe, 
montaż z dotacją) dla projektów inwestycyjnych poprawiających konkurencyjność MŚP: 

 działających w wybranych obszarach i/lub pod określonymi warunkami 

Zakłada się, że wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane samodzielnie przez 
przedsiębiorców lub w ramach powiązań kooperacyjnych oraz klastrów,  bez wyraźnie 
określonej funkcji B+R. 

3. W pozostałym zakresie - wsparcie w formule instrumentów zwrotnych, pod warunkiem 
zidentyfikowania w danym sektorze luki finansowej/kapitałowej. W ramach 
opracowywanej strategii wykorzystania i wdrażania IF analizie poddane zostanie  
wykorzystanie w tym zakresie następujących instrumentów:  

- pożyczki rynkowe 

- pożyczki preferencyjne (w odniesieniu do  istotnych sektorów , obszarów lub typów 
inwestycji) 

- wejścia kapitałowe (np. w odniesieniu do inwestycji o relatywnie dużej wartości lub 
ryzyku, dla ekspansywnych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju) 

- poręczenia 

3.2.2  Instrumenty finansowe  dla MŚP  

1. Rozwój instrumentów finansowych wspierających konkurencyjność MŚP -  tworzenie 
nowych lub dokapitalizowanie istniejących instrumentów finansowych na rzecz sektora 
MŚP (w tym m.in. fundusze pożyczkowe, gwarancyjne, kapitałowe, podwyższonego 
ryzyka oraz rozwiązania o charakterze mieszanym)  

 

3.2.3 Doradztwo na rzecz sektora MŚP 

1. Wsparcie doradcze dla MŚP (bony na doradztwo), w tym zwłaszcza na rzecz: 

 rozwoju kadr 



16 

 

 bardziej produktywnych sposobów organizacji pracy   

 wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług  (w tym m.in.  
projektowanie i wdrażanie nowego produktu,  strategia marketingowa) 

 zdolności do angażowania  się w procesy innowacji 

 opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa 

 zarządzania jakością w przedsiębiorstwie 

 wspierania rozwoju eksportu  

Główne grupy 
beneficjentów 

1.   MŚP 
2.  Przedsiębiorcy 
3.   Instytucje otoczenia biznesu 
4.   Organizacje pozarządowe 
5.   Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
6.   Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

Instrumenty 
finansowe 

 

 OBSZAR ZASTOSOWANIA IF  

Działanie 3.2 Konkurencyjność małopolskich MŚP 

 PLANOWANE INSTRUMENTY 

- pożyczki rynkowe 

- pożyczki preferencyjne (w odniesieniu do  istotnych sektorów , obszarów lub typów 
inwestycji) 

- wejścia kapitałowe (np. w odniesieniu do inwestycji o relatywnie dużej wartości lub 
ryzyku, dla ekspansywnych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju) 

- poręczenia 

Wskaźniki 

WSKAŹNIKI ZAWARTE W PROPOZYCJI MRR (WERSJA STYCZEŃ  2013) MAJĄCE POTENCJALNE ZASTOSOWANIE:  

[Działania  3.1, 3.2] 

- (R) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI) 

- (P) Liczba przedsiębiorstw wspieranych w celu wprowadzenia produktów nowych dla 
firmy (CI) 

- (P) Powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych [ha] 
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Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku 

Cel tematyczny 4 

CT wiodący:   

2. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 

CT dodatkowe:   

Nie dotyczy   

Priorytet(y) 
inwestycyjny 
[EFRR]/[EFS] 

4.1 promowanie produkcji i dystrybucji odnawialnych źródeł energii; 
4.2 promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii przez 

przedsiębiorstwa;  
4.3 wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w 

infrastrukturach publicznych i sektorze mieszkaniowym; 
4.4 opracowywanie inteligentnych systemów dystrybucji na niskich i średnich poziomach napięcia; 
4.5 promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich typów obszarów, w szczególności na obszarach 

miejskich, wspieranie zrównoważonego transportu miejskiego oraz podejmowanie odpowiednich 
działań adaptacyjnych i mitygacyjnych; 

4.7 promowanie wysokosprawnej kogeneracji energii cieplnej I elektrycznej w oparciu o popyt na 
użytkowaną energię cieplną. 

Instytucja 
Zarządzająca 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Instytucja 
Wdrażająca 
(pośrednicząca II 
stopnia)  

Trwają prace nad architekturą instytucjonalną wdrażania programu – Instytucja/e Wdrażająca/e 
utworzona/e będzie/będą na bazie Instytucji Wdrażających funkcjonujących w obecnym okresie 
programowania na poziomie regionalnym. 

Oś priorytetowa 4.  REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 

Cel główny 
interwencji 

Stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego 
oraz sektora transportu miejskiego celem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 
mieszkańców regionu oraz poprawy jakości ich życia, z uwzględnieniem zasad ochrony 
środowiska 

Cele szczegółowe 

(operacyjne) 

interwencji 

 Zwiększenie produkcji i wykorzystania rozproszonych odnawialnych źródeł energii oraz 
zmniejszenie energochłonności w sektorze publicznym, mieszkaniowym i w 
przedsiębiorstwach.  

 Dostosowanie sieci dystrybucyjnych do rozwijającego się rynku odnawialnych źródeł 
energii oraz poprawa ich stanu technicznego 

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

 Stworzenie  warunków dla budowy sprawnych, przyjaznych dla podróżnych, ekologicznych 
i zintegrowanych systemów transportu miejskiego 

Główne typy 
działań 

DZIAŁANIE 4.1 STWORZENIE WARUNKÓW I MECHANIZMÓW MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ 
BILANSU ENERGETYCZNEGO WOJEWÓDZTWA 
EFRR – CT4/PI 4.1 – PODDZIAŁANIE 4.1.1 
EFRR – CT4/PI 4.2,4.3  – PODDZIAŁANIE 4.1.2 

DZIAŁANIE 4.2 INFRASTRUKTURA DYSTYBUCYJNA  
EFRR – CT4/PI 4.1 – PODDZIAŁANIE 4.2.1 
EFRR – CT4/PI 4.4 – PODDZIAŁANIE 4.2.2 
DZIAŁANIE 4.3  REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA  
EFRR – CT4/PI 4.5 – PODDZIAŁANIE 4.3.1 
EFRR – CT6/PI 4.5 – PODDZIAŁANIE 4.3.2 
DZIAŁANIE 4.4  ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI  

EFRR – CT4/PI 4.5 
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Przykładowe typy 
operacji/projektów 

  DZIAŁANIE 4.1  STWORZENIE WARUNKÓW I MECHANIZMÓW MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ 
BILANSU ENERGETYCZNEGO WOJEWÓDZTWA (PI 4.1, 4.2, 4.3) 

4.1.1 Wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii (PI 4.1) 

 Rozwój infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych  
i alternatywnych 

 Działania mające  na celu wspieranie produkcji i dystrybucji urządzeń/ instalacji/ 
technologii/wytwarzania energii z odnawialnych źródeł oraz wytwarzania 
biokomponentów i biopaliw przez przedsiębiorców 

 Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii w skojarzeniu (kogeneracja) 

 Wsparcie wdrażania zintegrowanego systemu planowania energetycznego 
w małopolskich gminach (EFS - cross-financing) 

 
W przypadku realizacji projektów kompleksowych wsparciem będą objęty również wydatki 
będący przedmiotem poddziałania 4.2.1 w zakresie termomodernizacji. 

 

4.1.2     Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym  
i mieszkaniowym (PI 4.2, 4.3) 
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków z wymianą wyposażenia obiektów 

na energooszczędne 
- Wspieranie rozwoju budownictwa energooszczędnego i pasywnego 
- Podniesienie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie efektywności 

energetycznej, zrównoważonej konsumpcji oraz wzrostu udziału odnawialnych źródeł 
energii .   

 
W przypadku realizacji projektów kompleksowych wsparciem będą objęty również wydatki 
będący przedmiotem poddziałania 4.1.1 w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. 

 

   DZIAŁANIE 4.2 INFRASTRUKTURA DYSTRYBUCYJNA (PI 4.1) 
Sieci dystrybucyjne, w tym dla OZE - rozwój i modernizacja infrastruktury służącej do 
dystrybucji energii w celu przyłączania nowych instalacji OZE oraz ograniczenia strat 
sieciowych (niskie i średnie poziomy napięć) 

   DZIAŁANIE 4.3 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA (PI 4.5) 

4.3.1 Redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora mieszkaniowego 

- Rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych i grzewczych w szczególności w celu 
podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy 
wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem 
obiektu do sieci; 

- Realizacja gminnych programów niskiej emisji 
 

ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH:   
Poddziałanie planowane do realizacji w ramach zintegrowanej inwestycji terytorialnej oraz programów 
subregionalnych. 

4.3.2 Redukcja emisji zanieczyszczeń przemysłowych 
- Ograniczenie emisji z procesów przemysłowych i energetyki (BAT, ekoinowacyjne 

rozwiązania, instalacje odpylające, filtry, systemy zarządzania środowiskowego)  
 

    DZIAŁANIE 4.4  ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT MIEJSKI (PI 4.5)   

1. Zakup środków transportu na potrzeby obsługi miast i obszarów powiązanych z nimi 
funkcjonalnie – przyjazny środowisku, nowy tabor autobusowy   
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2. Modernizacja taboru transportu zbiorowego miast i obszarów powiązanych z nimi 
funkcjonalnie, pod kątem ograniczeń emisji substancji szkodliwych  

3. Przedsięwzięcia z zakresu wspomagania zarządzania systemami miejskiego transportu 
zbiorowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (inteligentne systemy 
transportu) – wyłącznie jako element szerszego projektu, tj. w powiązaniu z projektami 
wskazanymi w pkt. 1, 2, 4, 5, 6 pod warunkiem jednak, że element ten stanowi mniej niż 
50% wartości całego projektu*  

4. Rozwiązania usprawniające działanie transportu miejskiego, podnoszące jego dostępność 
i szybkość przemieszczania się tym transportem, w tym m.in.: 

- inwestycje w rozwiązania umożliwiające integrację różnych środków transportu, 
jak np. węzły (centra) przesiadkowe, systemy Park & Ride, systemy wspólnych 
opłat za przewozy, organizacja i koordynacja rozkładów jazdy (różne środki 
transportu, różni przewoźnicy) 

- inwestycje w urządzenia / rozwiązania z zakresu  telematycznych systemów 
zarządzania ruchem i obsługi podróżnych, w tym m.in. rozwiązań 
wykorzystujących systemy satelitarne - wyłącznie jako element szerszego 
projektu, tj. w powiązaniu z projektami wskazanymi w pkt. 1, 2, 5, 6 oraz 4 pod 
warunkiem jednak, że element ten stanowi mniej niż 50% wartości całego 
projektu* 

- rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się 
pojazdów komunikacji zbiorowej 

5. Udogodnienia dla ruchu niezmotoryzowanego (pieszego i rowerowego) – w tym, np. 
rozwój systemów tras rowerowych, energooszczędne i ekologiczne oświetlenie ulic  

6. Budowa instalacji do dystrybucji biokomponentów i biopaliw lub innych nośników 
energii dla komunikacji zbiorowej - wyłącznie jako element szerszego projektu, tj. w 
powiązaniu z projektami wskazanymi w pkt. 1 i 2.  

 
ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH:   
Działanie planowane do realizacji w ramach zintegrowanej inwestycji terytorialnej oraz programów 
subregionalnych. 

 

* Potencjalne wsparcie dla samodzielnych projektów z tego zakresu przewidziano w osi priorytetowej 2. 
Cyfrowa Małopolska. 

Główne grupy 
beneficjentów 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 
3. Administracja rządowa 
4. Przedsiębiorcy 
5. Jednostki naukowe 
6. Szkoły wyższe 
7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

Instrumenty 
finansowe 

 OBSZAR ZASTOSOWANIA IF  

Działanie 4.1  Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu poprawę bilansu 
energetycznego województwa 

 PLANOWANE INSTRUMENTY 

– pożyczki rynkowe, 

– pożyczki preferencyjne  

– instrumenty o charakterze mieszanym z jednoczesnym wykorzystaniem finansowania 
dotacyjnego oraz finansowania zwrotnego. 

Wskaźniki 
WSKAŹNIKI ZAWARTE W PROPOZYCJI MRR (WERSJA STYCZEŃ  2013) MAJĄCE POTENCJALNE ZASTOSOWANIE:  

- (P) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI)  
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- (P) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej [MW]  (CI) 

- (P) Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe] 
(CI) 

- (P) Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [kWh/rok] (CI) 

- (P) Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych [CO2] (CI) 

- (P) Długość nowo wybudowanych i zmodernizowanych elektroenergetycznych sieci 
przesyłowych i dystrybucyjnych (UP) 

 

- (P) Liczba zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru komunikacji miejskiej [szt.] 

- (P) Pojemność jednostek zakupionego/zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej 
[osoby] (UP) 

-  (P) Liczba wybudowanych obiektów "park&ride" [szt.]  

PROPOZYCJE WSKAŹNIKÓW WŁASNYCH:  

Nie dotyczy 
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Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska naturalnego 

 

Cel tematyczny 6 

CT wiodący:   

5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem 

6. Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami 

CT dodatkowe:   

Nie dotyczy   

Priorytet(y) 
inwestycyjny 
[EFRR]/[EFS] 

5.2 Promowanie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniających 
odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi 
6.1. Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze odpadów w celu 
spełnienia wymogów dorobku prawnego Unii dotyczącego środowiska 
6.2. Zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze wodnym w celu 
spełnienia wymogów dorobku prawnego Unii dotyczącego środowiska 

Instytucja 
Zarządzająca 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Instytucja 
Wdrażająca 
(pośrednicząca II 
stopnia)  

Trwają prace nad architekturą instytucjonalną wdrażania programu – Instytucja/e 
Wdrażająca/e utworzona/e będzie/będą na bazie Instytucji Wdrażających funkcjonujących w 
obecnym okresie programowania na poziomie regionalnym. 

Oś priorytetowa 5.  OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO  

Cel główny 
interwencji 

Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad 
równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów 
naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego 
zasoby. 

Cel szczegółowe 
interwencji 

 Zapewnienie stabilności ekosystemów oraz odporności na wpływ zewnętrznych zakłóceń 
środowiska oraz zapobieganie i minimalizowanie ryzyka wystąpienia klęsk żywiołowych 

 Ochrona zasobów wodnych poprzez ograniczenie zanieczyszczeń przedostających się do 
wód podziemnych, powierzchniowych, gleb oraz działania na rzecz poprawy jakości wód. 

 Zapobieganie powstawaniu odpadów, przygotowanie do ponownego ich użycia oraz 
intensyfikacja odzysku odpadów, a tym samym ograniczenie ich ilości na składowiskach 

Główne typy 
działań 

DZIAŁANIE 5.1 WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI 
KLIMATU, W TYM ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM NATURALNYM 
EFRR – CT5/PI 5.2 

DZIAŁANIE 5.2 OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH  
EFRR – CT6/PI 6.2 

DZIAŁANIE 5.3 ROZWIJANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI  
EFRR – CT6/PI 6.1 
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Przykładowe typy 
operacji/projektów 

 DZIAŁANIE 5.1 WZMOCNIENIE ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI 
KLIMATU, W TYM ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM NATURALNYM (PI 5.2) 

1. Działania infrastrukturalne mające wpływ na zwiększenie naturalnej retencji dolin 
rzecznych oraz zapobieganie suszy, w tym: 

 budowa i modernizacja zbiorników małej retencji, polderów, odtworzenie terenów 
zalewowych,  

 umiejscawianie budowli piętrzących w korytach rzek,  

 napełnianie stawów, zagospodarowanie oczek wodnych,  

 gromadzenie wody w urządzeniach (systemach) melioracyjnych,  

 podpiętrzanie zbiorników naturalnych (jezior),  

 zalewanie obniżeń dolinowych (pozostałości po starorzeczach, mokradła).  

2. Systemy wczesnego ostrzegania (wykrywanie, wczesne ostrzeganie i alarmowanie) 
3. Przeciwdziałanie ruchom masowym, w tym: 

 realizacja prac zabezpieczających na obszarach stwierdzonych osuwisk, 

 identyfikacja i monitoring osuwisk. 
4. Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych. 

 

DZIAŁANIE 5.2 OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH (PI 6.2)  

1. Budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 
2. Inwestycje w zakresie instalacji służących do odwadniania osadów ściekowych 
3. Utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody 

  DZIAŁANIE 5.3 ROZWIJANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI (PI 6.1) 
1. Budowa gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów  
2. Budowa instalacji do przetwarzania surowców wtórnych 
3. Budowa instalacji do unieszkodliwiania osadów ściekowych 
4. Przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu 
5. Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych zamkniętych i planowanych do zamknięcia 

Główne grupy 
beneficjentów 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 
3. Administracja rządowa 
4. Spółki wodne 
5. Przedsiębiorcy 
6. Organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy 

Instrumenty 
finansowe 

Nie dotyczy 

Wskaźniki 

WSKAŹNIKI ZAWARTE W PROPOZYCJI MRR (WERSJA STYCZEŃ  2013) MAJĄCE POTENCJALNE ZASTOSOWANIE:  

- (P) Liczba wybudowanych, rozbudowanych i zmodernizowanych urządzeń dla celów 
ochrony przeciwpowodziowej (UP) 

- (P) Objętość retencjonowanej wody w ramach małej i dużej retencji 

- (P) Liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji 
ratowniczych i usuwania skutków katastrof 

- (P) Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów 
wczesnego ostrzegania 

- (R) Dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI) 
- (R) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (CI) 
- (R) Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (CI) 
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Oś priorytetowa 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna 

Cel tematyczny 

CT wiodący:  
6. Ochrona środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami 
CT dodatkowe:  
9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

Priorytet(y) inwestycyjny 
(e)  
  

6.3. Ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
6.4. Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby 
oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu natura 2000 oraz zielonej 
infrastruktury 
9.2. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i 
obszarów miejskich i wiejskich  
9.9. Lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność   

Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Małopolskiego 

Instytucja Wdrażająca 
(pośrednicząca II stopnia)  

Trwają prace nad architekturą instytucjonalną wdrażania programu – Instytucja/e 
Wdrażająca/e utworzona/e będzie/będą na bazie Instytucji Wdrażających 
funkcjonujących w obecnym okresie programowania na poziomie regionalnym. 

Oś priorytetowa 6. DZIEDZICTWO I PRZESTRZEŃ REGIONALNA 

Cel główny interwencji 
Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu oraz spójności 
wewnątrzregionalnej w oparciu walory dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz 
potencjał miast,  uzdrowisk i obszarów wiejskich Małopolski. 

Cele szczegółowe  

interwencji 

 

 

 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i włączanie go w obieg gospodarczy, 
społeczny i kulturowy poprzez twórcze wykorzystywanie jego zasobów.  

 Zachowanie wysokiej jakości przyrodniczej i walorów krajobrazu oraz 
zapobieganie degradacji środowiska naturalnego przy jednoczesnym 
wykorzystaniu tych zasobów na cele turystyczne. 

 Odnowa oraz zrównoważony rozwój miast, uzdrowisk oraz obszarów wiejskich 
poprzez przywrócenie utraconych lub nadanie nowych funkcji obszarom 
wymagającym rewitalizacji.  

 Wzrost aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców miast, uzdrowisk oraz 
obszarów wiejskich wymagających rewitalizacji. 

Główne typy działań 

DZIAŁANIE 6.1.  OCHRONA, ROZWÓJ, UDOSTĘPNIANIE I PROMOCJA ZASOBÓW 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  
EFRR – CT 6/PI 6.3 

DZIAŁANIE 6.2. OCHRONA, UDOSTĘPNIANIE I PROMOCJA DZIEDZICTWA 
NATURALNEGO  
EFRR – CT 6/PI 6.4 
DZIAŁANIE 6.3. REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH  
EFRR – CT 9/ PI 9.2 – PODDZIAŁANIE 6.3.1 
EFS – CT 9/ PI 9.9 – PODDZIAŁANIE 6.3.2 
DZIAŁANIE 6.4. REWITALIZACJA UZDROWISK  
EFRR – CT 9/ PI 9.2 –  PODDZIAŁANIE 6.4.1 
EFS – CT 9/ PI 9.9 – PODDZIAŁANIE 6.4.2 
DZIAŁANIE 6.5 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH  
EFRR – CT 9/ PI 9.2 –  PODDZIAŁANIE 6.5.1 
EFS – CT 9/ PI 9.9 –  PODDZIAŁANIE 6.5.2 

Przykładowe typy 
operacji/projektów 

DZIAŁANIE 6.1. OCHRONA, ROZWÓJ,  UDOSTĘPNIANIE I PROMOCJA ZASOBÓW   
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO (PI. 6.3) 

Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu i wykorzystanie jego zasobów dla rozwoju 
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społeczno-gospodarczego w szczególności poprzez: 

 realizację prac konserwatorskich, restauratorskich,  robót  budowlanych, prac 
zabezpieczających przed zniszczeniem, prowadzonych przy zabytkach (wraz z ich 
otoczeniem) oraz podejmowanie działań zmierzających do ochrony krajobrazu 
kulturowego poprzez tworzenie parków kulturowych; 

 dostosowywanie obiektów zabytkowych do nowych funkcji użytkowych (m.in. 
kulturalnych, turystycznych) z jednoczesnym ukierunkowaniem na działalność 
rynkową (tam gdzie jest to zasadne i możliwe);  

 udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego regionu (w tym rozwój szlaków 
kulturowych) oraz oferty turystycznej opartej na zasobach tego dziedzictwa, w 
szczególności poprzez realizację projektów kulturalnych, artystycznych o znaczeniu 
regionalnym i ponadregionalnym. 
 

DZIAŁANIE 6.2. OCHRONA UDOSTĘPNIANIE I PROMOCJA DZIEDZICTWA NATURALNEGO  
(PI. 6.4)   

Ochrona dziedzictwa naturalnego dla zachowania wysokiej wartości krajobrazu oraz  
utrzymania równowagi przyrodniczej z jednoczesnym wykorzystywaniem tych zasobów 
dla rozwoju sektora przemysłów czasu wolnego, w szczególności poprzez:  

 rozwój i promocję szlaków turystycznych i rekreacyjnych wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą; 

 zagospodarowanie na cele turystyczne obszarów w otoczeniu zbiorników i cieków 
wodnych; 

 podnoszenie standardu parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody oraz 
tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i 
pozamiejskich. 

 

ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH:   
Działanie planowane w całości do realizacji w ramach programów subregionalnych -   
przy uwzględnieniu specyficznego trybu wyboru projektów w szczególności w 
zakresie realizacji koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych, biegowych, 
narciarskich tras biegowych w województwie małopolskim oraz infrastruktury wokół 
głównych szlaków. 

 

 

DZIAŁANIE 6.3. REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH (PI 9.2 9.9) 

Działanie ma służyć realizacji projektów dotyczących kompleksowej rewitalizacji 
społecznej fizycznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej na obszarach 
miejskich.   
 
6.3.1. Rewitalizacja fizyczna zdegradowanych obszarów miejskich (PI.9.2/ EFRR): 
Realizacja działań inwestycyjnych, mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców 
oraz ożywienie gospodarcze i społeczne tych obszarów, poprzez realizację projektów 
dotyczących w szczególności: 

 przestrzeni publicznej; 

 obiektów użyteczności publicznej; 

 zabudowy mieszkaniowej (części wspólne budynków); 

 lokalnej infrastruktury społecznej. 
Działania inwestycyjne muszą służyć rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów 
społecznych. 
6.3.2. Rewitalizacja społeczna zdegradowanych obszarów miejskich (PI9.9/EFS): 
Realizacja społecznego aspektu rewitalizacji  sprzyjającego tworzeniu i rozwojowi 
kapitału ludzkiego i kapitału społecznego na zdegradowanych obszarach miejskich, w 
których występuje koncentracja przestrzenna problemów społecznych m.in: ubóstwa, 
bezrobocia, dezorganizacji społecznej, poprzez działania na rzecz aktywności 
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społeczności lokalnych i rozwoju lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy 
sytuacji na rynku pracy społeczności marginalizowanych. Działania w zakresie  
rewitalizacji społecznej mogą obejmować m.in: 

 zindywidualizowane i kompleksowe programy mające na celu ułatwienie 
powrotu/wejścia na rynek pracy  (np. doradztwo zawodowe, wsparcie 
psychologiczne, szkolenia, wolontariat, staż);  

 wsparcie edukacyjne,  w szczególności dla dzieci, młodzieży, osób starszych (np. 
treningi kompetencji i umiejętności psychospołecznych, warsztaty, kursy);  

 animacja działań o charakterze integracyjnym i środowiskowym;   

 rozwój usług społecznych i zdrowotnych, w tym umożliwiających powrót do pracy 
(np. rozwój usług opieki nad dziećmi, programy profilaktyki zdrowotnej programy 
przeciwdziałania przemocy); 

 inicjatywy na rzecz pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości. 
 

ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH:   
Działanie planowane w całości do realizacji w ramach programów subregionalnych - 
przy uwzględnieniu specyficznego trybu wyboru projektów realizowanych w ramach 
programów rewitalizacji.  

 

DZIAŁANIE 6.4. REWITALIZACJA UZDROWISK (PI 9.2 9.9) 

Działanie ma służyć realizacji projektów dotyczących kompleksowej rewitalizacji 
społecznej fizycznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej w uzdrowiskach. 
 
6.4.1. Rewitalizacja fizyczna uzdrowisk (PI.9.2/ EFRR) 
Realizacja działań inwestycyjnych, mająca na celu wykorzystanie ich specyficznych 
walorów stanowiących istotny element konkurencyjności województwa, w szczególności 
poprzez odnowę: 

 ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej;  

 przestrzeni publicznej oraz  charakterystycznej architektury uzdrowiskowej; 

 obiektów użyteczności publicznej; 

 lokalnej infrastruktury społecznej. 
Działania inwestycyjne muszą służyć rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów 
społecznych. 
Realizacja poddziałania wyłącznie poprzez projekty kluczowe. 
 
6.4.2. Rewitalizacja społeczna uzdrowisk (PI9.9/EFS) 
Realizacja społecznego aspektu rewitalizacji uzdrowisk w szczególności w  kontekście 
dostępu do usług  rehabilitacyjno-zdrowotnych służących wydłużeniu wieku aktywności 
zawodowej i ułatwiających powrót do pracy, poprzez działania na rzecz społeczności 
lokalnych i rozwoju lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania 
potencjału uzdrowisk do poprawy sytuacji na rynku pracy. Działania w zakresie 
rewitalizacji  społecznej mogą obejmować (PI9.9/EFS) m.in: 

 rozwój usług społecznych i zdrowotnych, w tym umożliwiających powrót na rynek 
pracy społeczności marginalizowanych (np. rozwój usług opieki nad dziećmi, 
programy profilaktyki zdrowotnej, programy przeciwdziałania przemocy, programy 
edukacji zdrowotnej – promowanie zdrowego stylu życia); 

 animacja działań o charakterze integracyjnym i środowiskowym;   

 inicjatywy na rzecz pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości; 

 opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej ułatwiających powroty 
do pracy; 

 programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze 
względów zdrowotnych, w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach  
systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych. 
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DZIAŁANIE 6.5 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH (PI 9.2 9.9) 

Działanie ma służyć realizacji projektów dotyczących kompleksowej odnowy społecznej 
fizycznej, gospodarczej, środowiskowej i przestrzennej na obszarach wiejskich.   
 
6.5.1 Odnowa fizyczna obszarów wiejskich (PI.9.2/ EFRR) 
Realizacja działań inwestycyjnych, mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców 
oraz ożywienie gospodarcze i społeczne tych obszarów, poprzez realizację projektów 
dotyczących w szczególności: 
• przestrzeni publicznej; 
• obiektów użyteczności publicznej; 
• zabudowy mieszkaniowej (części wspólne budynków); 
• lokalnej infrastruktury społecznej. 
Działania inwestycyjne muszą służyć rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów 
społecznych. 
 
6.5.2 Odnowa społeczna obszarów wiejskich (PI9.9/EFS) 
Realizacja społecznego aspektu odnowy wsi sprzyjającego tworzeniu i rozwojowi 
kapitału ludzkiego i kapitału społecznego na obszarach wiejskich, w których występuje 
koncentracja przestrzenna problemów społecznych m.in: ubóstwa, bezrobocia, 
dezorganizacji społecznej,  ograniczonego dostępu do usług publicznych wysokiej 
jakości, poprzez działania na rzecz aktywności społeczności lokalnych i rozwoju 
lokalnego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy sytuacji na rynku pracy  
społeczności marginalizowanych. Działania w zakresie rewitalizacji  społecznej mogą 
obejmować m.in: 

 zindywidualizowane i kompleksowe programy mające na celu ułatwienie 
powrotu/wejścia na rynek pracy  (np. doradztwo zawodowe, wsparcie 
psychologiczne, szkolenia, wolontariat, staż);  

 wsparcie edukacyjne, w szczególności dla dzieci, młodzieży, osób starszych (np. 
treningi kompetencji i umiejętności psychospołecznych, warsztaty, kursy);  

 animacja działań o charakterze integracyjnym i środowiskowym;   

 rozwój usług społecznych i zdrowotnych, w tym umożliwiających powrót na rynek 
pracy społeczności marginalizowanych (np. rozwój usług opieki nad dziećmi, 
programy profilaktyki zdrowotnej, programy przeciwdziałania przemocy); 

 inicjatywy na rzecz pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości. 
 

Główne grupy 
beneficjentów 

 

 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną 
3. Administracja rządowa 
4. Instytucje kultury 
5. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.  
6. Partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe) 
7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych 
8. Instytucje otoczenia biznesu 
9. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS 
10. Parki narodowe i krajobrazowe 
11.  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne 
12. inne jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną  
13. Szkoły wyższe 
14. Przedsiębiorcy –  w szczególności: 

a. przedsiębiorstwa uzdrowiskowe  
b. przedsiębiorcy –właściciele nieruchomości na obszarze rewitalizacji 
c. przedsiębiorcy działający w partnerstwie/porozumieniu jst 

 

Instrumenty finansowe  OBSZAR ZASTOSOWANIA IF 
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 6.3.1. Rewitalizacja fizyczna zdegradowanych obszarów miejskich:- 50 mln 
euro. 

 PLANOWANE INSTRUMENTY 

– pożyczki preferencyjne  

– instrumenty o charakterze mieszanym z jednoczesnym wykorzystaniem 
finansowania dotacyjnego oraz finansowania zwrotnego. 

Wskaźniki 

WSKAŹNIKI ZAWARTE W PROPOZYCJI MRR (WERSJA STYCZEŃ  2013) MAJĄCE POTENCJALNE 

ZASTOSOWANIE:  

- (P) Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących 
do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne  
[odwiedziny/rok ] (CI)  

-  (P) Liczba odrestaurowanych i poddanych renowacji obiektów dziedzictwa 
kulturowego  

- (P) Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zostały objęte 
wsparciem w ramach programu  

- (P) Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które skorzystały z 
podstawowych usług społecznych w ramach programu 

- (P) Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów [ha] 
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Oś priorytetowa 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

Cel tematyczny 

CT wiodący:   

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w 
działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 

CT dodatkowe:   

Nie dotyczy   

Priorytet(y) 
inwestycyjny 
[EFRR]/[EFS] 

7.2. Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i 

trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T 

7.3. Rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu, włączając 

transport śródlądowy, morski, porty i połączenia multimodalne 

7.4. Rozwój I rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu 
transportu kolejowego 

Instytucja 
Zarządzająca  

Zarząd Województwa Małopolskiego  

Instytucja 
Wdrażająca 
(pośrednicząca II 
stopnia)  

Trwają prace nad architekturą instytucjonalną wdrażania programu – Instytucja/e 
Wdrażająca/e utworzona/e będzie/będą na bazie Instytucji Wdrażających funkcjonujących w 
obecnym okresie programowania na poziomie regionalnym. 

Oś priorytetowa 
7.  NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-
GOSPODARCZEGO  

Cel główny 
interwencji 

Rozbudowa infrastruktury transportowej  na rzecz konkurencyjności gospodarczej i spójności 
przestrzennej regionu 

Cele szczegółowe 
interwencji 

 Tworzenie sprawnego układu drogowego o znaczeniu regionalnym, z uwzględnieniem 
jego powiazań z siecią istniejących i planowanych dróg krajowych 

 Wzmocnienie systemu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz sieci 
kolejowej o znaczeniu regionalnym 

 Rozwój transportu lotniczego ukierunkowanego w szczególności na wzmocnienie 
potencjału turystycznego południowej Małopolski   

Główne typy 
działań 

DZIAŁANIE  7.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ   

EFRR – CT 7/ PI 7.2 – PODDZIAŁANIA 8.1.1, 8.1.2 

DZIAŁANIE  7.2 REGIONALNY TRANSPORT KOLEJOWY ORAZ TRANSPORT MULTIMODALNY  

EFRR  - CT 7/ PI 7.4 – PODDZIAŁANIA 8.2.1, 8.2.2 

EFRR  - CT 7/ PI 7.3 – PODDZIAŁANIE 8.2.3 

DZIAŁANIE 7.3  ROZWÓJ TRANSPORTU LOTNICZEGO NA RZECZ MOBILNOŚCI REGIONALNEJ  

EFRR  - CT 7/ PI 7.2 

Przykładowe typy 
operacji/projektów 

DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (PI 7.2) 

7.1.1 Drogi o znaczeniu regionalnym 

1. Inwestycje z zakresu budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg o znaczeniu 
regionalnym

1
 , wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

                                                           
1 Drogi wojewódzkie lub drogi innych kategorii,  pod warunkiem jednak, że drogi innych kategorii są objęte porozumieniem z 

Województwem Małopolskim. 
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2. Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów mostowych, wiaduktów estakad, 
tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach dróg o 
znaczeniu regionalnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

3. Budowa obwodnic miast i miejscowości obciążonych dużą uciążliwością ruchu 
tranzytowego zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu regionalnym, wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą  

POTENCJALNE PROJEKTY KLUCZOWE:   

Z uwagi na ograniczenie grupy potencjalnych beneficjentów działania, związanej z 
koncentracją na drogach o znaczeniu regionalnym w ramach działania przewiduje się 
stosowanie naboru w trybie ciągłym/projekty kluczowe 

 
7.1.2 Drogi o znaczeniu subregionalnym 

1. Inwestycje z zakresu budowy, przebudowy oraz modernizacji dróg o znaczeniu 
subregionalnym

2
, wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

2. Budowa, przebudowa oraz modernizacja obiektów mostowych, wiaduktów estakad i 
innych obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu 
subregionalnym, wraz z towarzyszącą infrastrukturą 

3. Budowa obwodnic miast i miejscowości obciążonych dużą uciążliwością ruchu 
tranzytowego zlokalizowanych w ciągach dróg o znaczeniu subregionalnym, wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą 

 

ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH:   
Poddziałanie planowane w całości do realizacji w ramach programów subregionalnych. 

DZIAŁANIE 7.2 REGIONALNY TRANSPORT KOLEJOWY ORAZ TRANSPORT MULTIMODALNY   
   (PI 7.3, 7.4) 

7.2.1 Sieć kolejowa o znaczeniu regionalnym (PI 7.4) 

1. Rozwiązania integrujące różne środki transportu, w tym m.in.: węzły (centra) 
przesiadkowe, systemy Park & Ride,  systemy wspólnych opłat za przewozy, organizacja 
i koordynacja rozkładów jazdy 

 
ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH:   
Poddziałanie planowane częściowo  do realizacji w ramach zintegrowanej inwestycji 
terytorialnej. 

7.2.2 Tabor kolejowy (PI7.4) 

1. Zakupy taboru kolejowego na potrzeby regionalnych przewozów, w tym kolei 
aglomeracyjnej 

 

7.2.3  Transport intermodalny/multimodalny (PI 7.3) 

Rozwiązania z zakresu transportu intermodalnego /multimodalnego, w tym m.in.:  

1. budowa, rozbudowa, remont infrastruktury terminali przeładunkowych, centrów 
logistycznych zlokalizowanych przy linii kolejowej  

2. zakup urządzeń, instalacji i systemów informatycznych służących zarządzaniu 
terminalem / centrum, wyłącznie jako część szerszego projektu 

                                                           
2 Drogi zbiorcze niższej kategorii niż droga wojewódzka, stanowiące drugo lub trzeciorzędne połączenie do sieci TEN-T lub prowadzące do 

drugo lub trzeciorzędnych węzłów TEN-T  poprzez subregionalne węzły transportowe. 
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3. budowa i instalacja/modernizacja dźwigów i suwnic oraz innego sprzętu 
specjalistycznego do przeładunku kontenerów 

4. modernizacja linii kolejowych (bocznic kolejowych) prowadzących do terminala  

DZIAŁANIE 7.3 ROZWÓJ TRANSPORTU LOTNICZEGO NA RZECZ MOBILNOŚCI REGIONALNEJ  
   (PI 7.2) 

1. Budowa/rozbudowa infrastruktury lotniska regionalnego spoza sieci TEN-T (lotnisko w 
Nowym Targu, wskazane w KPZK 2030) 

 

Główne grupy 
beneficjentów 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 
2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 
3. Przedsiębiorcy 
4. Organizacje pozarządowe  

Instrumenty 
finansowe 

Nie dotyczy 
 

Wskaźniki 

WSKAŹNIKI ZAWARTE W PROPOZYCJI MRR (WERSJA STYCZEŃ  2013) MAJĄCE POTENCJALNE ZASTOSOWANIE:  

- (P) Całkowita długość nowych dróg (CI) 

- (P) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI) 

- (P) Długość nowo wybudowanych dróg lub dróg, które w wyniku modernizacji podwyższyły swoją 
klasę, w tym: sieć TEN-T (UP)  - > ewentualnie zamiennie ze wsk. pn. Całkowita długość nowych dróg  

- (P) Całkowita długość nowych linii kolejowych (z czego TEN-T) (CI) 

- (P) Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych (z czego TEN-T) (CI) 

- (P) Liczba zakupionych/zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego [szt.] 

- (P) Liczba wybudowanych obiektów "park&ride" [szt.] 

-  (P) Liczba wspartych lotnisk [szt.] 

PROPOZYCJE WSKAŹNIKÓW WŁASNYCH:  

- (R) Skrócenie czasu dojazdu do ośrodka centralnego i do ośrodków subregionalnych w transporcie 
drogowym  
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Oś priorytetowa 8. Otwarty rynek pracy 

 

Cel tematyczny 

CT wiodący:  

8. Promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników 

CT dodatkowe:  

Nie dotyczy 

Priorytet(y) 
inwestycyjny 
[EFRR]/[EFS] 

8.5. zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym 
zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz 
wspieranie mobilności pracowników 

8.7.  samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy 
8.8. równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego 
8.9. adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian  
8.10. aktywne i zdrowe starzenie się 

Instytucja 
Zarządzająca 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Instytucja 
Wdrażająca 
(pośrednicząca II 
stopnia)  

Trwają prace nad architekturą instytucjonalną wdrażania programu – Instytucja/e 
Wdrażająca/e utworzona/e będzie/będą na bazie Instytucji Wdrażających funkcjonujących w 
obecnym okresie programowania na poziomie regionalnym. 

Oś priorytetowa 8. OTWARTY RYNEK PRACY 

Cel główny 
interwencji 

Wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 

Cele szczegółowe 
interwencji 

 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób do 30 r.ż oraz 
osób +50 

 Stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy 

 Wzmocnienie potencjału pracowników oraz adaptacja do zmian 

 Zapewnienie warunków do łączenia życia zawodowego z rodzinnym 

 Stworzenie warunków do wydłużenia wieku aktywności zawodowej 

Główne typy 
działań 

DZIAŁANIE 8.1: INTEGRACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW REGIONU  
EFS – CT8/PI 8.5 

DZIAŁANIE 8.2: WSPARCIE DLA ZAKŁADANIA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW  
EFS – CT8/PI 8.7  

DZIAŁANIE 8.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR   
EFS – CT8/PI 8.9  
DZIAŁANIE 8.4 WSPARCIE PROCESÓW MODERNIZACYJNYCH I ADAPTACJA DO ZMIAN 
EFS – CT8/PI 8.9  

DZIAŁANIE 8.5  WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO  
EFS – CT8/PI 8.8 

DZIAŁANIE 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻENIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 
EFS – CT8/PI 8.10 

Przykładowe typy 
operacji/projektów 

DZIAŁANIE 8.1: INTEGRACJA ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW REGIONU (PI 8.5) 

1. Ukierunkowane wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia, szczególnie dla  - osób 
młodych (poniżej 30 r.ż) oraz osób dojrzałych (powyżej 50 r.ż) poprzez zastosowanie 
różnorodnych narzędzi mających na celu ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy tj. 
np. identyfikacja potrzeb, doradztwo psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe, 
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ukierunkowane szkolenia –  szczególnie szkolenia w miejscu pracy, staże, praktyki 
zawodowe, subsydiowane zatrudnienie,  doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy, 
wolontariat, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy, wsparcie na zakładanie 
działalności gospodarczej (w tym projekty systemowe PUP) 

2. Działania dla wspierania mobilności zawodowej poprzez m.in. zwrot kosztów dojazdu, 
zakwaterowania, przyznanie dodatków mobilnościowych 

 
 

DZIAŁANIE 8.2: WSPARCIE DLA ZAKŁADANIA MIKROPRZEDSIEBIORSTW (PI 8.7) 

Wsparcie dla zakładania  działalności gospodarczej 
1. wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób zainteresowanych założeniem działalności  

gospodarczej, w tym także typu spin off/spin out (w trakcie jej rozpoczynania i w 
początkowym okresie rozwijania),  

2. bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób będących w 
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy  

3. preferencyjne kredyty i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
4. inicjatywy na rzecz wsparcia młodych przedsiębiorców poprzez np. wykorzystanie 

mentoringu doświadczonych przedsiębiorców 
5. tworzenie nowych miejsc pracy np. poprzez degresywne subsydiowane zatrudnienie 

pracowników w nowopowstałych mikroprzedsiębiorstwach 

DZIAŁANIE 8.3 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR  (PI8.9) 

Rozwój kompetencji małopolskich kadr  

1. zwiększanie kompetencji i umiejętności pracowników (w tym sektora MŚP), poprzez 
m.in. profilowane szkolenia ogólne i specjalistyczne 

2. wdrażanie bardziej produktywnych sposobów organizacji pracy  
3. tworzenie nowych miejsc pracy np. poprzez degresywne subsydiowane zatrudnienie 

pracowników 
4. doradztwo dla pracodawców spoza sektora przedsiębiorstw 

DZIAŁANIE 8.4 WSPARCIE PROCESÓW MODERNIZACYJNYCH I ADAPTACJA DO ZMIAN (PI8.9) 

Wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacja do zmian  

1. tworzenie i wdrażanie kompleksowych, otwartych programów wsparcia dla osób 
zwolnionych z przyczyn zakładu pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy  

2. wsparcie dla pracodawców  przechodzących procesy adaptacyjne lub/i modernizacyjne i 
ich pracowników,, w tym m.in. poprzez wsparcie doradcze, szkolenia przekwalifikujące 
dla kadr 

3. wsparcie na rzecz zapobiegania sytuacjom kryzysowym u pracodawców, którzy 
odczuwają negatywne skutki zmiany gospodarczej 

 

DZIAŁANIE 8.5  WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO (PI 8.8) 

(w tym cross financing na wsparcie infrastruktury) 

1. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad osobami zależnymi w tym 
żłobków (w tym przyzakładowych), klubów dziecięcych, podmiotów świadczących usługi 
opieki m.in. nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi itp. oraz działania na 
rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach  

2. Tworzenie warunków dla rozwoju opieki nieinstytucjonalnej nad osobami zależnymi 

3. Doradztwo i szkolenia oraz wdrażanie w przedsiębiorstwach rozwiązań, które będą 
stanowiły ułatwienia dla pracowników, którzy wracają do pracy po przerwie związanej z 
opieką nad osoba zależną, w tym wdrażanie elastycznych form zatrudnienia 

4. Promocja oraz wdrażanie rozwiązań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w 
tym dobrych praktyk dot. rozwiązań ułatwiających pracownikom pełnienie funkcji 
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opiekuńczych i zawodowych 

5. Kompleksowe działania mające na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez 
zatrudnienia ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych  

DZIAŁANIE 8.6 WSPARCIE NA RZECZ WYDŁUŻENIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ (PI 8.10) 

(w tym cross financing na wsparcie infrastruktury) 

1. Programy przekwalifikowania pracowników przygotowujące do kontynuowania pracy na 
innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia 

2. Priorytetowe programy w zakresie edukacji i profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) 
służące wspieraniu aktywności zawodowej dotyczące w szczególności dziedzin: onkologii, 
kardiologii, psychiatrii i uzależnień, transplantacji, układu ruchu 

3. Programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze 
względów zdrowotnych, w zakresie wykraczającym poza finansowanie w ramach systemu 
powszechnych świadczeń zdrowotnych 

4. Wdrażanie rozwiązań przyjaznych dla starszych pracowników w miejscu pracy, w tym 
doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy 

5. Opracowanie i wdrażanie programów rehabilitacji leczniczej ułatwiających powroty do 
pracy  

6. Kompleksowe działania mające na celu aktywizację zawodową dojrzałych osób 
pozostających bez zatrudnienia  

7. Działania mające na celu zwiększenie wydajności osób starszych np. poprzez wsparcie 
doradcze z zakresu systemu zarządzania wiekiem  

Główne grupy 
beneficjentów 

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Instrumenty 
finansowe 

 

 OBSZAR ZASTOSOWANIA IF  

Poddziałanie 8.2.Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej  

 PLANOWANE INSTRUMENTY 

 preferencyjne kredyty i pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Wskaźniki 

WSKAŹNIKI ZAWARTE W PROPOZYCJI MRR (WERSJA STYCZEŃ  2013) MAJĄCE POTENCJALNE ZASTOSOWANIE:  
- (P) liczba osób bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych), które zostały objęte 
wsparciem w ramach programu (CI) 
- (P) liczba osób długotrwale bezrobotnych, które zostały objęte wsparciem w ramach 
programu (CI) 
- (P) liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej (UP) 
- (P) liczba nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych w programie 
- (P) liczba osób zatrudnionych, które zostały objęte wsparciem w programie, w tym 
samozatrudnieni (CI) 
- (R) liczba osób posiadających zatrudnienie 6 miesięcy po opuszczeniu programu (CI) 
- (R) liczba osób samozatrudnionych 6 miesięcy po opuszczeniu programu (CI) 
- (R) liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu 
programu (CI) 
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Oś priorytetowa 9. Region spójny społecznie 

Cel tematyczny 

CT wiodący:  

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 

CT dodatkowe:  

Nie dotyczy 

Priorytet(y) 
inwestycyjny 
[EFRR]/[EFS] 

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  

9.4 Aktywna integracja ze szczególnym uwzględnieniem poprawy zatrudnialności  
9.7 Ułatwienie dostępu do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 
9.8 Wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych  

Instytucja 
Zarządzająca 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Instytucja 
Wdrażająca 
(pośrednicząca II 
stopnia)  

Trwają prace nad architekturą instytucjonalną wdrażania programu – Instytucja/e 
Wdrażająca/e utworzona/e będzie/będą na bazie Instytucji Wdrażających funkcjonujących w 
obecnym okresie programowania na poziomie regionalnym. 

Oś priorytetowa 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

Cel główny interwencji Wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym 

Cele szczegółowe 
interwencji 

 Wzrost aktywności społecznej i zawodowej osób będących w szczególnie trudnej sytuacji 
społeczno-zawodowej 

  Zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych i zdrowotnych w regionie 

 Zwiększenie aktywności społeczności lokalnych w oparciu o inicjatywy ekonomii 
społecznej 

Główne typy działań 

DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI 
SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ  
EFS – CT9/PI 9.4 

DZIAŁANIE 9.2 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH W REGIONIE 
EFS – CT9/PI 9.7 – PODDZIAŁANIA 9.2.1, 9.2.2 

DZIAŁANIE 9.3  INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE 
EFS – CT9/PI 9.8 – PODDZIAŁANIA 9.3.1, 9.3.2 

DZIAŁANIE 9.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I OCHRONY ZDROWIA (PI9.1) 
 EFRR – CT9/PI9.1 

Przykładowe typy 
operacji/projektów 

DZIAŁANIE 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI          
SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ (PI 9.4)   

1. zintegrowane, zindywidualizowane programy aktywizacji społeczno-zawodowej dla 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie (oraz osób 
z ich otoczenia) obejmujące, w zależności od potrzeb: elementy aktywizacji 
edukacyjnej, kulturalnej, zawodowej, zdrowotnej i społecznej  

2. wsparcie dla inicjatyw o charakterze prewencyjnym w stosunku do zjawiska 
wykluczenia społecznego, w tym szczególnie działania na rzecz dzieci i młodzieży 
zapobiegające zbyt wczesnemu kończeniu nauki - przed ukończeniem szkoły 
ponadgimnazjalnej 

3. wsparcie dla wspólnych inicjatyw jednostek pomocy społecznej i instytucji rynku 
pracy zwiększających efektywność i kompleksowość udzielanego wsparcia 
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DZIAŁANIE 9.2 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH W REGIONIE (PI 9.7)  

(w tym cross financing na wsparcie infrastruktury) 

9.2.1. Zwiększenie jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych w regionie  

1. skierowane do małych dzieci o zaburzeniach rozwojowych oraz ich rodzin inicjatywy 
na rzecz zwiększenia jakości usług profilaktyki zdrowotnej, w szczególności rozwój 
zintegrowanego systemu obejmującego diagnostykę, oddziaływania leczniczo-
rehabilitacyjne oraz terapeutyczno-edukacyjne  

2. inicjatywy na rzecz zwiększenia dostępu i podniesienia jakości usług interwencji 
kryzysowej;  

3. wsparcie pieczy zastępczej i wzmacnianie profilaktyki na rzecz prawidłowego 
funkcjonowania rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa, w tym wsparcie dla 
tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych, preadopcji, programów 
edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci, rodziców i opiekunów nieformalnych, 
upowszechnienia usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych i in. 

4. inicjatywy na rzecz włączenia społecznego osób starszych, pobudzanie ich aktywności 
w społecznościach lokalnych, sąsiedztwach, także poprzez wsparcie wolontariatu  

5. wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju placówek oferujących wsparcie dzienne dla: 

 osób starszych,  

 niepełnosprawnych, 

 dzieci i młodzieży. 

 

9.2.2 Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty wsparcia dla osób starszych i 
niepełnosprawnych  

1. rozwój kompleksowej oferty wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, w tym 
m.in. wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych, miejsc pobytu 
czasowego, placówek zapewniających dzienną opiekę, programów mających na celu 
aktywizację i integrację osób starszych i  niepełnosprawnych, upowszechniania usług 
opiekuńczych i zdrowotnych, a także tworzenia centrów wsparcia opiekunów 
nieformalnych osób starszych 

 
ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH:  

Poddziałanie planowane do realizacji w ramach programów subregionalnych. 

 

DZIAŁANIE 9.3 INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE (PI 
9.8)  

9.3.1 Rozwój sieci wsparcia ekonomii społecznej  

1. Realizacja usług wspierających PES obejmujących: 

- działania animacyjne na rzecz podejmowania działalności w sektorze ekonomii społecznej,   
- wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz usługi biznesowe  dla PES 

- poszukiwanie i  testowanie długookresowych źródeł finansowania działalności PES, 

 2. Wsparcie dla zakładania przedsiębiorstw społecznych 
- kompleksowe wsparcie dla osób pragnących założyć przedsiębiorstwo społeczne lub do niego 
przystąpić m.in. w zakresie wsparcia szkoleniowo-doradczego, wsparcia dotacyjnego i 
pomostowego (w trakcie rozpoczynania prowadzenia przedsiębiorstwa i w początkowym 
okresie jego rozwijania) 
- tworzenie nowych miejsc pracy np. poprzez degresywne subsydiowane zatrudnienie 
pracowników w nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych 
 
ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH:   

Poddziałanie planowane do realizacji w ramach programów subregionalnych. 
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9.3.2 Upowszechnienie ekonomii społecznej i samoorganizacji 

1. Aktywizacja środowisk lokalnych (w tym budowa potencjału społeczności lokalnych) 
opierająca się na zasobach własnych obejmująca m.in. działalność opiekuńczą, edukacyjną, 
animacyjną, ruchowo-sportową  

2. Koordynacja działań wynikających z regionalnego planu na rzecz rozwoju ekonomii 
społecznej; (w tym monitoring i promocja PES,  animacja współpracy międzysektorowej na 
poziomie regionalnym) 

 

DZIAŁANIE 9.4 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I OCHRONY ZDROWIA (PI9.1)  

9.4.1 Specjalistyczna infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym 
1. inwestycje w obiekty specjalistycznej infrastruktury ochrony zdrowia oraz zakup 

specjalistycznych urządzeń medycznych 

Realizacja poddziałania wyłącznie poprzez projekty kluczowe. 
 
9.4.2 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym 
1. inwestycje w obiekty infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym oraz 

zakup specjalistycznych urządzeń medycznych 
2. inwestycje w obiekty lecznictwa uzdrowiskowego oraz zakup specjalistycznego sprzętu 

lecznictwa uzdrowiskowego 
3. inwestycje w obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje z zakresu 

infrastruktury społecznej 

ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH:  
Poddziałanie planowane do realizacji w ramach programów subregionalnych. 
 

Główne grupy 
beneficjentów 

Działania 9.1 – 9.3 

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

 

Działanie 9.4 

w zakresie ochrony zdrowia: 

1. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia: 

 szpitale uniwersyteckie 

 wojewódzkie szpitale specjalistyczne 

 szpitale powiatowe 

 zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (szpitale uzdrowiskowe i sanatoria 
uzdrowiskowe) 

w zakresie infrastruktury społecznej: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

2.  Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 

3. Instytucje kultury. 

4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki. 

5. Organizacje pozarządowe. 

6. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych. 

Instrumenty finansowe 
Nie dotyczy 

Wskaźniki 

WSKAŹNIKI ZAWARTE W PROPOZYCJI MRR (WERSJA STYCZEŃ  2013) MAJĄCE POTENCJALNE ZASTOSOWANIE:  

- (P) Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zostały objęte wsparciem w 
ramach programu (UP) 

- (P) Liczba długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem (CI) 
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- (P) Liczba osób niepełnosprawnych objętych wsparciem (CI) 
- (P) Liczba osób nieaktywnych objętych wsparciem (CI) 
- (P) Liczba osób, które skorzystały z podstawowych usług społecznych w ramach programu  

(UP) 
- (P) Liczba podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych objętych 

wsparciem 
- (P) Oczekiwana liczba osób korzystających z ulepszonych usług opieki zdrowotnej [osoby] 

(CI) 
 
- (R) Liczba nieaktywnych uczestników poszukujących pracy po opuszczeniu programu (CI)  
- (R) Liczba uczestników zatrudnionych po opuszczeniu programu (w tym samozatrudnieni) 

(CI) 
- (R) Liczba osób posiadających zatrudnienie 6 miesięcy po opuszczeniu programu (CI) 
- (R) Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po 

opuszczeniu programu (CI) 
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Oś priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców 

 

Cel tematyczny 

CT wiodący:  

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez cale życie 

CT dodatkowe:  

Nie dotyczy 

Priorytet(y) 
inwestycyjny 
[EFRR]/[EFS] 

10.1 zapobieganie i ograniczanie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz promowanie 
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, podstawowej i ponadpodstawowej  
10.3 poprawa dostępności do kształcenia ustawicznego, doskonalenia umiejętności i 
kompetencji siły roboczej  oraz zwiększanie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do 
potrzeb rynku pracy (w tym podnoszenie jakości szkolnictwa zawodowego oraz rozwój 
kształcenia opartego na praktyce zawodowej)  

10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej  

Instytucja 
Zarządzająca 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Instytucja 
Wdrażająca 
(pośrednicząca II 
stopnia)  

Trwają prace nad architekturą instytucjonalną wdrażania programu – Instytucja/e 
Wdrażająca/e utworzona/e będzie/będą na bazie Instytucji Wdrażających funkcjonujących w 
obecnym okresie programowania na poziomie regionalnym. 

Oś priorytetowa 10. WIEDZA I KOMPETENCJE MIESZKAŃCÓW 

Cel główny 
interwencji 

Rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców podstawą budowania silnej pozycji regionu 

Cele szczegółowe 
interwencji 

 Stworzenie warunków do podniesienia jakości edukacji ogólnej i zawodowej 

 Zwiększenie udziału osób w edukacji całożyciowej  

 Zwiększenie dostępności i adekwatności infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Główne typy 
działań 

DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO  

EFS – CT10/PI 10.1 – PODDZIAŁANIA 10.1.1, 10.1.2 

DZIAŁANIE 10.2 ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO  

EFS – CT10/PI 10.3 

DZIAŁANIE 10.3 ROZWÓJ PORADNICTWA I KSZTAŁCENIA CAŁOŻYCIOWEGO W KONTEKŚCIE 
UTRZYMANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  

EFS – CT10/PI 10.3 

DZIAŁANIE 10.4 WSPARCIE INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ W TYM 
ZWIĄZANEJ Z SYSTEMEM EDUKACJI  

EFRR – CT10/PI 10.4 

Przykładowe typy 
operacji/projektów 

DZIAŁANIE 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO (PI 10.1) 

10.1.1 Edukacja przedszkolna: 

 wsparcie dla placówek przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego 
przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc w placówce: 

o ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z trudnościami, o ograniczonych 
dochodach,  

o w tym także uzupełniająco rozwój kompetencji zawodowych i społecznych kadr 
wspieranych placówek  

 działania promujące edukację przedszkolną w środowiskach, gdzie niskie 
uczestnictwo w edukacji wynika z barier świadomościowych  
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10.1.2 Podniesienie jakości i efektywności nauczania na poziomie ogólnym  

 Mechanizmy odkrywania, kształtowania i wspierania talentów: 

o wsparcie dla uczniów i uczennic uzdolnionych (w tym wsparcie stypendialne, 
zajęcia edukacyjne).  

 Rozwijanie oferty edukacyjnej szkoły obejmujące kompleksowe podejście do edukacji 
i opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie zajęć szkolnych oraz w obszarze organizacji 
czasu pozalekcyjnego, w szczególności dla osób zagrożonych ryzykiem 
przedwczesnego zakończenia nauki w zakresie, w szczególności: 

o rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych, kulturalnych i 
obywatelskich oraz edukacji antydyskryminacyjnej i ekologicznej 
(interdyscyplinarne, badawcze, gry edukacyjne itp.),  

oraz m.in.: 

o opieki pedagogiczno-psychologicznej, 

o działań integracyjnych, 

o działań doradczo-zawodowych,  

o dodatkowych zajęć edukacyjno-wyrównawczych oraz integrujących dla osób 
z dysfunkcjami, 

o w tym także uzupełniająco rozwój kompetencji zawodowych i społecznych 
kadr wspieranych placówek.  

 Programy współpracy uczelni wyższych ze szkołami średnimi, a także 
przedsiębiorstwami np. staże, praktyki, wizyty studyjne  

 

DZIAŁANIE 10.2 ROZWÓJ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO (PI 10.3) 

 Wsparcie kształcenia zawodowego w tym programy współpracy szkolnictwa 
zawodowego z przedsiębiorcami – m.in. staże dla uczniów i uczennic 

o w tym także uzupełniająco rozwój kompetencji zawodowych i społecznych 
kadr wspieranych placówek.  

ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH:   
Działanie planowane do realizacji w ramach programów subregionalnych (ewentualna 
koordynacja – na poziomie regionu – projekt systemowy) 

DZIAŁANIE 10.3 ROZWÓJ PORADNICTWA I KSZTAŁCENIA CAŁOŻYCIOWEGO W KONTEKŚCIE 
UTRZYMANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ (PI 10.3) 

 Rozwój i wdrażanie strategii uczenia się przez całe życie z partnerami społecznymi 

 Zindywidualizowane ścieżki kształcenia (m.in. bony szkoleniowe) w kontekście 
funkcjonowania na rynku pracy (w tym szkolenia, kursy, planowanie własnej kariery, 
rozwijanie poczucia własnej wartości, kreatywności, motywacji do uczenia się i 
rozwoju zawodowego oraz  kompetencji emocjonalno-społecznych), w tym z 
wykorzystaniem potencjału Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

 Planowanie i wsparcie ścieżki kariery zawodowej w szczególności dla osób starszych  

 Promocja i rozwój szkoleń dla osób dorosłych prowadzonych metodami aktywnymi i 
bazujących na doświadczeniu (w tym z wykorzystaniem e-learningu)  

 Rozwój systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych  

 Upowszechnienie systemu zapewniania jakości usług edukacyjno – szkoleniowych, w 
tym certyfikacja firm szkoleniowych  

DZIAŁANIE 10.4 WSPARCIE INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ I SZKOLENIOWEJ W TYM 
ZWIĄZANEJ Z SYSTEMEM EDUKACJI (PI 10.4) 

 Inwestycje w szkolnictwo zawodowe – na poziomie podangimnazjalnym i wyższym 

ZASTOSOWANIE INSTRUMENTÓW TERYTORIALNYCH:   
Działanie planowane do realizacji w ramach programów subregionalnych (ewentualna 
koordynacja – na poziomie regionu – projekt systemowy) 
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Główne grupy 
beneficjentów 

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) 

Instrumenty 
finansowe 

Nie dotyczy 

Wskaźniki 

WSKAŹNIKI ZAWARTE W PROPOZYCJI MRR (WERSJA STYCZEŃ  2013) MAJĄCE POTENCJALNE ZASTOSOWANIE:  

- (P) liczba dzieci w wieku 3-4 lat objętych edukacją przedszkolną, w tym na obszarach wiejskich (UP) 

- (P) liczba uczniów objętych wsparciem, w tym uczniów uczestniczących w stażach i praktykach u 
pracodawcy (UP) 

- (P) Liczba szkół zawodowych współpracujących z pracodawcami w ramach programu  

- (P) liczba osób z wykształceniem podstawowym lub średnim I stopnia (CI) 

-  (R) liczba uczestników kształcenia i szkolenia po opuszczeniu programu (CI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Indykatywny plan finansowy - zarys 

Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa oraz informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego łączna kwota środków EFRR i EFS 

alokowanych na RPO WM 2014-2020 wyniesie 2 580 300 000 euro.  Na obecnym etapie prac nad programem przyjęto założenie, że kwota ta po 

przeliczeniu na ceny bieżące zwiększy się o ok. 13% i wyniesie 2 915 000 000 euro. 

A. Wstępny podział środków EFRR i EFS według osi priorytetowych i celów tematycznych 
 

Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 
Cel tematyczny UE 2014-
2020 Fundusz Priorytet inwestycyjny 

Alokacja 
(euro) 

w tym alokacja 
na ZIT 

w tym  
alokacja na 
subregiony 

1. Warunki dla 
rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy 

1.1 Rozwój 
małopolskich węzłów 

inteligentnej 
specjalizacji 

1.1.1 Inwestycje w 
jednostkach naukowych o 

wysokim potencjale 
badawczym, zgodnie z 

regionalną strategią 
inteligentnej specjalizacji 

1. Wspieranie badań 
naukowych, rozwoju 
technologicznego i 
innowacji 

EFRR 

1.1 Udoskonalanie infrastruktury 
badań i innowacji (B+I) i 
podnoszenie zdolności do 
tworzenia doskonałości w 
zakresie badań i innowacji oraz 
wspieranie ośrodków 
kompetencji, w szczególności 
leżących w interesie Europy 

100 000 000 
  

1. Warunki dla 
rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy 

1.1 Rozwój 
małopolskich węzłów 

inteligentnej 
specjalizacji 

1.1.2 Inwestycje w 
infrastrukturę oraz usługi 

świadczone na rzecz 
innowacyjnych 

przedsiębiorstw, zgodnie  
z regionalną strategią 

inteligentnej specjalizacji 

1. Wspieranie badań 
naukowych, rozwoju 
technologicznego i 
innowacji 

EFRR 

1.2 Promowanie inwestycji 
przedsiębiorstw w badania i 
innowacje, powiązań pomiędzy 
przedsiębiorstwami, centrami 
B+R oraz uczelniami wyższymi, 
w szczególności w zakresie 
rozwoju produktów i usług, 
transferu technologii (...) 

70 000 000 
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Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 
Cel tematyczny UE 2014-
2020 Fundusz Priorytet inwestycyjny 

Alokacja 
(euro) 

w tym alokacja 
na ZIT 

w tym  
alokacja na 
subregiony 

1. Warunki dla 
rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy 

1.1 Rozwój 
małopolskich węzłów 

inteligentnej 
specjalizacji 

1.1.3 Promocja innowacji 
oraz współpracy nauki i 

biznesu 

1. Wspieranie badań 
naukowych, rozwoju 
technologicznego i 
innowacji 

EFRR 

1.2 Promowanie inwestycji 
przedsiębiorstw w badania i 
innowacje, powiązań pomiędzy 
przedsiębiorstwami, centrami 
B+R oraz uczelniami wyższymi, 
w szczególności w zakresie 
rozwoju produktów i usług, 
transferu technologii (...) 

30 000 000 
  

1. Warunki dla 
rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy 

1.2 Kreowanie 
popytu na innwoacje 

w sektorze 
przedsiębiorstw 

1.2.1 Rozwój 
instrumentów finansowych 
wspierających działalność 

innowacyjną 
przedsiębiorstw 

1. Wspieranie badań 
naukowych, rozwoju 
technologicznego i 
innowacji 

EFRR 

1.2 Promowanie inwestycji 
przedsiębiorstw w badania i 
innowacje, powiązań pomiędzy 
przedsiębiorstwami, centrami 
B+R oraz uczelniami wyższymi, 
w szczególności w zakresie 
rozwoju produktów i usług, 
transferu technologii (...) 

40 000 000 
  

1. Warunki dla 
rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy 

1.2 Kreowanie 
popytu na innwoacje 

w sektorze 
przedsiębiorstw 

1.2.2 Wsparcie dotacyjne 
dla inwestycji 

przedsiębiorstw w 
obszarze B+R 

1. Wspieranie badań 
naukowych, rozwoju 
technologicznego i 
innowacji 

 
 
 
 
 
 

EFRR 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Promowanie inwestycji 
przedsiębiorstw w badania i 
innowacje, powiązań pomiędzy 
przedsiębiorstwami, centrami 
B+R oraz uczelniami wyższymi, 
w szczególności w zakresie 
rozwoju produktów i usług, 
transferu technologii (...) 
 

40 000 000 
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Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 
Cel tematyczny UE 2014-
2020 Fundusz Priorytet inwestycyjny 

Alokacja 
(euro) 

w tym alokacja 
na ZIT 

w tym  
alokacja na 
subregiony 

1. Warunki dla 
rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy 

1.2 Kreowanie 
popytu na innwoacje 

w sektorze 
przedsiębiorstw 

1.2.3 Małopolskie bony na 
innowacje – wsparcie dla 

mikro i małych 
przedsiębiorstw (projekty o 

małej skali) 

1. Wspieranie badań 
naukowych, rozwoju 
technologicznego i 
innowacji 

EFRR 

1.2 Promowanie inwestycji 
przedsiębiorstw w badania i 
innowacje, powiązań pomiędzy 
przedsiębiorstwami, centrami 
B+R oraz uczelniami wyższymi, 
w szczególności w zakresie 
rozwoju produktów i usług, 
transferu technologii (...) 

10 000 000 
  

1. Warunki dla 
rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy 

1.3 Wzmacnianie 
kadr regionalnej 

gospodarki wiedzy 
  

1. Wspieranie badań 
naukowych, rozwoju 
technologicznego i 
innowacji 

EFRR 

1.2 Promowanie inwestycji 
przedsiębiorstw w badania i 
innowacje, powiązań pomiędzy 
przedsiębiorstwami, centrami 
B+R oraz uczelniami wyższymi, 
w szczególności w zakresie 
rozwoju produktów i usług, 
transferu technologii (...) 

15 000 000 
  

2. Cyfrowa 
Małopolska 

2.1 Rozwój treści 
cyfrowych  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zwiększenie 
dostępności, stopnia 
wykorzystania i jakości 
technologii informacyjno - 
komunikacyjnych 

EFRR 
2.3 Wzmocnienie zastosowań 
TIK dla e-administracji, e-
learningu, e-integracji i ezdrowia 

30 000 000 
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Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 
Cel tematyczny UE 2014-
2020 Fundusz Priorytet inwestycyjny 

Alokacja 
(euro) 

w tym alokacja 
na ZIT 

w tym  
alokacja na 
subregiony 

2. Cyfrowa 
Małopolska 

2.2 Rozwój 
elektronicznej 

administracji oraz e-
usług publicznych 

2.2.1 Rozwój infrastruktury 
teleinformatycznej, w tym 
systemów zarządzania i 

aplikacji, służących 
usprawnieniu 

funkcjonowania instytucji 
publicznych (szczególnie 

administracji 
samorządowej) oraz 

integrowaniu zasobów 
informatycznych                 

2.2.2 Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych 

systemów 
teleinformatycznych, 

zapewniających 
dostępność, integrację i 
poprawę jakości usług 

publicznych świadczonych 
on-line 

2. Zwiększenie 
dostępności, stopnia 
wykorzystania i jakości 
technologii informacyjno - 
komunikacyjnych 

EFRR 
2.3 Wzmocnienie zastosowań 
TIK dla e-administracji, e-
learningu, e-integracji i ezdrowia 

110 000 000 
  

3. Aktywna 
gospodarczo 
Małopolska 

3.1 Infrastruktura i 
działania na rzecz 

rozwoju 
gospodarczego oraz 
przedsiębiorczości 

3.1.1 Infrastruktura 
rozwoju gospodarczego 

3. Podnoszenie 
konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw, 
sektora rolnego (w 
odniesieniu do EFRROW) 
oraz sektora rybołóstwa i 
akwakultury (w odniesieniu 
do EFMR) 

EFRR 

 
3.1 Promowanie 
przedsiębiorczości, w 
szczególności poprzez 
ułatwianie gospodarczego 
wykorzystywania nowych 
pomysłów oraz wspieranie 
tworzenia nowych firm 
 

120 000 000 30 000 000 90 000 000 
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Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 
Cel tematyczny UE 2014-
2020 Fundusz Priorytet inwestycyjny 

Alokacja 
W tym 

alokacja na 
ZITy 

Alokacja na 
subregiony 

3. Aktywna 
gospodarczo 
Małopolska 

3.1 Infrastruktura i 
działania na rzecz 

rozwoju 
gospodarczego oraz 
przedsiębiorczości 

3.1.2 Promocja 
gospodarcza i turystyczna 

regionu oraz promocja 
przedsiębiorczości 

3. Podnoszenie 
konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw, 
sektora rolnego (w 
odniesieniu do EFRROW) 
oraz sektora rybołóstwa i 
akwakultury (w odniesieniu 
do EFMR) 

EFRR 

3.2 Opracowywanie i wdrażanie 
nowych modeli biznesowych dla 

MŚP, w szczególności w celu 
internacjonalizacji 

30 000 000 
  

3. Aktywna 
gospodarczo 
Małopolska 

3.1 Infrastruktura i 
działania na rzecz 

rozwoju 
gospodarczego oraz 
przedsiębiorczości 

3.1.3 Powiązania 
kooperacyjne i klastrowe 

3. Podnoszenie 
konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw, 
sektora rolnego (w 
odniesieniu do EFRROW) 
oraz sektora rybołóstwa i 
akwakultury (w odniesieniu 
do EFMR) 

EFRR 
3.4 Wspieranie zdolności MŚP 
do udziału w procesach 
rozwojowych i innowacji 

10 000 000 
  

3. Aktywna 
gospodarczo 
Małopolska 

3.2 Konkurencyjność 
małopolskich MŚP 

3.2.1 Wsparcie 
inwestycyjne dla MŚP                           

3.2.2 Instrumenty 
finansowe dla MŚP 

3. Podnoszenie 
konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw, 
sektora rolnego (w 
odniesieniu do EFRROW) 
oraz sektora rybołóstwa i 
akwakultury (w odniesieniu 
do EFMR) 

EFRR 

3.3 Wspieranie tworzenia i 
rozszerzenia możliwości rozwoju 
zaawansowanych produktów i 
usług 

105 000 000 
  

3. Aktywna 
gospodarczo 
Małopolska 

3.2 Konkurencyjność 
małopolskich MŚP 

3.2.3 Doradztwo na rzecz 
sektora MŚP 

3. Podnoszenie 
konkurencyjności małych i 
średnich przedsiębiorstw, 
sektora rolnego (w 
odniesieniu do EFRROW) 
oraz sektora rybołóstwa i 
akwakultury (w odniesieniu 
do EFMR) 

EFRR 

3.3 Wspieranie tworzenia i 
rozszerzenia możliwości rozwoju 
zaawansowanych produktów i 
usług 

20 000 000 
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Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 
Cel tematyczny UE 2014-
2020 Fundusz Priorytet inwestycyjny 

Alokacja 
(euro) 

w tym alokacja 
na ZIT 

w tym  
alokacja na 
subregiony 

4. Regionalna 
polityka 

energetyczna 
przyjazna 

środowisku 

4.1 Stworzenie 
warunków i 

mechanizmów 
mających na celu 
poprawę bilansu 
energetycznego 

województwa 

4.1.1 Wzrost poziomu 
wykorzystanie 

odnawialnych źródeł 
energii 

4. Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach 

EFRR 
4.1 Promowanie produkcji i 
dystrybucji odnawialnych źródeł 
energii 

50 000 000 
  

4. Regionalna 
polityka 

energetyczna 
przyjazna 

środowisku 

4.1 Stworzenie 
warunków i 

mechanizmów 
mających na celu 
poprawę bilansu 
energetycznego 

województwa 

4.1.2 Poprawa 
efektywności 

energetycznej w 
przedsiębiorstwach, 

sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 

4. Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach 

EFRR 

4.3 Wspieranie efektywności 
energetycznej i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w 
infrastrukturach publicznych i 
sektorze mieszkaniowym; 

70 000 000 
  

4. Regionalna 
polityka 

energetyczna 
przyjazna 

środowisku 

4.1 Stworzenie 
warunków i 

mechanizmów 
mających na celu 
poprawę bilansu 
energetycznego 

województwa 

4.1.2 Poprawa 
efektywności 

energetycznej w 
przedsiębiorstwach, 

sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 

4. Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach 

EFRR 

4.2 Promowanie efektywności 
energetycznej i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii w 
MŚP 

   

4. Regionalna 
polityka 

energetyczna 
przyjazna 

środowisku 

4.2 Infrastruktura 
dystrybucyjna  

4. Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach 

EFRR 
4.1 Promowanie produkcji i 
dystrybucji odnawialnych źródeł 
energii 

30 000 000 
  

4. Regionalna 
polityka 

energetyczna 
przyjazna 

środowisku 

4.3 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do 

powietrza 

4.3.1 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń z sektora 

mieszkaniowego 

4. Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach 

EFRR 

4.5 Promowanie 
niskoemisyjnych strategii dla 
wszystkich rodzajów obszarów, 
w szczególności dla obszarów 
miejskich, w tym promowanie 
zrównoważonej mobilności 

110 000 000 55 000 000 55 000 000 
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Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 
Cel tematyczny UE 2014-
2020 Fundusz Priorytet inwestycyjny 

Alokacja 
(euro) 

w tym alokacja 
na ZIT 

w tym  
alokacja na 
subregiony 

4. Regionalna 
polityka 

energetyczna 
przyjazna 

środowisku 

4.3 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do 

powietrza 

4.3.2 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń 
przemysłowych 

4. Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach 

EFRR 

4.5 Promowanie 
niskoemisyjnych strategii dla 
wszystkich rodzajów obszarów, 
w szczególności dla obszarów 
miejskich, w tym promowanie 
zrównoważonej mobilności 

10 000 000 
  

4. Regionalna 
polityka 

energetyczna 
przyjazna 

środowisku 

4.4 Zrównoważony 
transport miejski 

  
4. Wspieranie przejścia na 
gospodarkę niskoemisyjną 
we wszystkich sektorach 

EFRR 

4.5 Promowanie 
niskoemisyjnych strategii dla 
wszystkich rodzajów obszarów, 
w szczególności dla obszarów 
miejskich, w tym promowanie 
zrównoważonej mobilności 

80 000 000 35 000 000 45 000 000 

5. Ochrona 
środowiska 
naturalnego 

5.1 Wzmocnienie 
odporności na 

zagrożenia związane 
ze zmianami klimatu, 
w tym zapobieganie 

zagrożeniom 
naturalnym 

  

5. Promowanie 
dostosowania do zmiany 
klimatu, zapobiegania 
ryzyku i zarządzania 
ryzykiem 

EFRR 

5.2 Promowanie inwestycji 
ukierunkowanych na konkretne 
rodzaje ryzyka, zapewniających 
odporność na klęski żywiołowe 
oraz stworzenie systemów 
zarządzania klęskami 
żywiołowymi 

50 000 000 
  

5. Ochrona 
środowiska 
naturalnego 

5.2 Ochrona 
zasobów wodnych 

  

6. Ochrona środowiska 
naturalnego i wspieranie 
efektywności wykorzystania 
zasobów 

EFRR 

6.2 Zaspokojenie znaczących 
potrzeb w zakresie inwestycji w 
sektorze wodnym w celu 
spełnienia wymogów dorobku 
prawnego dotyczącego 
środowiska 

95 000 000 
  

5. Ochrona 
środowiska 
naturalnego 

5.3 Rozwijanie 
systemu gospodarki 

odpadami 

  

6. Ochrona środowiska 
naturalnego i wspieranie 
efektywności wykorzystania 
zasobów 

EFRR 

6.1 Zaspokojenie znaczących 
potrzeb w zakresie inwestycji w 
sektorze odpadów w celu 
spełnienia wymogów dorobku 
prawnego dotyczącego 
środowiska 

25 000 000 
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Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 
Cel tematyczny UE 2014-
2020 Fundusz Priorytet inwestycyjny 

Alokacja 
(euro) 

w tym alokacja 
na ZIT 

w tym  
alokacja na 
subregiony 

6. Dziedzictwo i 
przestrzeń 
regionalna 

6.1  Ochrona, 
rozwój, 

udostępnianie i 
promocja zasobów 

dziedzictwa 
kulturowego 

  

6. Ochrona środowiska 
naturalnego i wspieranie 
efektywności wykorzystania 
zasobów 

EFRR 
6.3 Ochrona, promowanie i 
rozwój dziedzictwa kulturowego i 
naturalnego 

45 000 000 
  

6. Dziedzictwo i 
przestrzeń 
regionalna 

6.2. Ochrona, 
udostępnianie i 

promocja 
dziedzictwa 
naturalnego 

  

6. Ochrona środowiska 
naturalnego i wspieranie 
efektywności wykorzystania 
zasobów 

EFRR 

6.4 Ochrona i przywracanie 
różnorodności biologicznej, 
ochrona i przywracanie stanu 
gleby oraz promowanie usług 
ekosystemowych, w tym 
programu NATURA 2000 i 
zielonej infrastruktury 

55 000 000 
 

55 000 000 

6. Dziedzictwo i 
przestrzeń 
regionalna 

6.3. Rewitalizacja 
obszarów miejskich 

6.3.1. Rewitalizacja 
fizyczna zdegradowanych 

obszarów miejskich 

9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem 

EFRR 

9.2 Wsparcie rewitalizacji 
fizycznej, gospodarczej i 
społecznej ubogich społeczności 
oraz obszarów miejskich i 
wiejskich 

190 000 000 
 

190 000 000 

6. Dziedzictwo i 
przestrzeń 
regionalna 

6.3. Rewitalizacja 
obszarów miejskich 

6.3.2 Rewitalizacja 
społeczna 

zdegradowanych 
obszarów miejskich 

9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem 

EFS 
9.9 Lokalne strategie rozwoju 
realizowane przez społeczność 

40 000 000 
 

40 000 000 

6. Dziedzictwo i 
przestrzeń 
regionalna 

6.4. Rewitalizacja 
uzdrowisk  

6.4.1 Rewitalizacja 
fizyczna uzdrowisk 

9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem 

EFRR 

9.2 Wsparcie rewitalizacji 
fizycznej, gospodarczej i 
społecznej ubogich społeczności 
oraz obszarów miejskich i 
wiejskich 

25 000 000 
  

6. Dziedzictwo i 
przestrzeń 
regionalna 

6.4. Rewitalizacja 
uzdrowisk  

6.4.2 Rewitalizacja 
społeczna uzdrowisk 

9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem 

EFS 
9.9 Lokalne strategie rozwoju 
realizowane przez społeczność 

5 000 000 
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Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 
Cel tematyczny UE 2014-
2020 Fundusz Priorytet inwestycyjny 

Alokacja 
(euro) 

w tym alokacja 
na ZIT 

w tym  
alokacja na 
subregiony 

6. Dziedzictwo i 
przestrzeń 
regionalna 

6.5 Odnowa 
obszarów wiejskich 

6.5.1 Odnowa fizyczna 
obszarów wiejskich 

9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem 

EFRR 

9.2 Wsparcie rewitalizacji 
fizycznej, gospodarczej i 
społecznej ubogich społeczności 
oraz obszarów miejskich i 
wiejskich 

40 000 000 
  

6. Dziedzictwo i 
przestrzeń 
regionalna 

6.5 Odnowa 
obszarów wiejskich 

6.5.2 Odnowa społeczna 
obszarów wiejskich 

9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem 

EFS 
9.9 Lokalne strategie rozwoju 
realizowane przez społeczność 

10 000 000 
  

7. Nowoczesna 
infrastruktura 

transportowa dla 
rozwoju społeczno-

gospodarczego 

7.1 Rozwój 
infrastruktury 

drogowej   

7.1.1 Drogi o znaczeniu 
regionalnym 

7. Promowanie 
zrównoważonego 
transportu i usuwanie 
niedoborów przepustowości 
w działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych 

EFRR 

7.2 Zwiększanie mobilności 
regionalnej poprzez łączenie 
węzłów drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z infrastrukturą 
TEN-T 

250 000 000 
  

7. Nowoczesna 
infrastruktura 

transportowa dla 
rozwoju społeczno-

gospodarczego 

7.1 Rozwój 
infrastruktury 

drogowej   

7.1.2 Drogi o znaczeniu 
subregionalnym 

7. Promowanie 
zrównoważonego 
transportu i usuwanie 
niedoborów przepustowości 
w działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych 

EFRR 

7.2 Zwiększanie mobilności 
regionalnej poprzez łączenie 
węzłów drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z infrastrukturą 
TEN-T 

50 000 000 
 

50 000 000 

7. Nowoczesna 
infrastruktura 

transportowa dla 
rozwoju społeczno-

gospodarczego 

7.2 Regionalny 
transport kolejowy 

oraz transport 
multimodalny  

 
 
 

7.2.1 Sieć kolejowa o 
znaczeniu regionalnym 

 
 
 
 

7. Promowanie 
zrównoważonego 
transportu i usuwanie 
niedoborów przepustowości 
w działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych 

EFRR 

7.4 Rozwój i odnowa 
kompleksowego, wysokiej 
jakości interoperacyjnego 
systemu kolejowego 

60 000 000 45 000 000 
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Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 
Cel tematyczny UE 2014-
2020 Fundusz Priorytet inwestycyjny 

Alokacja 
(euro) 

w tym alokacja 
na ZIT 

w tym  
alokacja na 
subregiony 

7. Nowoczesna 
infrastruktura 

transportowa dla 
rozwoju społeczno-

gospodarczego 

7.2 Regionalny 
transport kolejowy 

oraz transport 
multimodalny  

7.2.2 Tabor kolejowy 

7. Promowanie 
zrównoważonego 
transportu i usuwanie 
niedoborów przepustowości 
w działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych 

EFRR 

7.4 Rozwój i odnowa 
kompleksowego, wysokiej 
jakości interoperacyjnego 
systemu kolejowego 

45 000 000 
  

7. Nowoczesna 
infrastruktura 

transportowa dla 
rozwoju społeczno-

gospodarczego 

7.2 Regionalny 
transport kolejowy 

oraz transport 
multimodalny  

7.2.3  Transport 
intermodalny/multimodalny 

7. Promowanie 
zrównoważonego 
transportu i usuwanie 
niedoborów przepustowości 
w działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych 

EFRR 

7.3 Rozwój przyjaznych dla 
środowiska i niskoemisyjnych 
systemów transportu miejskiego 
łącznie z transportem rzecznym 
oraz morskim oraz promowanie 
mobilności miejskiej zgodnej z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju 

15 000 000 
  

7. Nowoczesna 
infrastruktura 

transportowa dla 
rozwoju społeczno-

gospodarczego 

7.3  Rozwój 
transportu lotniczego 
na rzecz mobilności 

regionalnej  

  

7. Promowanie 
zrównoważonego 
transportu i usuwanie 
niedoborów przepustowości 
w działaniu najważniejszych 
infrastruktur sieciowych 

EFRR 

7.2 Zwiększanie mobilności 
regionalnej poprzez łączenie 
węzłów drugorzędnych i 
trzeciorzędnych z infrastrukturą 
TEN-T 

15 000 000 
  

8. Otwarty rynek 
pracy 

8.1 Integracja 
zawodowa 

mieszkańców 
regionu 

  
8. Wspieranie zatrudnienia i 
mobilności pracowników  

EFS 

8.5 Zapewnianie dostępu do 
zatrudnienia osobom 
poszukującym pracy 
i nieaktywnym zawodowo, w tym 
podejmowanie lokalnych 
inicjatyw na rzecz zatrudnienia 
oraz wspieranie mobilności 
pracowników 

90 000 000 
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Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 
Cel tematyczny UE 2014-
2020 Fundusz Priorytet inwestycyjny 

Alokacja 
(euro) 

w tym alokacja 
na ZIT 

w tym  
alokacja na 
subregiony 

8. Otwarty rynek 
pracy 

8.2 Wsparcie dla 
zakładania 

mikroprzedsiębiorstw 
  

8. Wspieranie zatrudnienia i 
mobilności pracowników  

EFS 
8.7 Samozatrudnienie, 
przedsiębiorczość i tworzenie 
przedsiębiorstw 

55 000 000 
  

8. Otwarty rynek 
pracy 

8.3 Rozwój 
kompetencji kadr 

  
8. Wspieranie zatrudnienia i 
mobilności pracowników  

EFS 
8.9 Przystosowanie 
pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian 

35 000 000 
  

8. Otwarty rynek 
pracy 

8.4 Wsparcie 
procesów 

modernizacyjnych i 
adaptacja do zmian 

  
8. Wspieranie zatrudnienia i 
mobilności pracowników  

EFS 
8.9 Przystosowanie 
pracowników, przedsiębiorstw i 
przedsiębiorców do zmian 

10 000 000 
  

8. Otwarty rynek 
pracy 

8.5  Wsparcie na 
rzecz łączenia życia 

zawodowego i 
rodzinnego    

8. Wspieranie zatrudnienia i 
mobilności pracowników  

EFS 

8.8 Równość mężczyzn i kobiet 
oraz godzenie życia 
zawodowego i 
prywatnego 

20 000 000 
  

8. Otwarty rynek 
pracy 

8.6 Wsparcie na 
rzecz wydłużenia 

aktywności 
zawodowej   

8. Wspieranie zatrudnienia i 
mobilności pracowników  

EFS 
8.10 Aktywne i zdrowe starzenie 
się 

15 000 000 
  

9. Region spójny 
społecznie 

9.1 Aktywna 
integracja osób 

będących w 
szczególnej sytuacji 

społeczno-
zawodowej 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem 

EFS 
9.4 Aktywna integracja w 
szczególności w celu poprawy 
zdolności do zatrudnienia 

80 000 000 
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Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 
Cel tematyczny UE 2014-
2020 Fundusz Priorytet inwestycyjny 

Alokacja 
(euro) 

w tym alokacja 
na ZIT 

w tym  
alokacja na 
subregiony 

9. Region spójny 
społecznie 

9.2 Rozwój usług 
społecznych i 

zdrowotnych w 
regionie 

9.2.1. Zwiększenie jakości 
i dostępności usług 

społecznych i 
zdrowotnych w regionie  

9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem 

EFS 

9.7 Ułatwianie dostępu do 
niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości 
usług, w tym opieki zdrowotnej i 
usług socjalnych świadczonych 
w 
interesie ogólnym 

75 000 000 
  

9. Region spójny 
społecznie 

9.2 Rozwój usług 
społecznych i 

zdrowotnych w 
regionie 

9.2.2 Zwiększenie 
dostępności do 

kompleksowej oferty 
wsparcia dla osób 

starszych i 
niepełnosprawnych 

9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem 

EFS 

9.7 Ułatwianie dostępu do 
niedrogich, trwałych oraz 
wysokiej jakości 
usług, w tym opieki zdrowotnej i 
usług socjalnych świadczonych 
w 
interesie ogólnym 

31 000 000 
 

31 000 000 

9. Region spójny 
społecznie 

9.3  Inicjatywy na 
rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej 
w regionie 

9.3.1 Rozwój sieci 
wsparcia ekonomii 

społecznej 

9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem 

EFS 
9.8 Wspieranie gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych 

10 000 000 
 

10 000 000 

9. Region spójny 
społecznie 

9.3  Inicjatywy na 
rzecz rozwoju 

ekonomii społecznej 
w regionie 

9.3.2 Upowszechnienie 
ekonomii społecznej i 

samoorganizacji 

9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem 

EFS 
9.8 Wspieranie gospodarki 
społecznej i przedsiębiorstw 
społecznych 

2 000 000 
  

9. Region spójny 
społecznie 

9.4 Inwestycje w 
specjalistyczną 
infrastrukturę 

ochrony zdrowia 

9.4.1 Specjalistyczna 
infrastruktura ochrony 
zdrowia o znaczeniu 

regionalnym 

9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem 

EFRR 

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 (...) 

76 000 000 
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Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 
Cel tematyczny UE 2014-
2020 Fundusz Priorytet inwestycyjny 

Alokacja 
(euro) 

w tym alokacja 
na ZIT 

w tym  
alokacja na 
subregiony 

9. Region spójny 
społecznie 

9.4 Inwestycje w 
specjalistyczną 
infrastrukturę 

ochrony zdrowia 

9.4.2 Infrastruktura 
społeczna i ochrony 
zdrowia o znaczeniu 

subregionalnym 

9. Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z 
ubóstwem 

EFRR 

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 (...) 

35 000 000 
 

35 000 000 

10. Wiedza i 
kompetencje 
mieszkańców 

10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego 

10.1.1 Edukacja 
przedszkolna                  

10.1.2 Podniesienie 
jakości i efektywności 

nauczania na poziomie 
ogólnym 

10. Inwestowanie w 
edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie 

EFS 

10.1 Zapobieganie i ograniczenie 
przedwczesnego kończenia 
nauki szkolnej oraz zapewnienie 
równego dostępu do dobrej 
jakości edukacji 
elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego 

70 000 000 
  

10. Wiedza i 
kompetencje 
mieszkańców 

10.2 Rozwój 
szkolnictwa 

zawodowego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

10. Inwestowanie w 
edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie 

EFS 

10.3 Poprawę dostępności 
uczenia się przez całe życie, 
podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i 
zwiększenie 
dopasowania systemów 
kształcenia i szkolenia do 
potrzeb rynku 
pracy (...) 

40 000 000 
 

40 000 000 
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Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie 
Cel tematyczny UE 2014-
2020 Fundusz Priorytet inwestycyjny 

Alokacja 
(euro) 

w tym alokacja 
na ZIT 

w tym  
alokacja na 
subregiony 

10. Wiedza i 
kompetencje 
mieszkańców 

10.3 Rozwój 
poradnictwa i 
kształcenia 

całożyciowego w 
kontekście 
utrzymania 
aktywności 
zawodowej 

  
10. Inwestowanie w 
edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie 

EFS 

10.3 Poprawę dostępności 
uczenia się przez całe życie, 
podniesienie umiejętności i 
kwalifikacji siły roboczej i 
zwiększenie dopasowania 
systemów kształcenia i szkolenia 
do potrzeb rynku 
pracy (...) 

40 000 000 
  

10. Wiedza i 
kompetencje 
mieszkańców 

10.4 Wsparcie 
infrastruktury 
edukacyjnej i 

szkoleniowej w tym 
związanej z 

systemem edukacji    

10. Inwestowanie w 
edukację, umiejętności i 
uczenie się przez całe życie 

EFRR 
10.4 Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej 

20 000 000 
 

20 000 000 

11. Pomoc 
techniczna EFRR     

11. Wzmacnianie 
potencjału 
instytucjonalnego i 
skuteczności administracji 
publicznej  

EFRR 

11.1 Inwestycje w zdolności 
instytucjonalne i w skuteczność 
administracji publicznych oraz 
usług publicznych w celu 
przeprowadzenia reform, z 
uwzględnieniem lepszego 
stanowienia prawa i dobrego 
rządzenia 

84 000 000 
  

12. Pomoc 
techniczna EFS     

11. Wzmacnianie 
potencjału 
instytucjonalnego i 
skuteczności administracji 
publicznej  

EFS 

11.1 Inwestycje w zdolności 
instytucjonalne i w skuteczność 
administracji publicznych oraz 
usług publicznych w celu 
przeprowadzenia reform, z 
uwzględnieniem lepszego 
stanowienia 
prawa i dobrego rządzenia 

32 000 000 
  

            2 915 000 000 165 000 000 661 000 000 



B. Podział środków na cele tematyczne 

Cel tematyczny  Alokacja w euro 

1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 305 000 000 

2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii 
informacyjno - komunikacyjnych 140 000 000 

3. Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, 
sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołóstwa i 
akwakultury (w odniesieniu do EFMR) 285 000 000 

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach 350 000 000 

5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i 
zarządzania ryzykiem 50 000 000 

6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności 
wykorzystania zasobów 220 000 000 

7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 435 000 000 

8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników  225 000 000 

9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 619 000 000 

10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe 
życie 170 000 000 

11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności 
administracji publicznej  116 000 000 

  2 915 000 000 

 

 

C. Podział środków na osie priorytetowe 

Nazwa osi priorytetowej Alokacja w euro 

1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 305 000 000 

2. Cyfrowa Małopolska 140 000 000 

3. Aktywna gospodarczo Małopolska 285 000 000 

4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku 350 000 000 

5. Ochrona środowiska naturalnego 170 000 000 

6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna 410 000 000 

7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-
gospodarczego 435 000 000 

8. Otwarty rynek pracy 225 000 000 

9. Region spójny społecznie 309 000 000 

10. Wiedza i kompetencje mieszkańców 170 000 000 

11. Pomoc techniczna EFRR 84 000 000 

12. Pomoc techniczna EFS 32 000 000 

RAZEM 2 915 000 000 
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D. Koncentracja tematyczna 

Limity w ramach kryterium 
koncentracji tematycznej środków 

Fundusz 
Kwota alokacji w 

euro 
Poziom spełnienia 

kryterium 

Minimum 50 % środków EFRR 
powinno zostać przeznaczone na 
cele tematyczne nr 1,2,3,4 

EFRR 1 080 000 000 47,89% 

Minimum 10 % środków EFRR 
powinno zostać przeznaczone na cel 
tematyczny nr 4 

EFRR 350 000 000 15,52% 

Minimum 20 % środków EFS 
powinno zostać przeznaczone na cel 
tematyczny nr 9 

EFS 253 000 000 38,33% 

Minimum 60 % środków EFS 
powinno zostać przeznaczone na 
maksymalnie cztery priorytety 
inwestycyjne 

EFS 356 000 000 53,94% 

Minimum 20 % - 25 % środków z 
funduszy strukturalnych powinno 
zostać przeznaczone na cele 
tematyczne nr 8,9,10 

EFRR, EFS 1 014 000 000 34,79% 

Kwota alokacji na program  EFRR  2 255 000 000 77,36% 

Kwota alokacji na program  EFS 660 000 000 22,64% 

RAZEM EFRR, EFS 2 915 000 000 100,00% 

 


