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INFRASTRUKTURA 
TRANSPORTOWA 
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9. 
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232 MLN EUR 

10.  
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11.  
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PRZESTRZENI 
REGIONALNEJ 

170 MLN EUR 

12. 
INFRASTRUKTURA 

SPOŁECZNA  
151 MLN EUR 

8.  

RYNEK PRACY 

270,8 MLN EUR 

6.  

DZIEDZICTWO         
REGIONALNE 

169,1 MLN EUR 

EFRR EFS 

1.  

GOSPODARKA 
WIEDZY            

250 MLN EUR 

 

SCHEMAT RPO WM 2014-2020  

+ 13. POMOC TECHNICZNA 



INSTRUMENTY TERYTORIALNE –  
współdecydowanie o wydatkowaniu części środków 

przeniesione na poziom subregionalny 
 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne:  

236,06 mln EUR 
- Metropolia Krakowska  

(Kraków+14 gmin ościennych) 

 

 

Subregionalny Program Rozwoju: 

521,58 mln EUR 
- Krakowski Obszar Metropolitalny (poza ZIT)  

- Subregion Tarnowski  

- Subregion Sądecki  

- Subregion Podhalański  

- Małopolska Zachodnia 

Subregion 
Tarnowski 

Subregion 
Sądecki Subregion 

Podhalański 

Krakowski  
Obszar 
Metropolitarny 

Małopolska 
Zachodnia 



Harmonogram naborów wniosków w trybie 
konkursowym dla RPO WM na 2019 r. 



PODDZIAŁANIE 2.1.1 ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA: 26 364 361,83 PLN 

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące rozwojowi elektronicznej administracji, przyczyniające się 
do upowszechnienia standardów funkcjonowania cyfrowych urzędów. Zakres wsparcia obejmuje w szczególności: 
informatyzację procedur administracyjnych, upowszechnienie elektronicznego obiegu dokumentów, elektroniczne 
zarządzanie rejestrami publicznymi, zapewnienie integracji platform lokalnych i regionalnych z platformą ePUAP, 
przygotowanie wzorów dokumentów elektronicznych, dla których organem właściwym do określenia wzoru jest 
jedynie organ JST, zapewnienie elektronicznej dostępności urzędów i ich usług dla osób niepełnosprawnych zgodnie 
ze standardami WCAG 
 

Typy projektów:  
A. e-usługi publiczne w administracji: usługi administracji dla biznesu (A2B) i obywateli (A2C) 

B. usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) wspierające dla e-usług publicznych  

C. nowe rozwiązania IT w administracji, służące cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych  

Maksymalny poziom dofinansowania: 75% 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 5 000 000 PLN 
W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, przez co najmniej 10 partnerów – maksymalna wartość 
wydatków kwalifikowanych: 10 000 000 PLN 
 

Planowany termin naboru: czerwiec 2019 r.  

Działanie 2.1 E-ADMINISTRACJA I OTWARTE ZASOBY 



Działanie 3.2 PROMOCJA POSTAW PRZERSIĘBIORCZYCH  
ORAZ POTENCJAŁ IOB – 38 976 300,00 PLN 

Celem działań podejmowanych w tym obszarze jest zapewnienie wyspecjalizowanych usług wspierających 
małopolskie MŚP we wczesnej fazie rozwoju (tj. takich, które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 36 m-cy), 
upowszechnianie wśród nich nowych modeli biznesowych oraz zwiększanie ich skłonności do poszerzania 
skali działalności i podejmowania działań rozwojowych, a także promowanie postaw przedsiębiorczych.  
W tym zakresie realizowane będą przedsięwzięcia dotyczące promocji przedsiębiorczości oraz wsparcia 
rozwoju nowych firm poprzez świadczenie specjalistycznych usług przez inkubatory przedsiębiorczości 
(w tym również ośrodki przedsiębiorczości akademickiej), a także jednostki samorządu terytorialnego lub 
ich jednostki organizacyjne, skierowane do małopolskich MŚP we wczesnej fazie rozwoju. 
 

Typy projektów:  

A. promocja postaw przedsiębiorczych  
 

Maksymalny poziom dofinansowania: 85% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 

Minimalna/Maksymalna wartość projektu - nie dotyczy 

 

Termin naboru: od 31.12.2018 do 02.04.2019;  grudzień 2019 r.  



Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM 

PODDZIAŁANIE 4.3.2  GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI  

                                        PUBLICZNEJ – SPR: 2 328 604,40 PLN 

W ramach poddziałania wspierane będą inwestycje w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków 
użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł 
energii.  
 
Typy projektów:   

A. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

 

Maksymalny poziom dofinansowania: 60% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 
Minimalna/Maksymalna wartość projektu - nie dotyczy 

 

Planowany termin naboru: wrzesień 2019 r.  

 



Działanie 4.4 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA 

PODDZIAŁANIE 4.4.3  OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) – SPR: 3 290 920,58 PLN 

Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz  
z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu 
ogrzewania. Wsparcie będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe. Inwestycje mogą zostać 
wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. 
Oznacza to, iż dofinansowanie uzyskają również inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo 
istnieje możliwość dofinansowania do termomodernizacji budynków w zakresie wynikającym z oceny energetycznej. 
 
Typy projektów:   

A. wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) 
 

Maksymalna kwota dofinansowania:  
- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego  
- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła 
dla więcej niż jednego lokalu 
W przypadku konieczności poniesienia kosztów na instalacje wewnętrzną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania 
urządzenia istnieje możliwość zwiększenia limitu środków dofinansowania: 
- maksymalnie do 1 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego 
- do wielokrotności 1 tys. zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym  
i nie więcej niż 80 zł/m2 ogrzewanej powierzchni. 
Maksymalna wielkość dofinansowania prac termomodernizacyjnych nie może przekroczyć 25 000 zł. 
 

Planowany termin naboru: październik 2019 r.  

 



Działanie 5.1 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 

PODDZIAŁANIE 5.1.1  PRZECIWDZIAŁANIE KLĘSKOM ŻYWIOŁOWYM: 30 369 280,60 PLN 

W ramach poddziałania realizowane będą wszelkie inwestycje o charakterze regionalnym 
i lokalnym nakierowane na zwiększenie odporności na klęski żywiołowe i niekorzystne zjawiska pogodowe. 
W tym wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu różnych form małej retencji, rozwoju terenów zalewowych, 
zagospodarowywania wód opadowych. Poddziałanie będzie również skierowane na przedsięwzięcia z zakresu 
renaturalizacji rzek i potoków, przywracające ciekom wodnym uprzednio uregulowanym lub przekształconym w inny 
sposób stanu zbliżonego do naturalnego istniejącego przed ingerencją człowieka. Wspierane będą również działania 
na rzecz renaturyzacji obszarów wodno-błotnych. 
 
Typy projektów:  

A. rozwój różnych form małej retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji 
B. podejmowanie działań z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych obszarów 
C. inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe 
 

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%  

Minimalna/Maksymalna wartość projektu - nie dotyczy 

 

Planowany termin naboru: maj 2019 r. 



Działanie 5.2 ROZWIJANIE SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI 

PODDZIAŁANIE 5.2.2 GOSPODARKA ODPADAMI- SPR : 15 493 945,39 PLN 

W ramach rozwoju systemu gospodarki odpadami, zgodnego z hierarchią sposobów postępowania 
z odpadami przewiduje się wsparcie w następujących obszarach: 
- budowa/rozbudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, jako uzupełnienie zbiórki 

selektywnej „u źródła”,  
- budowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, 

- przedsięwzięcia związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.  
 

Typy projektów:  

A. budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z punktami 
napraw, 
B. budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku, recyklingu i ponownego użycia, 
C. przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu 
 

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%  

Minimalna/Maksymalna wartość projektu - W przypadku projektów dotyczących wsparcia PSZOK kwalifikowane 
będą projekty o wartości do 2 mln PLN kosztów kwalifikowalnych i obsługujące do 20 000 mieszkańców (warunki 
łączne). 
W przypadku pozostałych projektów wspierane będą kompleksowe inwestycje, których 
wartość kosztów kwalifikowalnych będzie mniejsza od 8 mln PLN. 
 

Planowany termin naboru: kwiecień 2019 r. 



Działanie 7.2 TRANSPORT KOLEJOWY 

PODDZIAŁANIE 7.2.4 INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR: 32 552 162,43 PLN 

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty, zlokalizowane na obszarze objętym SPR, dotyczące 
budowy, rozbudowy, przebudowy infrastruktury służącej obsłudze podróżnych, korzystających z kolei, 
w szczególności na potrzeby tworzonej w Małopolsce szybkiej kolei aglomeracyjnej (SKA), w tym m.in. parkingi 
Park&Ride na potrzeby SKA, przystanki kolejowe, dworce kolejowe. 
Inwestycje realizowane w tym zakresie muszą być zlokalizowane w pobliżu czynnych odcinków linii kolejowych, 
na których odbywa się ruch pociągów pasażerskich a infrastruktura realizowana w ramach projektu służyć będzie 
obsłudze tego ruchu (obsługa podróżnych).  

 

Typ projektów:  

A. budowa, przebudowa infrastruktury służącej obsłudze podróżnych 
 

Maksymalny poziom dofinansowania: 85%  

Minimalna/Maksymalna wartość projektu – nie dotyczy  
 

Termin naboru: od 29.11.2018 do 31.01.2019 



Podejmowane działania na rzecz wsparcia osób pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), 
których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj. osób powyżej 50 r.ż., długotrwale bezrobotnych, osób  
z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet, powinny ujmować element indywidualnej 
diagnozy potrzeb uczestników oraz charakteryzować się kompleksowością i jak największą skutecznością wsparcia. 
W związku z tym beneficjenci będą mogli w ramach realizowanych projektów oferować uczestnikom szeroki 
katalog form pomocy, w zależności od potrzeb konkretnego uczestnika, tj.:  
- identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestnika  
- pośrednictwo pracy,  
- poradnictwo zawodowe,  
- wsparcie motywacyjne (psychologiczne), 
- szkolenia i/lub doradztwo prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji,  
- inne narzędzia, metody, programy służące aktywizacji zawodowej (z wyłączeniem dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej). 
Typy projektów:  
A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy  
 

Maksymalny poziom dofinansowania: 95% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 

Minimalna wartość projektu – 80 000 PLN 

Planowany termin naboru: grudzień 2019 r.  
 

Działanie 8.2 – AKTYWIZACJA ZAWODOWA– 88 489 875,89 PLN 



Komplementarnie do projektów mających na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, w szczególności  
kobiet, w ramach działania 8.5 podejmowane będą interwencje mające na celu umożliwienie powrotu lub wejścia 
na rynek pracy, a także utrzymanie zatrudnienia przez osoby, które pełnią funkcje opiekuńcze nad małymi dziećmi. 
W tym zakresie wsparcie ukierunkowane będzie na zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 
w wymiarze regionalnym. 
 
Typy projektów:  
A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków 
(m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących 
instytucjach 
B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna 
 
Maksymalny poziom dofinansowania: 85% 

Minimalna wartość projektu – 50 000 PLN  

Planowany termin naboru: marzec 2019 r. 

Działanie 8.5 – WSPARCIE NA RZECZ ŁĄCZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO  
Z PRYWATNYM – 45 737 180,97 PLN 



Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA 

PODDZIAŁANIE 9.1.1  AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE WYŁĄCZNIE DLA OPS I PCPR: 85 892 215,22 PLN 

PODDZIAŁANIE 9.1.2  AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE: 21 649 752,69 PLN 

W ramach poddziałania przewiduje się realizację kompleksowych programów na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  
W programach tych możliwe będzie wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze 
społecznym, zawodowym, czy edukacyjnym, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób i rodzin 
objętych wsparciem, takich jak: 
- identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika; 
- usługi aktywnej integracji; 
- wsparcie służące poprawie dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej; 
- wsparcie dla rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ; 
- wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ; 
- usługi społeczne. 
 

Typy projektów:  

A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz ich otoczenia  

Maksymalny poziom dofinansowania: 95% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN 

Planowany termin naboru: Poddziałanie 9.1.1 – listopad 2019 r. ; Poddziałanie 9.1.2 – czerwiec 2019 r. 



Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

PODDZIAŁANIE 9.2.2  USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT: 9 770 489,88 PLN 
PODDZIAŁANIE 9.2.3  USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – SPR: 7 352 532,63 PLN 

W ramach poddziałania przewiduje się realizację inicjatyw zwiększających dostępność oraz jakość usług kierowanych 
do osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów, a także działań mających na celu zapewnienie specjalistycznego 
wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych kryzysem. 
 
Typy projektów:  
A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych 
B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób 
niesamodzielnych 
C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej 
Tryb wyboru: konkursowy 

 
Maksymalny poziom dofinansowania: 92,7% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 
Minimalna wartość projektu: 50 000 zł 
 
Planowany termin ogłoszenia naboru: maj 2019 r.  



Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

PODDZIAŁANIE 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT: 21 093 237,34 PLN 

PODDZIAŁANIE 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR: 70 378 435,23 PLN 

W ramach poddziałania realizowane będą projekty na rzecz zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego 
oraz rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego. 
Tworzenie miejsc przedszkolnych będzie możliwe zarówno w istniejących, jak i w nowopowstałych ośrodkach 
wychowania przedszkolnego. Wsparcie dotyczyć może m.in. adaptacji/dostosowania pomieszczeń, 
wyposażenia/doposażenia w niezbędny sprzęt, zabawki, pomoce edukacyjnie itp., a także obejmować wydatki 
związane z funkcjonowaniem miejsc przedszkolnych, czy organizacją zajęć dodatkowych. 
Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego dotyczy przede wszystkim organizacji zajęć 
dodatkowych, ale może temu towarzyszyć także wydłużenie godzin pracy placówek (tak, aby były one bardziej 
dostępne dla pracujących rodziców/opiekunów dzieci). 
Realizowane projekty powinny także zakładać wyrównywanie szans dzieci ze szczególnymi potrzebami (w tym dzieci 
z niepełnosprawnościami) tak, aby możliwy był pełniejszy ich udział w edukacji przedszkolnej. 
 
Typy projektów:  
A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych  
B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego 
 
Maksymalny poziom dofinansowania: 85% 

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN 

Planowany termin naboru: kwiecień 2019 r.  



Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

PODDZIAŁANIE 10.1.3  EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE: 33 488 804,74 PLN 

W ramach poddziałania realizowane będzie wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – kompetencji, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji  
I rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia, tj.: umiejętności 
matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców 
i osób powracających do Polski i ich rodzin), TIK, umiejętności rozumienia, kreatywność, innowacyjność, 
przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy 
zespołowej w kontekście środowiska pracy. 
 
Typy projektów:  
A. rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych 
B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi 
oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki 
oraz pracy metodą eksperymentu 
C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 
oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywność, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc 
stypendialną 
 

Maksymalny poziom dofinansowania: 95% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN 

Planowany termin naboru: kwiecień 2019 r.  

 



Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 

PODDZIAŁANIE 10.1.4 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA: 18 653 019,35 PLN 

W ramach poddziałania realizowane będą zadania służące wykreowaniu innowacyjnego środowiska wsparcia procesów 
edukacyjnych technologiami TIK, bazującego na modelu chmury oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej.  
Wsparcie kierowane będzie do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.  
W ramach części konkursowej realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii komunikacyjnych według scenariuszy wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego.  
 
Typ projektów: 

B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa 
 
Maksymalny poziom dofinansowania: 95% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 
 
Minimalna wartość projektu : nie dotyczy 
 
Planowany termin naboru: marzec 2019 r.  



Działanie 10.2 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO    

PODDZIAŁANIE 10.2.1  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW-ZIT: 26 318 364,70 PLN 
PODDZIAŁANIE 10.2.2  KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW-SPR: 113 299 998,84 PLN 
Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe, możliwe jest w szczególności poprzez: 
- realizację kompleksowego wsparcia szkół zawodowych w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności 
uniwersalnych oraz przygotowania zawodowego uczniów, 
- poprawę jakości prowadzonego kształcenia zawodowego, w tym zwłaszcza realizacja kompleksowych programów 
kształcenia praktycznego organizowanego w miejscu pracy 
- interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, 
w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej. 
 
Wsparcie uczniów zdolnych w zakresie kompetencji kluczowych w formule Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych 
tworzonych i prowadzonych zgodnie z koncepcją opracowaną w ramach projektu pozakonkursowego realizowanego 
przez samorząd województwa w ramach Poddziałania 10.1.5 RPO WM  
 
Typy projektów:  
A.        tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, 
B.        rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi 
potrzebami, 
C.        rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie  
kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych. 
 
Maksymalny poziom dofinansowania: 90% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną 
Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN 

Nabór wniosków: od 30.11.2018 do 15.05.2019 



Działanie 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH: 5 518 947,99 PLN 

11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH  
Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest uzgodnienie PR przez właściwą gminę z IZ RPO WM. 
Uzgodniony PR musi się znajdować w  Wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WM. O wsparcie będą 
mogły ubiegać się wyłącznie projekty wskazane na liście planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych programu rewitalizacji.  
Poddziałanie realizowane będzie na obszarach wiejskich, rozumianych jako gminy wiejskie, wiejskie części gmin 
miejsko–wiejskich oraz miasta poniżej 5 tys. mieszkańców.  
Przedmiotem wsparcia będą działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych  
 
Typy projektów:  
A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne 
B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kulturalnej 
C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów 
D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne 
E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną 
F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
 
Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 93%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną  
i/lub pomocą de minimis. 
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych projektu w zakresie kultury (typ projektu B) nie może  
przekroczyć 8 000 000,00 PLN. 
Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych:  
1) dla projektów typu A, B, C, D – 250 000 PLN. 2) dla projektów typu E, F – 100 000 PLN. 
Nabór wniosków: od 24.09.2018 do 31.01.2019 



Gdzie szukać informacji? 

www.fundusze.malopolska.pl 
www.rpo.malopolska.pl 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 



Dziękuję za uwagę 


