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1. Informacje na temat Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO) 
 

1.1 Podstawowe informacje wprowadzające 
 
 Zgodnie z obowiązującymi na lata 2007-2013 rozporządzeniami Rady i Komisji 
Europejskiej, programy operacyjne (w tym regionalne) w części strategicznej, ograniczone 
zostały jedynie do ogólnego opisu priorytetów i w tym zakresie podlegały negocjacjom z Komisją 
Europejską. Ze względu na duŜą ogólność zapisów MRPO koniecznym stało się opracowanie 
dokumentu, który w sposób zwięzły i przejrzysty umoŜliwi potencjalnym Beneficjentom poznanie 
warunków wsparcia (typologia projektów, komplementarność z innymi programami operacyjnymi 
w ramach NSRO, kryteria wyboru projektów, planowane wskaźniki, wartości krańcowe 
przedsięwzięć). 

Uszczegółowiony opis priorytetów Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007–2013 (dalej: „Uszczegółowienie” lub „UMRPO”) jest dokumentem, który zawiera 
najwaŜniejsze informacje dla potencjalnych Beneficjentów nt. moŜliwości uzyskania wsparcia z 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (MRPO) na obszarze 
Województwa Małopolskiego (z wyjątkiem osi 8). Stanowi więc bezpośrednią kontynuację MRPO, 
przyjętego przez Komisję Europejską decyzją z dnia 4 września 2007 r. oraz przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 780/07 z dnia 4 października 2007 r. 
 Niniejsze Uszczegółowienie zostało przygotowane w oparciu o obowiązujące Wytyczne 
Ministra Rozwoju Regionalnego nr 2 z dnia 13 marca 2007 r. w zakresie szczegółowego opisu 
priorytetów programu operacyjnego, zgodnie ustawą  z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 r., Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) oraz 
z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.  

Prace nad Uszczegółowieniem MRPO koordynował Departament Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dokument ten został przedstawiony do 
zaopiniowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, pełniące funkcję instytucji 
koordynującej regionalne programy operacyjne. MRR oceniło projekt Uszczegółowienia pod 
kątem formalnej zgodności z Wytycznymi w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu 
operacyjnego i sformułowało zalecenia zmian. Po etapie konsultacji społecznych i zaopiniowaniu 
przez MRR, a takŜe po zatwierdzeniu kryteriów wyboru projektów przez Komitet Monitorujący 
MRPO, Uszczegółowienie zostało ostatecznie przyjęte przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
i podane do publicznej wiadomości.  
 Wprowadzanie zmian do UMRPO jest moŜliwe z inicjatywy Instytucji Zarządzającej (IZ) 
lub na wniosek Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia (IP2). Wniosek IP2 musi zostać kaŜdorazowo 
odpowiednio umotywowany i uzasadniony, a IZ ma prawo do jego nieuwzględnienia. 
Wprowadzanie zmiany do Uszczegółowienia odbywa się zgodnie z procesem pn. „Wprowadzanie 
zmian do systemu”, będącego elementem Podręcznika Procedur Instytucji Zarządzającej MRPO. 
O zmianach w UMRPO kaŜdorazowo zostanie poinformowane Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  
 

1.2 Skrócony opis Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–
2013 

 
                Celem głównym Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 (MRPO) jest tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cel ten będzie 
osiągany w szczególności poprzez inwestycje infrastrukturalne wzmacniające konkurencyjność, 
wspieranie innowacyjności i społeczeństwa informacyjnego oraz poprawę stanu środowiska 
naturalnego i kulturowego. 
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Określony powyŜej cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów 
szczegółowych: 

a) podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski – cechy te 
określą atrakcyjność i pozycję regionu jako miejsca aktywności gospodarczej, co jest 
fundamentem ekonomicznym pomyślności i standardu Ŝycia mieszkańców województwa; 

b) poprawa spójności wewnętrznej regionu, osiągana w oparciu o zasadę 
zrównowaŜonego rozwoju – realizacja tego celu zorientowana będzie na stworzenie 
warunków dla wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości Ŝycia – co 
decyduje o spójności regionu jako bezpiecznym i przyjaznym miejscu zamieszkania 
i pobytu, a w konsekwencji o jego konkurencyjności;  

c) rozwój potencjału instytucjonalnego podmiotów z terenu Małopolski – jest to 
niezbędny instrument osiągania pozytywnych zmian w regionie mający na celu 
wzmocnienie zdolności absorpcji środków MRPO. 

Osie priorytetowe MRPO dzielą się na trzy grupy: 

1. Na pierwszą składają się osie priorytetowe od 1 do 5. Elementem wspólnym tych osi jest 
zdecydowana orientacja na budowanie i wzmacnianie tych potencjałów Małopolski, 
które decydują o konkurencyjności gospodarczej regionu. Przyczyniać się to będzie nie 
tylko do lepszej pozycji konkurencyjnej Małopolski, ale równieŜ do umacniania całej 
Wspólnoty Europejskiej w sposób zgodny z podstawowymi celami Strategii Lizbońskiej. 
Obszary interwencji MRPO, które w najwyŜszym stopniu przyczynią się do wzmocnienia 
małopolskiej, a przez to polskiej i europejskiej gospodarki obejmują: 

o rozwijanie potencjału uczelni wyŜszych i ośrodków kształcenia ustawicznego, 
co w załoŜeniu ma prowadzić do poprawy poziomu wykształcenia jego 
mieszkańców oraz wydłuŜenia czasu przebywania na rynku pracy przez osoby juŜ 
zatrudnione, których kwalifikacje zawodowe wymagają uzupełnienia ze względu 
na zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze. Podejmowane w tym 
zakresie interwencje słuŜyć będą realizacji celów krajowej Strategii Rozwoju 
Edukacji na lata 2007-2013; 

o tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozumiane 
jako interwencje publiczne w sferach i na obszarach, w których dziedzina ta nie 
rozwija się samoistnie wystarczająco dynamicznie. Interwencje będą 
ukierunkowane na zapewnienie powszechnego i równego dostępu do Internetu 
oraz do usług publicznych świadczonych on-line, przy generalnym ukierunkowaniu 
na ułatwianie i katalizowanie bezpiecznego obrotu gospodarczego; 

o bezpośrednie i pośrednie wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, 
polegające na udzielaniu dotacji inwestycyjnych mieszczących się w uzgodnionych 
schematach pomocy publicznej, poprawie dostępności do kapitału poprzez 
tworzenie i wzmacnianie instrumentów finansowych oferowanych przez instytucje 
otoczenia biznesu oraz ułatwienie przenoszenia innowacyjnych i nowoczesnych 
rozwiązań ze sfery nauki do sektora przedsiębiorstw. Wszystkie te działania 
przyczynią się do ograniczenia podstawowych barier utrudniających obecnie 
rozwój małopolskich firm oraz do zmiany ich metod funkcjonowania na takie, 
które przynoszą wyŜszą wartość dodaną; 

o wsparcie rozwoju turystyki, w ramach rozwoju przemysłów czasu wolnego jako 
waŜnego sektora gospodarki regionalnej szansy o duŜym, nie w pełni dotychczas 
wykorzystywanym potencjale. Działania będą ukierunkowanie na otwieranie 
nowych moŜliwości jak równieŜ rozwijanie istniejących warunków rozwoju firmom 
z branŜy turystycznej i okołoturystycznej. Wsparte zostaną równieŜ inwestycje 
przedsiębiorstw związane z turystyką. Interwencje będą realizowane zgodnie 
z zasadą zrównowaŜonego rozwoju;  
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o w kontekście wzmacniania potencjału turystycznego regionu realizowane będą 
równieŜ przedsięwzięcia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego Małopolski oraz wzmocnienia instytucji odpowiedzialnych za 
jego zachowanie i udostępnianie. Motywacją wsparcia tego obszaru, poza 
korzyścią polegającą na ochronie dziedzictwa kulturowego przed zniszczeniem, 
jest zwiększanie gospodarczego znaczenia sektora kultury poprzez poszerzenie 
oferty przeznaczonej dla konsumentów kultury. Podejmowane interwencje 
wspierać będą realizację celów Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 
2004-2013, w obszarze ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju 
instytucji artystycznych; analogiczne interwencje będą realizowane w odniesieniu 
do dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 
2000, które lepiej chronione moŜna będzie udostępnić turystom; 

o zmniejszeniu barier przestrzennych dla rozwoju gospodarczego wynikających ze 
słabej zewnętrznej dostępności regionu oraz niedostatecznej oferty terenów 
inwestycyjnych. Poprzez rozwijanie i poprawę jakości infrastruktury drogowej 
oraz przygotowywanie terenów pod inwestycje osiągnięty zostanie efekt w postaci 
większej opłacalności lokowania inwestycji w Małopolsce. Dzięki stworzeniu 
dogodnych warunków komunikacji, w tym poprzez zwiększanie roli transportu 
zbiorowego, w regionie zainwestuje więcej przedsiębiorstw – zarówno rodzimych, 
jak i zewnętrznych. Rozwój powiązań drogowych z istniejącymi i planowanymi 
odcinkami autostrady słuŜyć będzie realizacji wspólnotowych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T); 

o kompleksowe wsparcie rozwoju najwaŜniejszego ośrodka wzrostu Małopolski – 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM), obejmującego stolicę 
województwa Kraków i gminy otaczające to miasto, silnie powiązane z nim 
społecznie i gospodarczo. Planowane interwencje będą dotyczyć poszerzania 
jakości i wolumenu usług o charakterze metropolitalnym, wzmacnianiu instytucji 
badawczo-rozwojowych z terenu metropolii oraz usprawnianiu wewnętrznej 
komunikacji w obrębie KOM, w tym dostępu do niego z zewnątrz drogą lotniczą. 
Dzięki tym interwencjom wzmocnione zostaną najwaŜniejsze funkcje metropolii i 
jednocześnie jej synergiczne oddziaływanie na pozostałe obszary regionu. 
Wzrośnie znaczenie i konkurencyjność Krakowa, jako europejskiego ośrodka 
gospodarczego, lecznictwa specjalistycznego, kulturalnego, turystycznego 
i naukowego. 

Istotną zmianą w odniesieniu do dotychczasowej polityki rozwoju jest włączenie w sferę 
gospodarczą sektora turystyki i kultury oraz usług towarzyszących. Podejście to jest 
wynikiem identyfikacji branŜ tworzących sektor przemysłów czasu wolnego jako 
kluczowego obszaru przewagi konkurencyjnej Małopolski, warunkującego wzmacnianie 
konkurencyjności regionalnej. Wsparcie interwencji w tych obszarach słuŜyć będzie 
bezpośrednio realizacji celów określonych w Strategii Lizbońskiej.  

2. Drugą grupę tworzą osie priorytetowe od 6 do 7. Wspólnym elementem tych osi jest 
troska o zapewnienie warunków rozwoju porównywalnych w ramach regionu, tak 
osobistego mieszkańców Małopolski jak i rozwoju gospodarczego tutejszych firm, 
niezaleŜnie od miejsca zamieszkania czy lokalizacji działalności. Interwencje w ramach 
tych osi będą zorientowane na wyrównywanie róŜnic w dostępie do usług publicznych 
i poziomie rozwoju cywilizacyjnego pomiędzy poszczególnymi obszarami regionu. Pozwoli 
to takŜe odnieść się do specyficznych problemów występujących na obszarach wiejskich 
i miejskich. Aktywność skupiać się będzie na następujących obszarach: 

o rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym dotyczących budownictwa 
mieszkaniowego. PoŜądanym efektem tych działań jest wywołanie pozytywnych 
zmian gospodarczych i społecznych na obszarach miejskich, w tym tych, które 
podupadły ze względu na prowadzoną tam wcześniej działalność przemysłową, 
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górniczą czy wojskową. W sposób szczególny działania te przygotowywane są jako 
odpowiedź na problemy małopolskich miast. Poprzez realizację na ich terenie 
kompleksowych programów rewitalizacji, wyselekcjonowane obszary na powrót 
zostaną włączone do pełnowartościowej substancji urbanistycznej, a ich 
mieszkańcy uchronieni przed zjawiskiem marginalizacji społecznej W powiązaniu z 
tymi przedsięwzięciami, realizowane będą działania z zakresu wyposaŜenia miast 
takŜe w inną infrastrukturę społeczną m.in. edukacyjną i sportową, 
odpowiadającą współczesnym standardom. Dzięki temu przybliŜone zostaną 
warunki równego dostępu ludności do usług publicznych naleŜących do wyŜej 
wymienionych sfer, przez co oddalona zostanie groźba marginalizacji niektórych 
obszarów i grup społecznych oraz ryzyko wystąpienia niepoŜądanych zjawisk 
społecznych wynikających z marginalizacji; 

o wyposaŜeniu miejscowości wiejskich w podstawową infrastrukturę społeczną, 
m.in. edukacyjną, sportową oraz związana z opieką nad dziećmi 
odpowiadającą współczesnym standardom. Dzięki temu przybliŜone zostaną 
warunki równego dostępu ludności wiejskiej do usług publicznych naleŜących do 
wyŜej wymienionych sfer, jak równieŜ ułatwiony zostanie dostęp kobiet do rynku 
pracy;  

o poprawie dostępności do usług ochrony zdrowia – wsparcie udzielane 
podmiotom funkcjonującym w publicznym systemie ochrony zdrowia doprowadzi 
do poprawy jakości świadczonych usług medycznych oraz ich przestrzennej 
dostępności. Szczególnie wzmocnione zostaną te dziedziny usług medycznych, 
których rozwój jest niezbędny ze względu na starzejące się społeczeństwo i coraz 
większe nasilenie chorób cywilizacyjnych, tj. kardiologii (układu krąŜenia), 
onkologii i psychiatrii. Wsparte zostaną ponadto działania zmierzające do poprawy 
funkcjonowania słuŜb ratowniczych oraz poprawa jakości infrastruktury socjalnej i 
wychowawczej; 

o realizacji niezbędnego katalogu działań zorientowanych na ochronę środowiska 
naturalnego, związanych z gospodarką wodno-ściekową, wytwarzaniem 
ekologicznej energii i poprawą systemów ciepłowniczych oraz gospodarką 
odpadami. Działania te umoŜliwią zmniejszenie uciąŜliwości aktywności ludzkiej, 
w tym gospodarczej, dla środowiska, co jest niezbędnym warunkiem dla 
prowadzenia polityki zrównowaŜonego rozwoju. Inwestycje w  sektorze 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przyczynią się do realizacji 
narodowego celu redukcji CO2 oraz wpłyną na poprawę bezpieczeństwa dostaw 
energii i podniesienie efektywności energetycznej, co będzie sprzyjało realizacji 
postanowień Dyrektywy 2004/8/WE oraz Polityki Energetycznej Państwa do 2025 
roku. Interwencje te zostaną uzupełnione o tworzenie i modernizację 
infrastruktury i systemów informacji przeciwdziałających klęskom Ŝywiołowym, 
które wielokrotnie występowały w Małopolsce i powodowały dotkliwe straty dla 
regionalnej gospodarki. 

 

• Trzecią grupę stanowią osie priorytetowe numer 8 i 9, których wspólnym mianownikiem 
jest budowanie potencjału instytucjonalnego Małopolski. Osie te odnoszą się do 
następujących obszarów: 

o promocji Małopolski oraz wspieraniu uczestnictwa podmiotów z terenu regionu 
w europejskich sieciach współpracy. Dzięki tego rodzaju aktywności ułatwiony 
zostanie transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy organizacjami z Małopolski a 
innymi podmiotami europejskimi, dzięki czemu przyśpieszony zostanie szeroko 
pojęty proces uczenia się. Jednocześnie więcej podmiotów i osób z innych 
regionów Unii Europejskiej będzie miało moŜliwość zapoznać się z moŜliwościami 
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oferowanymi przez Małopolskę. Operacje finansowane w ramach programu będą 
skoordynowane z Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej 
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Instytucja Zarządzająca 
MRPO zapewni odpowiedni poziom koordynacji programu z Programem 
Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 
Słowacka 2007-2013, między innymi poprzez monitorowanie składania projektów z 
terenu województwa do obu programów; 

o zapewnienia odpowiedniego potencjału administracyjnego dla skutecznej 
realizacji programu operacyjnego. Dzięki działaniom finansowanym w ramach 
Pomocy Technicznej potencjalni beneficjenci programu będą posiadali 
kompleksową wiedzę na temat istniejących moŜliwości wsparcia, a instytucje 
odpowiadające za realizację programu będą dysponować zasobami ludzkimi 
i logistycznymi niezbędnymi dla wykonywania swych funkcji. Całościowo przyczyni 
się to do osiągnięcia wysokiej efektywności udzielania wsparcia. 

 

Przedstawione powyŜej strategiczne wyzwania i korzyści, które zostaną osiągnięte dzięki 
interwencjom podejmowanym w związku z realizacją MRPO, zostały opisane na poziomie 
poszczególnych działań odpowiednimi wskaźnikami produktu i rezultatu. Dzięki tym wskaźnikom 
moŜliwy będzie w przyszłości określenie wielkości wpływu tychŜe interwencji. 

 

1.3 Horyzontalne zasady realizacji programu 
 

               Projekty realizowane przy udziale funduszy strukturalnych, poza zgodnością z celami 
szczegółowymi określonymi dla poszczególnych rodzajów interwencji, powinny uwzględniać cele 
polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. Zgodnie z tym, projekty współfinansowane w ramach 
MRPO powinny przestrzegać wskazanych poniŜej horyzontalnych zasad realizacji programu.  

              Konstrukcja MRPO przewiduje, Ŝe na kaŜdym etapie realizacji programu przestrzegane 
będą zasady zrównowaŜonego rozwoju. Przez zrównowaŜony rozwój w kontekście MRPO 
rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania moŜliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. W tym kontekście, w procesie realizacji 
MRPO przestrzegana będzie zasada równości szans obszarów wiejskich w dostępie do wsparcia 
zaplanowanego w ramach poszczególnych osi priorytetowych i działań programu.  

             Program będzie realizowany z uwzględnieniem działań słuŜących ochronie i poprawie 
stanu środowiska naturalnego. Cel ten zostanie osiągnięty nie tylko dzięki finansowaniu 
inwestycji w infrastrukturę ochrony środowiska, ale równieŜ poprzez dąŜenie do 
wszechstronnego równowaŜenia inwestycji o charakterze uciąŜliwym dla środowiska 
inwestycjami przynoszącymi pozytywne efekty środowiskowe. Zasada ta będzie realizowana w 
szczególności poprzez wprowadzenie – tam, gdzie jest to uzasadnione ze względu na charakter 
wspieranych inwestycji – kryteriów oceny projektów odwołujących się do wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenia efektywności energetycznej w budownictwie. 
Ponadto, kaŜdy projekt inwestycyjny realizowany w ramach programu – tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami prawa – będzie badany pod kątem wpływu na środowisko naturalne. 

            W przypadku działań i schematów, w odniesieniu, do których jest to zasadne, na etapie 
przygotowania, wyboru i wdraŜania projektów, uwzględnione zostaną następujące zasady: 
racjonalne wykorzystanie energii, skuteczność energetyczna, odnawialne źródła energii oraz 
dostosowanie do zmian klimatycznych. W szczególności badane będą: wykorzystanie biogazów 
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z oczyszczalni ścieków i wysypisk śmieci, wydajność energetyczna w budownictwie i 
modernizacji obiektów, wydajność energetyczna inwestycji oraz wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii w produkcji ogrzewania miejskiego i jego dystrybucji, działania stanowiące 
odpowiedź na skutki zmian klimatycznych takie jak unikanie budowy w obszarach potencjalnego 
zagroŜenia powodziowego, wprowadzanie standardów budownictwa uwzględniających odporność 
na ekstremalne warunki pogodowe itp.  

             Projekty współfinansowane w ramach programu operacyjnego będą w pełni zgodne z 
postanowieniami dyrektyw ooś, siedliskowej i ptasiej. W fazie wyboru projektów zostaną 
zastosowane odpowiednie kryteria kwalifikacyjne celem zagwarantowania, Ŝe projekty spełniają 
wymagania nakreślone przez powyŜej wymienione dyrektywy. Współfinansowanie projektów, 
które negatywnie oddziaływają na potencjalne obszary Natura 2000 (tzn. te obszary, które w 
opinii Komisji Europejskiej powinny zostać wyznaczone w dniu 1 maja 2004 roku, ale nie zostały 
wyznaczone przez Polskę), nie będzie dozwolone. 

              Horyzontalnym warunkiem realizacji operacji w ramach programu będzie 
przestrzeganie zasady równości płci, pełnego udziału mniejszości etnicznych w Ŝyciu 
społecznym i gospodarczym oraz niedyskryminacji osób niepełnosprawnych. Ponadto w 
następstwie interwencji podejmowanych w ramach poszczególnych działań programu poprawie 
ulegnie dostępność dla osób niepełnosprawnych instytucji objętych wsparciem.  

               Wszelkie wsparcie stanowiące pomoc publiczną, udzielaną w ramach realizacji 
programu, będzie zgodne z krajowymi i wspólnotowymi przepisami dotyczącymi zasad udzielania 
tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. Wsparcie dla podmiotu 
prowadzącego działalność gospodarczą podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile 
jednocześnie spełnione są następujące warunki: 

− występuje transfer środków publicznych, 
− podmiot uzyskuje korzyść ekonomiczną, 
− wsparcie ma charakter selektywny, tzn. uprzywilejowuje określony lub określone podmioty 

albo produkcję określonych towarów, 
− grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję na rynku oraz wpływa na wymianę handlową 

między krajami członkowskimi UE. 
 

Beneficjentami pomocy publicznej są wszystkie kategorie podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, polegającą na oferowaniu towarów i usług na danym rynku, niezaleŜnie 
od ich formy prawnej i źródeł finansowania, w tym równieŜ podmioty sektora finansów 
publicznych, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej1. Obszarami w odniesieniu, do 
których mogą znaleźć zastosowanie reguły pomocy publicznej są w szczególności:  

• ochrona zdrowia, 
• edukacja, 
• kultura, 
• turystyka, 
• rewitalizacja, 
• energetyka, 
• infrastruktura telekomunikacyjna, 
• infrastruktura sfery badawczo-rozwojowej, 
• lecznictwo uzdrowiskowe, 
• transport miejski, kolejowy, multimodalny, 
• porty lotnicze, 
• instytucje otoczenia biznesu. 

                                                 
1 Zob. orzeczenie z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie C-35/96 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Włoskiej (zb. 
orz. ETS z 1998 r., str. I-0851), pkt 36-37. 
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Wszelkie wsparcie stanowiące pomoc bezzwrotną, udzielaną w związku z realizacją 

programu będzie zgodne z przepisami dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi 
w chwili przyznawania wsparcia publicznego.  

Ponadto udzielane zamówienia publiczne, w tym koncesje, związane z projektami 
współfinansowanymi ze środków MRPO będą zgodne z postanowieniami Dyrektyw 2004/17WE i 
2004/18/WE oraz zapisami Rozporządzenia WE Nr 1564/2005 lub stosownymi postanowieniami 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 

 
1.4 Informacje dotyczące sposobu finansowania MRPO  

 
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 będzie realizowany przy 

zaangaŜowaniu łącznie 1 785,8 mln euro. Na kwotę tę składa się 1 290,3 mln euro środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 227,7 mln euro środków krajowego wkładu 
publicznego oraz 267,9 mln euro wkładu prywatnego. Szczegółowy podział środków na 
poszczególne osi priorytetowe i działania MRPO został przedstawiony w załączniku nr 1. 

W realizację celów Strategii Lizbońskiej zaangaŜowanych będzie 459,6 mln euro ze 
środków EFRR, co stanowi 35,6 % całkowitej kwoty przeznaczonej na MRPO (załącznik nr 2). 

W okresie programowania 2007-2013 środki na realizację projektów realizowanych 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego będą przekazywane 
beneficjentom MRPO, z wyjątkiem państwowych jednostek budŜetowych, przez Samorząd 
Województwa Małopolskiego w formie dotacji rozwojowej. Szczegółowe warunki przekazywania i 
wykorzystywania dotacji rozwojowej zostaną określone w umowie o dofinansowanie. Instytucje 
będące państwowymi jednostkami budŜetowymi finansują całość wydatków ponoszonych na 
realizację MRPO ze środków budŜetowych dysponenta właściwej części budŜetowej.   
W związku z powyŜszym środki te powinny zostać ujęte w planie finansowym danej państwowej 
jednostki budŜetowej, w ramach części budŜetowej dysponenta, któremu jednostka podlega. 

 Poziom maksymalnego udziału środków UE w wydatkach kwalifikowalnych 
oraz minimalnego wkładu własnego beneficjenta na realizację projektu finansowanego ze 
środków MRPO został określony w szczegółowym opisie działań.  

Beneficjent we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR będzie 
zobowiązany podać planowane do poniesienia wydatki i koszty wg właściwych kategorii, 
w poszczególnych latach i kwartałach realizacji projektu, wraz z wyodrębnieniem wartości 
podatku VAT. Ze względu na moŜliwość zastosowania instrumentu elastyczności finansowej – 
cross-financing’u, naleŜy takŜe wyróŜnić koszty kwalifikowane w ramach finansowania 
krzyŜowego. Ponadto naleŜy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte 
zostaną koszty kwalifikowane na: dotacje EFRR, krajowe środki publiczne (tj. dysponenci części 
budŜetowych, budŜet województwa, powiatu i gminy), inne krajowe fundusze publiczne, środki 
prywatne oraz międzynarodowe instytucje finansowe, równieŜ w podziale na lata realizacji 
projektu. 

 Dofinansowanie dokonywane będzie poprzez przekazanie środków w formie zaliczki lub/i 
refundacji części wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie w formie zaliczki przekazywane 
jest na podstawie umowy o dofinansowanie, w terminach i wysokości w niej określonych, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 
175, poz. 1232) w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. 
Refundacja wydatków - na podstawie ww. umowy oraz zweryfikowanego wniosku beneficjenta o 
płatność.  

Dotacja rozwojowa w formie zaliczki moŜe być udzielona beneficjentowi nieprowadzącemu 
działalności wykonywanej w celu osiągnięcia zysku, a więc głównie jednostkom samorządu 
terytorialnego. W ramach wyjątku zaliczkę na realizację projektu mogą otrzymać beneficjenci 
prowadzący działalność nastawioną na zysk, jeŜeli projekt spełnia jeden z poniŜszych warunków: 
− polega na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych i /lub wdroŜeniu ich wyników; 
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− dotyczy inwestycji początkowej polegającej na wykorzystaniu nowych technologii 
i wdroŜeniu rozwiązań charakteryzujących się innowacyjnością na poziomie co najmniej 
europejskim; 

− polega na wsparciu funduszy kapitałowych; 
− realizowany jest wyłącznie przez jednego beneficjenta i beneficjent ten jest spółką skarbu 

państwa lub bankiem państwowym. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dotację rozwojową w formie zaliczki moŜe 

otrzymać beneficjent prowadzący działalność w celu osiągnięcia zysku, jeŜeli projekt 
ma charakter infrastrukturalny z zakresu ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury, 
ochrony zdrowia i szkolnictwa wyŜszego. 
Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się sytuację, w której beneficjent realizuje 
zadania z zakresu uŜyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. 
o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43 z późn. zm.). 

Wykorzystanie środków dotacji rozwojowej niezgodnie z jej przeznaczeniem, powodujące 
niezrealizowanie pełnego zakresu rzeczowego projektu, jaki został określony w umowie, 
wyklucza prawo otrzymania środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa na realizację projektu w ramach programów 
finansowanych z udziałem tych środków. Okres wykluczenia rozpoczyna się od dnia, kiedy 
decyzja określająca kwotę przypadającą do zwrotu oraz termin, od którego nalicza się odsetki, 
stała się ostateczna, a kończy się z upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu tych środków. 
 

1.5 Informacje na temat kwalifikowalności wydatków 
 

Kryteria kwalifikowalności wydatków są określone w Krajowych wytycznych dotyczących 
kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 
programowania 2007-2013. Bardziej szczegółowo zostały one przedstawione w Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (dokument dostępny na stronie internetowej 
www.fundusze.malopolska.pl) oraz w kartach opisu poszczególnych działań. 
 
         1.6 Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO 
 

Podstawowym trybem wyboru projektów w ramach MRPO jest tryb konkursowy ze wstępną 
kwalifikacją projektów (preselekcją), składający się z dwóch zasadniczych faz: 

− Wstępnej kwalifikacji projektów (preselekcji), polegającej na ocenie wniosków 
sporządzonych w uproszczonej formie kart projektów, z minimalną liczbą załączników; 

− Oceny projektów zaproszonych do dalszej części konkursu po fazie wstępnej kwalifikacji 
projektów, bazującej na pełnej dokumentacji aplikacyjnej. 

 
Tam, gdzie zostało to uznane za zasadne Beneficjenci przystępują do konkursu 
przedkładając pełną dokumentację aplikacyjną, bez wstępnej kwalifikacji projektów. Dotyczy to 
następujących Priorytetów/Działań/Schematów: 

– Oś Priorytetowa 2. (Działania i Schematy: 2.1 A, 2.1 B, 2.1 C, 2.1 D, 2.2 A i 2.2 
B); 

– 3.3 Instytucje kultury – Schemat A Rozwój infrastruktury kulturalnej, Schemat B. 
Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym; 

– 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej – Schemat C. Drogi powiatowe; 
– 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu – Schemat C.    

Regionalna sieć kolejowa; 
– 5.1 KOM jako waŜny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej, 
– 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego – 

Schemat A. Ochrona zdrowia, Schemat B. Opieka społeczna, Schemat C. SłuŜby 
ratunkowe ; 
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– 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej; 
– 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy. 

 
Odrębny tryb stosowany jest względem projektów kluczowych znajdujących się w 

Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych (IWIPK). Projekty te nie podlegają 
wstępnej kwalifikacji. Po przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej i ocenie formalnej oceniane 
są na podstawie kryteriów oceny merytorycznej, jak w przypadku trybu konkursowego. 
 

Ponadto, przewiduje się odrębny tryb wyboru projektów dla Działania 3.1 Rozwój 
infrastruktury turystycznej – Schemat B. Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz 
Działania 6.1 Rozwój miast – Schemat A. Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów 
rewitalizacji, gdzie wymagane jest opracowanie Planu Rozwoju Uzdrowiska lub Programu 
Rewitalizacji. W pierwszym etapie wyboru, ocenie formalnej oraz merytorycznej podlegać 
będzie PRU/PR pod kątem jego zgodności z właściwymi wytycznymi oraz przyjętymi kryteriami. 
Zarówno PRU jak i PR zostaną ocenione pozytywnie jeŜeli uzyskają co najmniej 60% maksymalnej 
 liczby punktów z oceny merytorycznej. Następnym etapem oceny będzie ocena formalna i 
merytoryczna poszczególnych projektów uwzględnionych w PRU / PR, przy spełnieniu warunku, 
iŜ z kaŜdego pozytywnie ocenionego PRU / PR mogą zostać złoŜone maksymalnie dwa projekty.   

 
Przewiduje się zastosowanie odrębnego trybu wyboru projektów w ramach Osi 

Priorytetowej 2 Gospodarka Regionalnej Szansy. W takim przypadku procedura konkursowa 
obejmować będzie dwa etapy tj. ocenę formalną i ocenę merytoryczną (bez etapu wstępnej 
kwalifikacji projektów). Ze względu na specyfikę działań przewidzianych do wsparcia w ramach 
Osi Priorytetowej 2 zastosowano odrębne kryteria oceny merytorycznej niezbędne do 
przeprowadzenia procedury konkursowej. Pełen katalog kryteriów formalnych i merytorycznych, 
które obowiązywać będą przy procedurze naboru projektów dla 2 Osi Priorytetowej 
przedstawiono w załączniku nr 4 do Uszczegółowienia MRPO. 
 

Nabory projektów prowadzone są w formule zamkniętych konkursów. Jedynym wyjątkiem 
od tej zasady jest Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej - Schemat B. 
Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyŜej 20 ha gdzie, ze względu na 
skomplikowany i szeroki zakres realizowanych projektów, nabór prowadzony jest w formule 
konkursu otwartego - nabór ciągły.  

 
Uproszczoną ścieŜkę wyboru projektów w ramach podstawowego trybu wyboru projektów 

tj. trybu konkursowego ze wstępną kwalifikacją (preselekcją) przedstawia poniŜszy schemat: 
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Schemat wyboru projektów w ramach MRPO 2007-2013* 
 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA KONKURS (IOK) 
Ogłoszenie konkursu i nabór projektów nabór 30 dni 

 
 
 

BENEFICJENT 
ZłoŜenie kart projektowych 

Nie później niŜ w dniu  
zakończenia konkursu 

 
 
 

IOK / Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) 
Wstępna kwalifikacja projektów i zatwierdzenie przez ZWM 

listy projektów do złoŜenia pełnej dokumentacji 
(projekty na 150% alokacji przewidzianej w danym konkursie) 

30 dni 

 
 
 

WYŁĄCZNIE ZAPROSZENI BENEFICJENCI 
ZłoŜenie pełnej dokumentacji projektowej 

90 dni 

 
 
 

IOK 
I i ew. II ocena formalna 

45 dni 
w terminie tym przewidziany jest  
takŜe czas dla Beneficjenta na 
uzupełnienie dokumentacji 

 
 
 

KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 
I i ew. II ocena merytoryczna - 

ocena techniczna, właściwa ocena merytoryczna 

45 dni 
w terminie tym przewidziany jest  
takŜe czas dla Beneficjenta na 
uzupełnienie dokumentacji 

 
 
 

ZWM 
Ocena merytoryczna - ocena strategiczna 

wybór projektów do dofinansowania 
14 dni 

 
 
 

ZWM 
Podpisanie umowy z Beneficjentem 

30 dni 

 
RAZEM 284 dni 

* nie dotyczy Osi Priorytetowej 2 i 9 
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Schemat wyboru projektów dla 2 Osi Priorytetowej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
Ogłoszenie konkursu i nabór projektów

nabór 30 dni 

BENEFICJENT 
ZłoŜenie wniosków o dofinansowanie 

Nie później niŜ w dniu zakończenia 
konkursu 

 Zespół wyboru projektów MCP 
I i ew. II ocena formalna 

45 dni
w tym terminie przewidziany jest takŜe 
czas dla Beneficjenta na uzupełnienie 

dokumentacji 

Komisja Oceny Projektów 
 ocena merytoryczna 

45 dni
w tym terminie przewidziany jest takŜe 
czas dla Beneficjenta na uzupełnienie 

dokumentacji 

ZWM 
Ocena merytoryczna- ocena strategiczna* i wybór projektów do 

dofinansowania 
14 dni

Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości 
Podpisanie umowy z Beneficjentem 30 dni

Projekt schematu wyboru projektów w ramach 2 Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013 

* Ocena strategiczna wykonywana przez ZWM  dotyczy tylko Schematu D Wsparcie funduszy zwrotnych 
przeznaczonych dla przedsiębiorstw Działania  2.1  
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Podstawowe etapy oceny w ramach trybu konkursowego ze wstępną kwalifikacją projektów: 
 

I. Wstępna kwalifikacja projektów (preselekcja)  
II. Ocena formalna 
III. Ocena merytoryczna  
IV. Wybór projektu do dofinansowania oraz podpisanie umowy dofinansowania projektu 
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I. Wstępna kwalifikacja projektów (preselekcja) 
 

Jest to etap obowiązkowy dla większości działań programu, w trakcie którego sprawdzana jest 
karta projektu oraz załączniki takie jak matryca logiczna i inne załączniki specyficzne przewidziane w 
Regulaminie konkursu dla danego Działania/Schematu. Ocena prowadzona jest przez dwie osoby na 
podstawie kart oceny. Beneficjent ma moŜliwość korekty drobnych błędów.  

W wyniku oceny tworzona jest lista rankingowa projektów, obejmujących 200% kwoty 
przeznaczonej na konkurs dla określonego Działania/Schematu. W przypadku gdy na końcu listy 
znajduje się więcej niŜ jeden projekt z tą samą oceną, z których kaŜdy mieści się w obrębie 200% 
alokacji – do złoŜenia pełnej dokumentacji zaproszeni zostają wszyscy Beneficjenci, nawet jeśli po 
zsumowaniu kwota dofinansowania przekracza 200% kwoty przeznaczonej na konkurs.  

 

Wstępna kwalifikacja projektów (preselekcja) składa się z 4 etapów: 

A. Ocena formalna karty projektu 
B. Ocena wskaźnikowa projektu i/lub ocena w oparciu o kryteria preselekcyjne dla danego 

Działania/Schematu w UMRPO 
C. Ocena logiczna projektu – ocena matrycy logicznej projektu 
D. Stan przygotowania projektu do realizacji 

 

Etap A oceniany jest w systemie logicznym (tak/nie) – w przypadku wystąpienia odpowiedzi „nie” 
projekt jest eliminowany z procesu dalszej oceny. 

Etapy B-D oceniane są w systemie punktowym. Proporcje udziału poszczególnych etapów w ogólnej 
ocenie punktowej wynoszą:  

− etap B - Ocena wskaźnikowa – 50% 
− etap C - Ocena logiczna – 25% 
− etap D - Stan przygotowania projektu – 25% 
 

Ze względu na róŜną liczbę kryteriów oraz róŜną skalę oceny w ramach poszczególnych etapów, dla 
zachowania w/w proporcji ostateczny wynik oceny preselekcyjnej obliczany jest według poniŜszego 
wzoru: 

 

Ocena końcowa (%) = [Ocena wskaźnikowa (otrzymana liczba punktów/maksymalna liczba punktów dla 
etapu x 0.50) + Ocena logiczna (otrzymana liczba punktów/maksymalna liczba punktów dla etapu x 
0.25) + Stan przygotowania projektu (otrzymana liczba punktów/maksymalna liczba punktów dla 
etapu x 0.25)] x 100  

 
A. Ocena formalna karty projektu 

Ocena formalna karty projektu dokonywana jest w systemie logicznym (tak/nie).  
W przypadku wystąpienia odpowiedzi „nie” projekt jest eliminowany z procesu dalszej oceny. Istnieje 
moŜliwość korekty drobnych błędów i uchybień w dokumentacji. Podczas oceny formalnej karty 
projektu badane są w szczególności aspekty związane z kwalifikowalnością Beneficjenta oraz 
kwalifikowalnością projektu zgodnie z zapisami Uszczegółowienia MRPO, właściwy okres realizacji 
zadania, poprawność montaŜu finansowego dla projektu a takŜe inne kryteria dostępowe, 
charakterystyczne dla danego Działania/Schematu, w tym analiza linii demarkacyjnej z innymi 
programami operacyjnymi. 
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B. Ocena wskaźnikowa projektu i/lub ocena w oparciu o kryteria preselekcyjne dla danego 
Działania/Schematu w Uszczegółowieniu MRPO 

Ocena wskaźnikowa jest dokonywana na podstawie określonych wskaźników lub teŜ na 
podstawie szczegółowych kryteriów wymienionych w kartach oceny dla poszczególnych Działań i 
Schematów. 
Ocena wskaźnikowa jest oceną punktową i stanowi 50% z całości oceny preselekcyjnej. 

W przypadku większości Działań i Schematów programu na tym etapie oceny będą badane 
dwa podstawowe aspekty  -  komplementarność z innymi projektami i inicjatywami oraz 
kompleksowość projektu. Analiza projektu za pomocą dwóch w/w kryteriów pozwoli na 
premiowanie zadań wpisujących się w szerszy kontekst działań realizowanych na danym terenie 
lub w danej instytucji oraz tych, które charakteryzują się szerokim zakresem interwencji 
w zakresie zdiagnozowanych problemów. 
 
C. Ocena logiczna projektu – ocena matrycy logicznej projektu 

Ocena logiczna to ocena wewnętrznej spójności projektu oparta na analizie zapisów matrycy 
logicznej sporządzonej dla zadania przez Beneficjenta. Ocena logiczna projektu jest oceną punktową i 
stanowi 25% z całości oceny preselekcyjnej. 

 

Ocena opiera się na badaniu trzech podstawowych aspektów: 

− Wewnętrzna spójność matrycy logicznej projektu,  
− Ocena zewnętrznych czynników ryzyka oddziaływujących na projekt,  
− Właściwy dobór oraz prezentacja wskaźników.  

 
D. Stan przygotowania projektu do realizacji 

Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji ma na celu określenie stopnia przygotowania 
zadania i jego gotowości do wdroŜenia.  

Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji jest oceną punktową i stanowi 25% z całości oceny 
preselekcyjnej. 

Funkcją kryterium jest przyznanie dodatkowych punktów projektom, charakteryzującym się wysokim 
stopniem przygotowania, tj., posiadającym wszelkie niezbędne pozwolenia, uregulowany status 
prawny gruntu lub nieruchomości wykorzystywanej na cele projektu, etc. Ocena tego kryterium będzie 
zróŜnicowana w odniesieniu do niektórych Działań i Schematów w Programie, co związane jest z 
róŜnorodnością współfinansowanych typów projektów i ich specyfiką. 
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II. Ocena formalna  
 

Etap ten dotyczy wniosków, które przeszły etap wstępnej kwalifikacji projektów, zaś 
Wnioskodawcy zostali zaproszeni do złoŜenia pełnej dokumentacji oraz dla wniosków składanych 
w ramach Osi Priorytetowych/Działań/Schematów, które nie przewidują wstępnej kwalifikacji 
projektów. W trakcie oceny sprawdzany jest wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami. Ocena 
prowadzona jest niezaleŜnie przez dwie osoby na podstawie kart oceny. Wnioskodawca ma 
moŜliwość jednokrotnego uzupełnienia wniosku, który poddawany jest następnie II ocenie 
formalnej. Ocena formalna prowadzona jest na podstawie standardowych kryteriów oceny dla 
wszystkich Działań/Schematów MRPO. Ocena składa się z dwóch etapów: 

A. Wstępna ocena wniosku aplikacyjnego (kryteria dopuszczające do dalszej oceny) 
B. Ocena formalna 

Obydwa etapy oceniane są w systemie logicznym (tak/nie). KaŜda odpowiedź „nie” na ocenie 
formalnej eliminuje projekt z dalszej procedury. 

 

A. Wstępna ocena wniosku aplikacyjnego (kryteria dopuszczające do dalszej oceny) 
Podczas wstępnej oceny wniosku aplikacyjnego weryfikacji podlega przede wszystkim 

zgodność zapisów formularza wniosku z zapisami karty projektu przedłoŜonej przez 
Wnioskodawcę na etapie wstępnej kwalifikacji projektów. RóŜnice w zapisach formularza 
wniosku w stosunku do zapisów karty projektu nie mogą przekraczać +/- 15% w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego (poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu) zadania. Zwiększenie 
kwoty dotacji nie moŜe przekraczać +15% wnioskowanej kwoty dofinansowania. Brak jest 
ograniczeń w odniesieniu do moŜliwości obniŜenia wnioskowanej kwoty dofinansowania. Wartość 
całkowita projektu moŜe ulec zmianie. W przypadku wzrostu wartości całkowitej projektu, przy 
uwzględnieniu moŜliwości zwiększenia kwoty dotacji o 15 %, wszelkie pozostałe koszty 
wynikające z wzrostu wartości zadania pokrywa Wnioskodawca. 

 

B. Ocena formalna 
Podczas oceny formalnej wniosku aplikacyjnego badane są w szczególności aspekty 

związane z kwalifikowalnością. Wnioskodawcy oraz projektu zgodnie z zapisami 
Uszczegółowienia MRPO, właściwy okres realizacji projektu, poprawność montaŜu finansowego 
dla projektu a takŜe inne kryteria dostępowe charakterystyczne dla danego Działania/Schematu. 
Dodatkowym elementem podlegającym ocenie jest kompletność załączników oraz ich spójność z 
zapisami formularza wniosku. W przypadku stwierdzenia braków i uchybień w złoŜonej 
dokumentacji, Wnioskodawca ma moŜliwość jednokrotnego jej uzupełnienia w w/w zakresie. 
Uzupełniona dokumentacja poddawana jest ponownej ocenie formalnej, której wynik jest 
ostateczny. 
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III. Ocena merytoryczna 
 

Etap ten dotyczy wniosków, które przeszły etap oceny formalnej. W trakcie oceny 
sprawdzany jest wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami, w szczególności Studium Wykonalności 
(Biznes Plan).  

 

Etapy oceny merytorycznej: 

A. Ocena techniczna 
B.   Właściwa ocena merytoryczna 
C.   Ocena strategiczna  
 

Wynikiem oceny merytorycznej jest uszeregowanie wniosków w kolejności uwzględniającej 
stopień spełniania kryteriów wyboru projektów. W pierwszym etapie dokonywana jest ocena 
techniczna projektu, której celem jest określenie czy projekt posiada cechy wykonalności 
technicznej oraz czy analiza finansowa dla zadania została wykonana poprawnie. Jedynie projekty 
ocenione pozytywnie pod względem technicznym są poddawane właściwej ocenie merytorycznej. 
Ma to na celu uniknięcie sytuacji, w której projekt niewykonalny technicznie bądź zawierający 
błędy w analizie finansowej przechodzi do dalszej oceny. Kolejnym etapem oceny jest właściwa 
ocena merytoryczna a następnie ocena strategiczna projektu.  

Wnioskodawca ma moŜliwość uzupełnienia wniosku, który poddawany jest II ocenie 
merytorycznej *.  

 

A. Ocena techniczna 
Ocena techniczna ma na celu zbadanie projektów pod kątem ich wykonalności technicznej, 

przewidywanych nakładów inwestycyjnych oraz poprawności przeprowadzonej dla projektu analizy 
finansowej. Ocena techniczna dokonywana jest w systemie logicznym (tak/nie) w oparciu o dwa 
standardowe kryteria: 

 

• Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu – weryfikacji podlega poprawność 
przyjętych załoŜeń analizy finansowej oraz poprawność oszacowania poziomu 
dofinansowania, dla projektów generujących dochód netto. 

• Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie oraz wysokość kosztów 
adekwatna do przyjętych rozwiązań technologicznych – weryfikacja zgodności przyjętej 
technologii z obowiązującymi standardami, badanie alternatywnych wariantów realizacji 
inwestycji oraz weryfikacja załoŜonego budŜetu zadania. 

 

W ramach oceny technicznej istnieje moŜliwość jednokrotnego uzupełnienia/poprawienia wniosku 
aplikacyjnego *. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów oceny technicznej skutkuje odrzuceniem 
projektu. 
 
W przypadku Osi Priorytetowej 2 podstawowymi kryteriami oceny technicznej są: 

•••• Wykonalność finansowa i prawidłowość przygotowania analiz finansowych - weryfikacji 
poddane zostaną moŜliwość finansowe Wnioskodawcy związane z realizacją projektu, w tym 
realność i prawidłowość przygotowanych analiz finansowych. 

•••• Kwalifikowalność kosztów - weryfikacja wydatków kwalifikowanych deklarowanych przez 
Beneficjenta pod kątem niezbędności i zasadności ze względu na osiągnięcie planowanych 
rezultatów. 

* w przypadku 2 Osi Priorytetowej uzupełnienie dokumentacji na wniosek Komisji Oceny Projektów. 
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•••• Charakterystyka projektu pod kątem jego szczegółowej oceny - identyfikacja poszczególnych 
wydatków (kosztów kwalifikowanych) i ich kwalifikowalności oraz spójności projektu pod 
względem celów, budŜetu i zaplanowanych efektów. 

B. Właściwa ocena merytoryczna 
Właściwej ocenie merytorycznej poddawane są projekty, które zostały pozytywnie 

ocenione w toku oceny technicznej. Właściwa ocena merytoryczna jest oceną punktową. 
KaŜde Działanie oraz Schemat posiada właściwe dla siebie kryteria oceny merytorycznej, istnieją 
takŜe kryteria, które powtarzają się w poszczególnych Działaniach/Schematach. 
 
W związku z powyŜszym podzielono kryteria merytoryczne na 2 grupy: 
a. Podstawowe kryteria oceny merytorycznej - stosowane do wszystkich rodzajów projektów, 

b. Indywidualne kryteria oceny merytorycznej - stosowane dla wybranych Działań/Schematów. 

 

Podstawowe kryteria oceny merytorycznej: 

• Ekonomiczno- społeczny wpływ na rozwój regionu – badanie wpływu projektu na tworzenie 
nowych, stałych miejsc pracy w regionie oraz pozostałych społeczno- ekonomicznych efektów 
generowanych przez projekt.  

• Trwałość projektu – badanie trwałości instytucjonalnej, organizacyjnej i finansowej 
Beneficjenta w kontekście zapewnienia właściwej realizacji a następnie eksploatacji 
i zarządzania produktami projektu.  

• Wpływ projektu na polityki horyzontalne – badanie wpływu projektu na politykę równości 
szans oraz politykę zrównowaŜonego rozwoju i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego. 

 

Podstawowe kryteria oceny merytorycznej, ze względu na ich istotne znaczenie, zasady 
rządzące polityką rozwoju regionalnego oraz wyniki negocjacji MRPO z Komisją Europejską, są 
stosowane w ocenie projektów w ramach wszystkich osi priorytetowych programu. Dopuszcza się 
modyfikację w zakresie interpretacji kryteriów podstawowych ze względu na specyfikę projektów 
w obrębie poszczególnych dziedzin. 

Indywidualne kryteria oceny merytorycznej: 

Ze względu na róŜnorodność typów projektów w ramach poszczególnych działań i schematów, 
opracowane zostały indywidualne kryteria, które w najpełniejszy sposób pozwalają ocenić jakość 
projektów z określonej dziedziny. Katalog kryteriów indywidualnych stanowi załącznik nr 4 do 
Uszczegółowienia MRPO.  
 
W ramach właściwej oceny merytorycznej istnieje moŜliwość jednokrotnego 
uzupełnienia/poprawienia wniosku aplikacyjnego. 
 
Pozytywna weryfikacja projektów na etapie właściwej oceny merytorycznej oznacza, Ŝe projekt 
uzyskał na tej ocenie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów. 

 
C.  Ocena strategiczna  

W przypadku Działań/Schematów, w których procedura wyboru projektów przewiduje 
ocenę strategiczną jest ona dokonywana przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Do oceny 
strategicznej kierowane są wyłącznie projekty poprawne pod względem technicznym, które 
jednocześnie uzyskały co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów na właściwej ocenie 
merytorycznej.  
Ocena strategiczna jest oceną punktową i stanowi 20% całkowitej liczby punktów moŜliwej do 
otrzymania na etapie oceny merytorycznej projektu.  
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Ocena strategiczna polega na sprawdzeniu projektu pod kątem jego zgodności z 
załoŜeniami MRPO wynikającymi bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 
2007-2013. Kryterium to pozwoli określić stopień wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa.  
 

Projekty realizowane w ramach osi priorytetowych od 1 do 5, zorientowane na budowę i 
wzmacnianie potencjału Małopolski, będą oceniane pod kątem ich wpływu na rozwój 
konkurencyjności gospodarczej regionu w następujących obszarach: 

• społeczeństwo wiedzy i aktywności;  
• gospodarka regionalnej szansy; 
• infrastruktura dla rozwoju regionalnego; 
• Krakowski Obszar Metropolitarny; 

Kryterium to pozwoli między innymi sprawdzić w jaki sposób projekt przyczyni się do podniesienia 
atrakcyjności Małopolski jako miejsca dogodnego do lokalizowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, a w konsekwencji wpłynie na tworzenie nowych miejsc pracy oraz podniesienie 
standardu Ŝycia mieszkańców Małopolski. 

Projekty realizowane w ramach osi priorytetowych od 6 do 7, będą oceniane pod kątem ich 
wpływu na rozwój społeczny i jakość Ŝycia w następujących obszarach: 

• spójność wewnątrzregionalna; 
• ochrona środowiska; 
• dziedzictwo i przestrzeń regionalna; 

Kryterium to pozwoli ocenić na ile projekt przyczyni się do zmniejszenia wewnętrznych 
zróŜnicowań w regionie, głownie poprzez realizację celów społecznych i środowiskowych 
decydujących o powszechnym poziomie jakości Ŝycia mieszkańców.  
 

Projekty realizowane w ramach 8 osi priorytetowej będą oceniane pod kątem ich wpływu na 
potencjał instytucjonalny w obszarze: 

• współpraca terytorialna; 
Kryterium to pozwoli ocenić na ile wzmocniona zostanie pozycja Małopolski na arenie krajowej  
i międzynarodowej, poprzez wymianę doświadczeń oraz efektywną współpracę regionu. 
 

W przypadku 2 Osi Priorytetowej (z wyłączeniem Działania 2.1 D) procedura wyboru 
projektów nie przewiduje etapu oceny strategicznej. Wybór projektów dokonywany jest na 
podstawie list rankingowych tworzonych przez Komisje Oceny Projektów, na które wpisywane są 
projekty wykonalne techniczne i które uzyskały co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów na 
właściwej ocenie merytorycznej.  
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IV. Wybór projektu do dofinansowania oraz podpisanie umowy dofinansowania projektu  
 

Zarząd Województwa Małopolskiego dokonuje wyboru do dofinansowania projektów danego 
konkursu. Wybierane są projekty, które uzyskały najwyŜszą ocenę (te, które w najwyŜszym stopniu 
spełniają cele danego Działania/Schematu). Decyzja o wyborze dokonywana jest w formie uchwały 
zawierającej listę projektów wybranych do dofinansowania oraz opcjonalnie listę rezerwową. 
Kolejnym etapem jest podpisanie umowy dofinansowania projektu w ramach programu lub 
podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia realizacji projektu własnego Samorządu Województwa. 
 
Procedura odwoławcza 
 

Zgodnie z art. 30 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. 
(z późn. zm.), kaŜdy beneficjent, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach rozpatrzenia wniosku, moŜe złoŜyć 
pisemne odwołanie od decyzji. Przewiduje się dwa środki odwoławcze:  

- protest oraz  

- wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

Instytucja Zarządzająca MRPO lub odpowiednio Instytucja Pośrednicząca II stopnia, po 
zakończeniu kaŜdego etapu oceny i wyboru projektów, zamieszcza na swojej stronie internetowej 
listę projektów pozytywnie ocenionych oraz wybranych przez Zarząd Województwa Małopolskiego 
do dofinansowania. Następnie pisemnie informuje kaŜdego z wnioskodawców o wynikach 
rozpatrzenia oceny i wyboru jego wniosku o dofinansowanie, równocześnie pouczając go o 
moŜliwości złoŜenia protestu od wyników.  

W przypadku odrzucenia lub nie wybrania wniosku o dofinansowanie beneficjent, w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach rozpatrzenia jego wniosku moŜe złoŜyć 
protest dotyczący procesu wyboru projektów. Wniosek kieruje bezpośrednio do instytucji 
właściwej w sprawie rozpatrzenia protestu (tj. Wojewody Małopolskiego) lub za pośrednictwem 
podmiotu, który uprzednio rozpatrywał wniosek o dofinansowanie projektu (tj. IZ działającej w 
oparciu o Podręcznik Instytucji Zarządzającej MRPO 2007 - 2013 lub Instytucji Pośredniczącej II 
stopnia działającej w oparciu o Podręcznik Instytucji Pośredniczącej II stopnia MRPO 2007 - 2013, 
regulujące tryb, termin, i zasady procedury odwoławczej). Protest moŜe dotyczyć kaŜdego etapu 
oceny projektów i jej wyników, zarówno w zakresie formalnym jak i merytorycznym.  

Jeśli Instytucja Zarządzająca MRPO/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia uzna protest za 
zasadny, moŜe zmienić swoje wcześniejsze rozstrzygnięcia, w wyniku czego projekt zostaje 
ponownie włączony do dalszej procedury wyboru. W przypadku podtrzymania przez IZ/IP II decyzji 
o odrzuceniu projektu, protest przekazywany jest do Wojewody Małopolskiego.  

Wojewoda, moŜe zadecydować o przywróceniu projektu do dalszej oceny lub podtrzymać 
decyzję o odrzuceniu, bądź umieszczeniu na liście rezerwowej. W przypadku negatywnego 
rozpatrzenia protestu przez Wojewodę Małopolskiego, beneficjent moŜe, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania informacji w tym zakresie, złoŜyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
bezpośrednio do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.  

Minister Rozwoju Regionalnego rozstrzyga o przywróceniu projektu do oceny lub 
podtrzymuje decyzję o odrzuceniu bądź umieszczeniu na liście rezerwowej. W przypadku 
nieuwzględnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wnioskodawca informowany jest o braku 
moŜliwości dodatkowego środka odwoławczego.  

Minister Rozwoju Regionalnego wydał stosowne Wytyczne w zakresie procedury 
odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych. Dokument ten precyzuje tryb i zasady 
przewidzianych środków odwoławczych: protestu i wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, 
wyłącznie dla projektów zgłaszanych w trybie konkursowym. 
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      1.7 Wykaz dokumentów słuŜących realizacji MRPO 
 
Dokumenty słuŜące realizacji MRPO: 
• akty prawne Unii Europejskiej: 

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

– Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; 

– Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999; 
• polskie akty prawne: 

– Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.07. nr 223, poz. 1655); 

–  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 
z późn. zm.); 

– Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 06. nr 249, poz. 1832); 

– Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. 
zm); 

– Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie Komitetu 
Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013; 

– Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych – wersja z 29 lutego 2008 r. Zalecenia weszły w Ŝycie 13 marca 2008 r. 
•  wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego: 

– Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń; 
– Wytyczne w zakresie informacji i promocji; 
– Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w 

tym projektów generujących dochód; 
– Wytyczne dotyczące komitetów monitorujących; 
– Wytyczne w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitoriowania projektów indywidualnych 

zgodnych z art. 28 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju; 

– Wytyczne w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych; 
– Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności w okresie programowania 2007-2013; 
– Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych formie elektronicznej; 
– Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sposobu postępowania w razie wykrycia 

nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 
programowania 2007 – 2013; 

– Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania i działań dotyczących 
mieszkalnictwa; 

– Wytyczne w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Zarządzającej Programem 
Operacyjnym; 

– Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do 
Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach NSRO na lata 2007-2013; 

– Wytyczne w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 2007-2013; 
– Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 

współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych; 
– Wytyczne dotyczące dokonywania przeglądu i renegocjacji z Komisją Europejską programów 

operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013; 
– Wytyczne w zakresie korzystania z pomocy technicznej; 
– Wytyczne w zakresie sprawozdawczości; 
– Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego; 
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Szczegółowy wykaz dokumentów słuŜących realizacji MRPO i pozostałych programów 
operacyjnych jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
www.mrr.gov.pl oraz na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:  www.malopolskie.pl; 
www.fundusze.malopolska.pl. 

PoniŜej przedstawiono spis dokumentów potrzebnych beneficjentowi podczas naboru 
projektów w ramach MRPO na lata 2007 – 2013.  
 

I. ETAP PRESELEKCJA: 

– Karta projektu MRPO na lata 2007 - 2013, 
– Instrukcja wypełnienia Karty projektu MRPO na lata 2007- 2013, 
– Matryca logiczna, 
– Instrukcja wypełnienia Matrycy logicznej, 
– Załączniki - jeśli wymaga tego regulamin konkursu. 
  
WaŜne dokumenty/ wytyczne: 
 

Metodyka opracowania i oceny Programu Rewitalizacji w ramach MRPO na lata 2007-2013  ,  
Metodyka opracowania Planu Rozwoju Uzdrowiska w ramach MRPO na lata 2007-2013,  
Metodyka przygotowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego w ramach MRPO 
na lata 2007-2013.  

            

II. ETAP OCENA FORMALNA: 

– Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach MRPO na lata 2007- 2013, 
– Instrukcja wypełnienia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach MRPO na lata 2007-2013, 
– ZAŁĄCZNIKI: 
– Studium wykonalności projektu, 
– Oświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 oraz 

Załącznik w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko, 
– Kopia pozwolenia na budowę lub waŜnego zgłoszenia robót, 
– Raport oddziaływania na środowisko, jeŜeli jest wymagane, 
– Wyciąg z dokumentacji technicznej, 
– Mapa lokalizująca projekt w najbliŜszym otoczeniu, 
– Oświadczanie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu, 
– Oświadczenie Beneficjenta oraz ewentualnych partnerów o zabezpieczeniu środków na realizację 

projektu, 
– Kopia zawartej umowy lub porozumienia określająca prawa oraz obowiązki parterów w zakresie 

realizacji projektu, 
– Oświadczenie Beneficjenta o zapewnieniu trwałości projektu oraz utrzymaniu jego produktów 

minimum 5 lat, 
– Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, 
– Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, 
– Kopia statutu instytucji, 
– Oświadczenie w zakresie braku podwójnego finansowania projektów, 
– Oświadczenie zawierające informację, iŜ Beneficjent nie jest wykluczony z moŜliwości aplikowania 

o środki na podstawie art. 211 ust. 1-3 Ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), 

– Zaświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej, 
– Inne wymagane regulaminem konkursu oraz obowiązującym prawem dokumenty. 
 
WaŜne dokumenty/ wytyczne: 
 
Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO;  
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Przykładowa struktura studium wykonalności dla projektów organizacji imprez kulturalnych oraz 
projektów promocyjnych realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007- 2013 (MRPO); 
Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć 
współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych. 

 

III. ETAP PODPISANIA UMOWY: 

- Wzór umowy o dofinansowanie projektu. 
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2. Informacje nt. osi priorytetowych i działań Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
 

2.1 Oś priorytetowa 1.  Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 
 
2.1.1 Skrócony opis priorytetu  

Cel operacyjny: Poprawa dostępu do edukacji oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.  
Mocną stroną województwa jest posiadany potencjał w zakresie szkolnictwa wyŜszego oraz w sferze 
naukowo-badawczej. Rozwój obu dziedzin wywiera silny wpływ na procesy zachodzące w sferze 
gospodarczej, będąc jednym z podstawowych czynników wpływających na osiąganie przewagi 
konkurencyjnej Województwa w przestrzeni europejskiej oraz wzrost inwestycji innowacyjnych. 
Utrzymanie wysokiej pozycji w szkolnictwie wyŜszym oraz sferze badawczo-rozwojowej wymaga 
jednak podjęcia intensywnych wysiłków na rzecz wysokiej jakości oferty edukacyjnej i naukowej, co 
wiąŜe się równieŜ z koniecznością zapewnienia szkołom wyŜszym odpowiedniej infrastruktury, której 
rozwój nie nadąŜał w ostatnich latach za wzrostem liczby studentów. Podejmowane w tym zakresie 
działania wspierać będą rozwój innowacyjności w skali regionalnej.  
Nadal istotnym problemem na terenie województwa jest niewystarczająco rozwinięta infrastruktura 
informatyczna. Stosunkowo szybko likwidowane są braki w zakresie telefonizacji, jednak nadal 
widoczne są powaŜne zapóźnienia związane ze słabym rozwojem i wykorzystaniem nowoczesnych 
narzędzi obiegu i wymiany informacji. Wykorzystanie moŜliwości technicznych, jakie daje Internet 
przy administracyjnej obsłudze obywateli poprawia się systematycznie, ale w dalszym ciągu jest 
niewystarczające.   
Bardzo waŜnym zadaniem jest zapewnienie dostępu do informacji wszystkim mieszkańcom regionu, 
zwiększenie dostępu do usług publicznych oferowanych przez instytucje przy wykorzystaniu nowych 
narzędzi komunikacji, w tym m.in. w dziedzinie edukacji i kształcenia ustawicznego (e-nauczanie) 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa obiegu informacji. 
W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w dwóch 
głównych obszarach: 
1. inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa wyŜszego i ustawicznego,  
2. inwestycji w infrastrukturę i technologie słuŜące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego. 

  
2.1.2 Szczegółowy opis działań realizowanych w ramach priorytetu  

 
DZIAŁANIE 1.1 POPRAWA JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  

2.  Numer i nazwa 
priorytetu 

Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 

3.  Nazwa Funduszu 
finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Małopolskiego  
5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca 

w certyfikacji (jeśli 
dotyczy) 

Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 

Ministerstwo Finansów 
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dokonywanych przez KE 
10.  Instytucja 

odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych 
12.  Cel i uzasadnienie 

działania 
� Cel: 
Celem głównym działania jest poprawa dostępu do bazy dydaktycznej 
umoŜliwiającej wyposaŜenie mieszkańców Województwa Małopolskiego 
(młodzieŜ i osoby dorosłe) w umiejętności oraz kwalifikacje zapewniające dobry 
start oraz moŜliwie stabilne funkcjonowanie na rynku pracy. 
 
� Cele szczegółowe: 

1. Podniesienie jakości i poziomu kształcenia małopolskich szkół wyŜszych 
poprzez rozwój infrastruktury słuŜącej celom dydaktycznym i badawczym. 
2. Poprawa warunków praktycznej nauki zawodu, umoŜliwiających 
kształtowanie kompetencji zawodowych poprzez wyposaŜenie bazy 
dydaktycznej szkół wyŜszych w nowoczesny sprzęt techniczno-dydaktyczny. 
3. PodwyŜszenie standardów nauczania zawodowego, umoŜliwiające lepsze 
przygotowanie do wykonywania zawodu poprzez rozwój infrastruktury 
kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego. 
4. Poprawa dostępu do bazy słuŜącej uczeniu się przez całe Ŝycie oraz 
praktycznej nauce zawodu, która przyczyni się do wzrostu poziomu 
uczestnictwa mieszkańców Małopolski w kształceniu ustawicznym oraz 
zawodowym. 

 
� Uzasadnienie: 
Mocną stroną Województwa Małopolskiego jest potencjał naukowo-badawczy. 
Małopolska dysponuje duŜym zapleczem naukowym, skoncentrowanym głównie 
w Krakowie, drugim po Warszawie ośrodku akademickim. W oparciu o jego 
potencjał rozwinęły się szkoły wyŜsze w większych miastach województwa. 
Zmiany zachodzące w ostatnich latach w systemie edukacji, spowodowały 
znaczący wzrost liczby studentów. Szczególnie widoczny jest przyrost liczby 
studentów, moŜliwy dzięki upowszechnieniu systemu studiów zaocznych, 
rozwojowi szkół niepaństwowych oraz utworzeniu w regionie sieci państwowych 
wyŜszych szkół zawodowych. Ponadto szkoły wyŜsze, wychodząc naprzeciw 
zapotrzebowaniu pracodawców, uruchomiły w ostatnich latach wiele nowych, 
atrakcyjnych kierunków i specjalności, w oparciu o istniejącą bazę dydaktyczną. 
Zjawiskom tym, nie zawsze jednak towarzyszyła poprawa warunków i jakości 
wyposaŜenia bazy dydaktycznej i naukowo-badawczej. Powoduje to niepełne 
wykorzystanie aktywności środowiska regionalnego i jego potencjału 
intelektualnego dla rozwoju gospodarczego Małopolski. Utrzymanie wysokiej 
pozycji w tym zakresie wymaga intensywnych wysiłków na rzecz wysokiej jakości 
oferty edukacyjnej i naukowej, co związane jest m.in. z poprawą i rozwojem 
infrastruktury. 
Modernizacji wymaga wyposaŜenie techniczno-dydaktyczne wielu małopolskich 
szkół wyŜszych, przede wszystkim ta jego część, która wykorzystywana jest do 
praktycznej nauki zawodu.  
Jest to szczególnie istotne w procesie dydaktycznym szkół wyŜszych o profilu 
technicznym oraz na kierunkach przyrodniczo-matematycznych, które mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Absolwenci 
powyŜszych kierunków wciąŜ jednak stanowią zbyt mały odsetek kształcącej się 
młodzieŜy. Aby przyczynić się do zwiększenia liczby studentów podejmujących 
naukę na kierunkach ścisłych, konieczna jest dbałość o wysoką jakość warunków 
kształcenia oraz oferty edukacyjnej. 
 
Równocześnie dla zbudowania elastycznego, komplementarnego 
i odpowiadającego potrzebom rynku pracy systemu edukacji, konieczny jest 
rozwój form kształcenia dostępnych przez całe Ŝycie, w tym szczególnie 
kształcenia zawodowego. 
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Coraz częstszymi zjawiskami obecnymi na rynku pracy jest wzrost 
zapotrzebowania na podnoszenie kwalifikacji oraz konieczność 
przekwalifikowywania się osób dorosłych. Zjawiskom tym towarzyszy takŜe 
zmiana struktury demograficznej społeczeństwa. W ostatnich latach 
obserwujemy wzrost liczby mieszkańców Małopolski w wieku produkcyjnym i 
poprodukcyjnym, co jest odzwierciedleniem trendów zarówno ogólnopolskich, 
jak i europejskich. 
Wszystko to powoduje konieczność dostosowywania się do ciągłych zmian, 
tak, by w sposób harmonijny odpowiadać na wyzwania związane 
z zapotrzebowaniem pracodawców. Dlatego teŜ, kształcenie ustawiczne naleŜy 
uznać za jeden z głównych obszarów edukacji, którego rozwój znacząco wpływa 
na bieŜącą sytuację rynku pracy oraz wzrost konkurencyjności regionu. 
Jednocześnie naleŜy zwrócić uwagę na szczególnie istotne obecnie, zagadnienie 
dotyczące kształcenia zawodowego uczniów w małopolskich szkołach.  
Niezwykle waŜnym zadaniem jest dostosowanie kształcenia zawodowego do 
potrzeb lokalnego rynku pracy, który poprzez dynamiczny rozwój, wymaga od 
absolwentów umiejętności posługiwania się nowoczesnymi urządzeniami i 
technologiami. W związku z powyŜszym niezwykle istotny jest jakościowy rozwój 
szkolnictwa zawodowego.  
W konsekwencji inwestycje w nowoczesną bazę dydaktyczną na potrzeby 
kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, okazują się być 
szczególnie pilną potrzebą. Związane jest to nie tylko z koniecznością 
zapewnienia płynnego przejścia absolwentów szkół zawodowych do aktywności 
zawodowej oraz uzupełniania kwalifikacji i przekwalifikowywania się osób 
dorosłych, ale takŜe z zapewnieniem pracodawcom wysoko wykwalifikowanych 
kadr. 
 
Działanie wpisuje się w cel 2. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-
2013 „Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej”. 
 
Na poziomie regionalnym działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu A. 
„Konkurencyjność gospodarcza”, w obszarze I. „Społeczeństwo wiedzy i 
aktywności”: kierunek polityki „Poprawa jakości i poziomu wykształcenia 
mieszkańców”. 

13.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych programów 
operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia demarkacyjna pomiędzy 
Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 
Polityki Rybackiej”. Komplementarne wsparcie dostępne będzie w następujących 
programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  

• Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 
• Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

• Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy 
• Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 

• Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny  
• Działanie 5.1 KOM jako waŜny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej 
 

� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
• Oś priorytetowa XIV Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego 

• Działanie 14.1 Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego  
 
� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

• Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R 
Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym 
 
� Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

• Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty 
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• Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia 
• Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez 
całe Ŝycie 

• Priorytet IV Szkolnictwo wyŜsze i nauka 
• Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni 
oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla 
gospodarki opartej na wiedzy 

• Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
• Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego 
• Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego 

 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

• Oś priorytetowa 4 LEADER 
• Działanie: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 

14.  Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

� Schemat A: Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyŜszego  
1. Budowa, rozbudowa, adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej 

szkół wyŜszych oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej słuŜącej 
równocześnie celom dydaktycznym, w tym bibliotek. 

 
2. WyposaŜenie bazy dydaktycznej szkół wyŜszych oraz bazy badawczo-

rozwojowej, słuŜącej równocześnie celom dydaktycznym, w tym praktycznej 
nauce zawodu, w nowoczesny sprzęt techniczno-dydaktyczny. 

 
� Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz 

kształcenia zawodowego2 
1. Budowa, rozbudowa, adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej 

i teleinformatycznej kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, 
umoŜliwiającej rozwój istniejących i tworzenie nowych placówek słuŜących 
kształceniu ustawicznemu i zawodowemu oraz sieci informatycznych centrów 
edukacyjnych. 

2. WyposaŜenie bazy dydaktycznej istniejących i nowo tworzonych placówek 
kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, słuŜącej doskonaleniu 
zawodowemu i praktycznej nauce zawodu, w sprzęt techniczno-dydaktyczny 
oraz tworzenie lub zakup systemów informatycznych wspierających proces 
dydaktyczny, w szczególności systemów e-learning wraz z ich wdroŜeniem 
(cross-financing). 
 

Przewiduje się takŜe dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury 
do wymogów wyposaŜenia zakupionego w ramach projektu. 

 
Beneficjenci projektów realizowanych w ramach schematu A i B powinni 
zapewnić, Ŝe obiekty infrastruktury edukacyjnej, wspierane w ramach działania 
będą ogólnodostępne dla mieszkańców województwa – równieŜ w zakresie 
wykraczającym poza podstawowy obszar działalności danej instytucji, zgodnie z 
właściwym przeznaczeniem tychŜe obiektów (np. na cele naukowe, oświatowe, 
wychowawcze).  
 
Przez ogólnodostępność obiektów infrastruktury edukacyjnej, wspieranych w 
ramach schematu A i B, rozumie się zapewnienie zainteresowanym moŜliwości 
korzystania na równych zasadach z  powierzchni tych obiektów, w czasie wolnym 
od zajęć dydaktycznych. 

 
Wyłączenia wspólne dla schematów A i B 
Nie będą podlegały dofinansowaniu inwestycje w: 

                                                 
2 Zapisy schematu B dotyczą szkół i placówek w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.), w których , zgodnie z ustawą, moŜe być prowadzone kształcenie ustawiczne i kształcenie zawodowe (por. teŜ definicje 
kształcenia ustawicznego i zawodowego zamieszczone w Słowniczku pojęć dla Beneficjenta, Załącznik nr 6 UMRPO). 
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1. bazę socjalną (np. bursy, akademiki, stołówki), 
2. bazę rekreacyjno-sportową (z wyjątkiem sytuacji, gdy związana jest ona 

ściśle z profilem kształcenia), 
3. remonty bieŜące i odtworzeniowe. 
Wsparcie infrastruktury szkolnictwa artystycznego: wyłącznie projekty o 
wartości całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych poniŜej 4 mln PLN. 
Projekty o wartości całkowitej wydatków kwalifikowanych w kwocie równej i 
wyŜszej od 4 mln PLN mogą otrzymać dofinansowanie w ramach PO IŚ. 
 
Wyłączenia dla schematu A 
– zakup zasobów bibliotecznych, 
– digitalizacja zasobów bibliotecznych,  
Projekty z zakresu digitalizacji zasobów bibliotecznych mogą otrzymać 
dofinansowanie w ramach działania 1.2 MRPO (projekty o wartości całkowitej 
kwoty wydatków kwalifikowanych  poniŜej 4 mln PLN) lub w PO IiŚ (projekty o 
wartości całkowitej wydatków kwalifikowanych w kwocie równej  i wyŜszej od  4 
mln PLN). 
 
Wyłączenie dla schematu B 
Wyłączeniu podlegają projekty dotyczące zakupu oprogramowania, urządzeń i 
sprzętu komputerowego i ich udostępniania na potrzeby społeczności wiejskiej, 
na obszarze działania LGD, realizowane przez organizacje pozarządowe lub 
kościoły i związki wyznaniowe, osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na 
obszarze LGD, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach działania 
WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju PROW. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  02 – Infrastruktura B+RT (w tym wyposaŜenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 

szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne 
ośrodki kompetencji technologicznych  
13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, 
przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu itp.) 
75 – Infrastruktura systemu oświaty 

b Temat priorytetowy 
(dla interwencji  
cross-financing) 

02 – Infrastruktura B+RT (w tym wyposaŜenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne 
ośrodki kompetencji technologicznych  
13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, 
przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu itp.) 

c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna  
d Typ obszaru  01 – Obszar miejski 

02 – Obszar górski 
05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 
gospodarcza  

18 – Edukacja 
22 – Inne niewyszczególnione usługi 

15.  

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 
16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą Nr 
1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17.  Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli 
dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-
financingu) w zakresie szkoleń i doradztwa związanego z zakupywanym sprzętem 
techniczno-dydaktycznym lub informatycznym. 
Udział finansowania w ramach tego instrumentu nie przekroczy 10% wartości 
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wspólnotowego współfinansowania projektu. 
Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów Schemat A  

1. Jednostki naukowe. 
2. Szkoły wyŜsze. 
3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
 
Schemat B 
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną. 
3. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki. 
4. Organizacje pozarządowe. 
5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 

18.  

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające 
z pomocy) (jeśli 
dotyczy) 

Schemat A  
Studenci 
Schemat B  
Osoby dorosłe, które uzupełniają kwalifikacje lub je zmieniają oraz uczniowie 
szkół kończących się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe po zdaniu egzaminu lub uzyskaniem świadectwa potwierdzającego 
przysposobienie do pracy3.  

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb 

przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy 
Projekty indywidualne 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego  

19.  

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
125 291 482 EUR 
 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

96 808 706 EUR, w tym: 
 
Schemat A 86 808 706 EUR 
W tym środki dostępne w ramach konkursów: 21 758 706 EUR 
 
Schemat B 10 000 000 EUR 
W tym środki dostępne w ramach konkursów: 10 000 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

 17 083 890 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

 11 398 886 EUR 

24.  Maksymalny udział 
środków UE w 
wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

70% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 70% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym w 

                                                 
3 Dotyczy szkół i placówek w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. 
zm.), w których , zgodnie z ustawą, moŜe być prowadzone kształcenie ustawiczne i kształcenie zawodowe. 
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pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, ww. całkowity 
maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% ze środków UE 
(EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet Państwa), natomiast 
dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi z środków EFRR. 

25.  Minimalny wkład 
własny Beneficjenta (%) 
(jeśli dotyczy) 

30% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 30% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych.  

26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące 
w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach działania moŜe być 
udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Minimalna / 
Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29.  Minimalna / 
Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) w 
sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (szczegółowy 
opis, patrz – rozdz. 1.4  Informacje dotyczące sposobu finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 60% 
wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie przekazywana 
w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania 
projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzaleŜniona 
od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy zaliczki. Wypłata 
kolejnych transz, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie na 
zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 

31.  Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Maksymalne dofinansowanie projektu w części objętej cross- financingiem - na 
takim samym poziomie jak część inwestycyjna projektu, zgodnie z zapisami pkt. 
24.  

DZIAŁANIE 1.2 ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  

2.  Numer i nazwa 
priorytetu 

Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 

3.  Nazwa Funduszu 
finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarząd Województwa Małopolskiego 
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Zarządzająca 
5.  Instytucja 

Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja 
Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja 
Certyfikująca  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja 
pośrednicząca w 
certyfikacji (jeśli 
dotyczy) 

Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
otrzymywanie 
płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11.  Numer i nazwa 
działania 

Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

12.  Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel:  
Celem głównym działania jest wspieranie rozwoju Województwa Małopolskiego 
poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego, a takŜe zwiększenie wykorzystania Internetu oraz innych 
technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do świadczenia usług 
publicznych.  
 
� Cele szczegółowe: 

• Zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do 
Internetu poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. 

• Rozwój usług publicznych opartych na ICT słuŜących polepszeniu jakości 
Ŝycia obywateli. 

• Wykorzystanie ICT do poprawy efektywności pracy administracji 
publicznej.  

• Rozwój zasobów obliczeniowych komputerów duŜej mocy słuŜących 
budowie społeczeństwa informacyjnego. 

 
� Uzasadnienie: 
Okres kilku ostatnich lat charakteryzował się zwiększeniem stopnia wykorzystania 
nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Województwie 
Małopolskim. Zarówno administracja, jak i inne instytucje publiczne rozpoczęły 
realizację przedsięwzięć zmierzających do coraz szerszego udostępniania 
elektronicznych usług publicznych.  
Pod względem poziomu wykorzystania technik i technologii teleinformatycznych 
w usługach publicznych oraz usług dostępowych do Internetu, Małopolska sytuuje 
się jednak wciąŜ poniŜej średniej dla Unii Europejskiej. Poziom dostępu do 
komputerów i sieci internetowej jest bardzo zróŜnicowany, podobnie jak 
stosowane systemy informatyczne. Stan infrastruktury umoŜliwiającej dostęp do 
Internetu jest szczególnie niezadowalający na terenach małych miast i na 
obszarach wiejskich. 
W związku z tym konieczna jest intensyfikacja działań zmierzających do dalszego 
postępu w czterech obszarach: rozwój infrastruktury społeczeństwa 
informacyjnego, w tym infrastruktury informatycznej, rozwój systemów 
zarządzania oraz rozwój systemów udostępniających e-usługi publiczne. 
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Szczególny nacisk naleŜy połoŜyć na rozwój infrastruktury teleinformatycznej (w 
tym umoŜliwiającej obywatelom dostęp do usług elektronicznych) i poszerzenie 
zakresu e-usług świadczonych przez administrację publiczną, a takŜe m.in. 
jednostki oświatowe, edukacyjne, medyczne i naukowe. Przyczyni się to do 
zminimalizowania wykluczenia cyfrowego. Korzyści wynikające z rozwoju ICT 
staną się powszechnie dostępne, co wpłynie na polepszenie jakości Ŝycia 
społeczeństwa.  
Przyjęte i przygotowywane akty prawne (m. in. ustawa o informatyzacji 
podmiotów realizujących zadania publiczne), obligują administrację publiczną do 
stosowania w swojej pracy nowoczesnych rozwiązań ICT. Wymaga to 
kontynuowania procesu informatyzacji administracji publicznej, a takŜe 
integrowania systemów informatycznych administracji publicznej oraz zasobów 
informacyjnych w województwie. 
 
Realizacja wymienionych celów wpłynie na podwyŜszenie jakości Ŝycia 
mieszkańców, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej 
oraz zwiększenie jej efektywności, podniesienie stopnia dostępu do edukacji, 
przełamanie barier dotyczących „cyfrowego wykluczenia”, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich i małych miast, łatwiejszy dostęp do informacji dla ludności i 
przedsiębiorców oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa 
Małopolskiego. 
 
Działanie jest w pełni zgodne z celami wymienionymi w dokumencie Komisji 
Europejskiej „i2010 – Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i 
zatrudnienia”: 
• Jednolita europejska przestrzeń informacyjna zapewniająca bezpieczną 

łączność szerokopasmową po przystępnych cenach, bogatą i zróŜnicowaną 
zawartość oraz usługi cyfrowe 

• Integracyjne społeczeństwo informacyjne oferujące wysokiej jakości usługi 
publiczne i przyczyniające się do poprawy jakości Ŝycia. 

 
Działanie wpisuje się w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-
2013: 
1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa 
mechanizmów partnerstwa. 
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski. 
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 
obszarach wiejskich. 
 
Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu A. 
„Konkurencyjność gospodarcza”, w obszarze I „Społeczeństwo wiedzy i 
aktywności”: kierunek polityki „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” oraz w 
obszarze III „Infrastruktura dla rozwoju regionalnego”: kierunek polityki „Rozwój 
infrastruktury dla społeczeństwa informacyjnego”. 
 
Projekty dofinansowane w ramach działania muszą być zgodne z zasadami: 
• neutralności technologicznej - wsparcie EFRR nie powinno faworyzować 

Ŝadnej konkretnej technologii, jak równieŜ ograniczać moŜliwości 
technologicznego wyboru. JeŜeli projekt zakłada finansowanie bardzo 
specyficznej technologii (szczególnie w przypadku sieci szerokopasmowych, 
np. DSL, technologie drogą satelitarną, kablową, technologie bezprzewodowe 
itp.) lub określonej infrastruktury, wybór musi być jasno uzasadniony na 
podstawie dokonanej analizy korzyści i kosztów zawartej w dokumentacji 
technicznej projektu, przy uwzględnieniu wariantów alternatywnych 
rozwiązań dla dostarczenia usług; 

• bezpieczeństwa – uwzględnienie postanowień polskich norm z zakresu 
bezpieczeństwa informacji. 
 

Ponadto projekty w zakresie budowy lub rozbudowy i modernizacji lokalnych lub 
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regionalnych sieci szerokopasmowych i inne projekty dotyczące rozwiązań, które 
mogą być udostępnione róŜnym operatorom i dostawcom usług, muszą być 
równieŜ zgodne z zasadą: 
• otwartego dostępu - wsparcie finansowe będzie udzielane projektom, które 

są zgodne z regulacją prawną w sprawie sieci i usług komunikacyjnych 
(Dyrektywa 2002/21/WE), jak równieŜ z zasadami konkurencji (zasady 
udzielania pomocy państwa i przepisy antymonopolowe). Towarzyszyć temu 
powinno jasne zadeklarowanie wolnego dostępu dla róŜnych operatorów. 
JeŜeli Beneficjenci końcowi zamierzają budować infrastrukturę 
szerokopasmową, powinni zapewnić dostęp do niej wszystkim operatorom na 
tych samych warunkach zgodnie z regulacjami krajowymi i warunkami 
wolnego rynku (powinni zapewnić dostęp do sieci jednakowo traktując 
operatorów, ale powinni takŜe określić minimalne warunki techniczne, jakie 
operatorzy muszą spełniać oraz cennik usług zgodny z regulacjami krajowymi 
i warunkami wolnego rynku). Zasady dotyczące udostępnienia lokalnej pętli 
abonenckiej muszą być zgodne z ustawą prawo telekomunikacyjne i 
rozporządzeniami regulującymi obowiązki danego operatora w tym zakresie. 
Lokalizacja oraz wymogi techniczne punktów dostępu do nowej infrastruktury 
nie powinny faworyzować operatora mającego pozycję dominującą na rynku 
lokalnym, jak równieŜ nie powinny zniekształcać innych rynków. Dostarczenie 
usługi powinno być zgodne z zasadami przejrzystości, niedyskryminacji, 
proporcjonalności i minimalnego zniekształcenia rynku. Jeśli usługa nie jest 
przyznana w wyniku otwartej, transparentnej i niedyskryminującej 
procedury, operator jest zobowiązany prowadzić odrębny system księgowy dla 
danej usługi, który pozwoliłby określić wysokość publicznej kompensacji lub 
taryf stosownych dla danej usługi, podlegających corocznej weryfikacji. 

13.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach działania będzie 
udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych programów 
operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia demarkacyjna pomiędzy 
Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 
Polityki Rybackiej”. Komplementarne wsparcie dostępne będzie w następujących 
programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  

• Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 
• Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych 

• Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy  
• Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 
• Działanie 3.3 Instytucje kultury 

• Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 
• Działanie 5.1 KOM jako waŜny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej 

• Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna 
• Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i 

zdrowotnego 
 

� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
• Oś priorytetowa XIV Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego 

• Działanie 14.1 Infrastruktura szkolnictwa wyŜszego 
 
� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

• Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R 
• Działanie 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury 

informatycznej nauki 
• Oś priorytetowa 7. Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego 

 
� Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

• Oś priorytetowa II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących 
• Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 

• Oś priorytetowa V Dobre rządzenie 
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• Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej   
 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

• Oś priorytetowa 4 LEADER 
• Działanie: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 

 
� Program Współpracy Przygranicznej Polska – Republika Słowacka 

• Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury o znaczeniu transgranicznym  
• Działanie 1.1 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa 

14.  Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

1. Budowa lub rozbudowa i modernizacja lokalnych lub regionalnych sieci 
szerokopasmowych4, współdziałających ze szkieletowymi sieciami 
regionalnymi lub krajowymi, takŜe w oparciu o technologię 
bezprzewodową. 

2. Budowa lub modernizacja publicznych punktów dostępu do Internetu 
(aktywnych - w formie telecentrów, pośrednich - PIAP-ów umieszczonych 
w miejscach takich jak  np. biblioteki publiczne, urzędy gminne czy 
ośrodki kultury). 

3. Budowa lub rozbudowa systemów autentykacji i identyfikacji 
uŜytkowników, klientów usług publicznych, w tym rozbudowa 
Infrastruktury Klucza Publicznego5.  

4. Budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w 
zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, 
oświaty, gospodarki komunalnej.  

5. Budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów zarządzania z 
wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, a w szczególności 
wdraŜanie elektronicznych systemów obiegu dokumentów, systemów 
elektronicznej archiwizacji dokumentów, systemów bazodanowych, 
integracja systemów, budowa i rozbudowa systemów transmisji danych 
pomiędzy jednostkami administracji publicznej, geograficzne systemy 
informacji przestrzennej. 

6. Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym obiektów 
muzealnych (równieŜ digitalizacja 3D), zasobów bibliotecznych i 
archiwalnych (tworzenie baz danych zasobów cyfrowych). Elementem 
projektu moŜe być budowa, zakup lub rozbudowa systemów digitalizacji 
oraz budowa platform dystrybucji treści cyfrowych. 

7. Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez 
rozwój infrastruktury i technologii informatycznych, w tym budowę i 
modernizację zasobów obliczeniowych oraz infrastruktury komputerów 
duŜej mocy. 

 
� Wyłączenia:  

• Typ projektu nr 4: 
– Projekty w zakresie ochrony zdrowia będą kwalifikowalne za wyjątkiem 

systemów ratownictwa medycznego, które zgodnie z linią demarkacyjną 
będą dofinansowane w ramach PO IŚ.  

– Projekty w zakresie monitoringu środowiskowego: kwalifikowalne będą 
tylko projekty o wartości całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych 
projektu poniŜej 4 mln PLN. Projekty o wartości całkowitej wydatków 
kwalifikowanych projektu w kwocie równej i wyŜszej od 4 mln PLN będą 
dofinansowane w ramach PO IŚ. 

 
• Typ projektu nr 5  

Projekty dotyczące budowy systemów zarządzania z wykorzystaniem 
technologii teleinformatycznych dla podmiotów innych niŜ jednostki 

                                                 
4 Szybkość transferu - 512 kb/s 

5 PKI (ang. Public Key Infrastructure) - Infrastruktura Klucza Publicznego. Jest to szeroko pojęty kryptosystem, w skład którego wchodzą 
urzędy certyfikacyjne, urzędy rejestracyjne, subskrybenci certyfikatów (uŜytkownicy), oprogramowanie i sprzęt. 
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administracji publicznej (jednostki samorządu terytorialnego oraz ich 
jednostki organizacyjne) będą kwalifikowalne tylko jako część szerszego 
projektu typu 4. Warunkiem koniecznym jest nie tylko poprawa organizacji 
pracy samego podmiotu, ale równieŜ udostępnienie usług dla ich 
odbiorców/klientów.  
 

• Typ projektu nr 6 
Rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, 
archiwalnych, filmowych oraz zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, 
filmotek, cyfrowych bibliotek itp. – tylko projekty o wartości całkowitej 
kwoty wydatków kwalifikowanych projektu poniŜej 4 mln PLN. Projekty o 
wartości całkowitej wydatków kwalifikowanych projektu w kwocie równej i 
wyŜszej od 4 mln PLN będą dofinansowane w ramach PO IŚ. 
 

• Ogólne: 
- wyłączeniu podlegają projekty dotyczące zakupu oprogramowania, urządzeń i 
sprzętu komputerowego i ich udostępniania na potrzeby społeczności wiejskiej, 
na obszarze działania LGD, realizowane przez organizacje pozarządowe lub 
kościoły i związki wyznaniowe, osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na 
obszarze LGD, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach działania WdraŜanie 
lokalnych strategii rozwoju PROW; 
- koszt zakupu sprzętu informatycznego, zakupu infomatów, stworzenia strony 
www, udostępniania informacji wielojęzycznej będzie kwalifkowany tylko, jeśli 
stanowić będą część szerszego projektu typu 2, 3, 4, 5, 6; 
- w przypadku projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, których 
beneficjentami są szkoły wyŜsze kwalifikowane będą tylko projekty o wartości 
poniŜej 20 mln PLN – dotyczy projektów typu 1, 2, 4, 6; 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  10 – Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 

11 – Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, 
interoperacyjność, zapobieganie zagroŜeniom, badania, innowacje, treści 
cyfrowe itp.) 
13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, 
przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu itp.) 

b Temat priorytetowy 
(dla interwencji 
cross-financing) 

10 – Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 
11 – Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, 
interoperacyjność, zapobieganie zagroŜeniom, badania, innowacje, treści 
cyfrowe itp.) 
13 – Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-nauczanie, 
przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu itp.) 

c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna  
d Typ obszaru  01 – Obszar miejski 

02 – Obszar górski 
05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 
gospodarcza  

17 – Administracja publiczna  
22 – Inne niewyszczególnione usługi 

15.  

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 
16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone wydatki 
poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą Nr 
1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 
przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w 
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” z 
późn. zm. 

17.  Zakres stosowania Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-financing) 
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cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

w zakresie szkoleń i doradztwa niezbędnych do realizacji celów finansowanych 
inwestycji. Udział finansowania w ramach tego instrumentu nie przekroczy 10% 
wartości wspólnotowego współfinansowania projektu. 

Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Parki narodowe i krajobrazowe. 
4. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. 
5. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. 
6. Jednostki naukowe. 
7. Instytucje kultury. 
8. Szkoły wyŜsze. 
9. Organizacje pozarządowe. 
10. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych. 
11. Instytucje otoczenia biznesu. 
12. Przedsiębiorcy. 
Projekty przedsiębiorców będą wspierane tylko wówczas, jeŜeli będą 
realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.  
Usystematyzowanie w/w kategorii Beneficjentów według poszczególnych typów 
projektów przedstawia się w następujący sposób: 

- projekty typu 1 – w ramach projektu typu 1 realizowany będzie wyłącznie 
projekt indywidualny pn. Małopolska Sieć Szerokopasmowa, którego 
beneficjentem jest Województwo Małopolskie, umieszczony w 
Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;   
- projekty typu 2 - Beneficjenci: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11; 
- projekty typu 3 - Beneficjenci: 1; 
- projekty typu 4 - Beneficjenci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; 
- projekty typu 5 - Beneficjenci: 1, 2, 7, 9; 
 - projekty typu 6 - Beneficjenci: 1, 2, 3, 6, 7, 8; 
 - projekty typu 7 – Beneficjenci: 6,8 

18.  

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z 
pomocy) (jeśli 
dotyczy) 

Mieszkańcy i instytucje Województwa Małopolskiego 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb 

przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy 
Projekty indywidualne 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego  

19.  

b Tryb oceny 
wniosków o 
dofinansowanie  

Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
85 444 228 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

66 032 524 EUR 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 34 282 524 EUR 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

11 652 798 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

7 758 906 EUR 

24.  Maksymalny udział 
środków UE w 

85% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
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wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 85% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym w 
pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, ww. całkowity 
maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% ze środków UE 
(EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet Państwa), natomiast 
dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi z środków EFRR. 

25.  Minimalny wkład 
własny Beneficjenta 
(%) (jeśli dotyczy) 

15% wydatków kwalifikowanych projektu  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 15% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego 
i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie 
udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach działania moŜe być udzielana 
pomoc na zasadzie de minimis. 

27.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Minimalna / 
Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

1. Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego, którego beneficjentami są 
szkoły wyŜsze maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych 
projektu poniŜej 20 mln PLN.  
2.Zgodnie z  linią demarkacyjną:  
- projekty dotyczące monitoringu środowiskowego: maksymalna wartość 
całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu poniŜej 4 mln PLN,  
- projekty dotyczące rozwoju zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, 
filmotek, cyfrowych bibliotek itp.: maksymalna wartość całkowitej kwoty 
wydatków kwalifikowanych projektu poniŜej 4 mln PLN.  

29.  Minimalna / 
Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) w 
sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (szczegółowy 
opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 60% 
wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie przekazywana 
w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania 
projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzaleŜniona 
od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy zaliczki. Wypłata 
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kolejnych transz, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie na 
zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 

31.  Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Maksymalne dofinansowanie projektu w części objętej cross- financingiem - na 
takim samym poziomie jak część inwestycyjna projektu, zgodnie z zapisami pkt. 
24. 
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2.2  Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy 
 
 
2.2.1 Skrócony opis priorytetu  
Cel operacyjny: Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw. 

W ramach Osi Priorytetowej 2. Gospodarka regionalnej szansy udzielane będzie bezzwrotne 
dofinansowanie przedsięwzięć w dwóch głównych obszarach tj. w zakresie bezpośredniego wsparcia 
inwestycyjnego mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzmocnienia ich otoczenia 
instytucjonalnego, a takŜe w obszarze komercjalizacji badań naukowych. 

W odniesieniu do bezpośredniego wsparcia sektora małych i średnich przedsiębiorstw przewiduje się 
m.in. udzielanie dotacji na inwestycje rozwojowe w MŚP, wsparcie przedsiębiorstw słuŜące 
promowaniu produktów i procesów przyjaznych dla środowiska, wsparcie powstawania i rozwoju 
wspólnych przedsięwzięć kooperacji i sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym klastrów, 
wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu, w szczególności świadczących specjalistyczne 
usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, a takŜe wsparcie finansowe rozbudowy systemu 
zewnętrznych, pozabankowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym wsparcie 
tworzenia nowych i wzmacniania istniejących funduszy poŜyczkowych i poręczeniowych.  

W odniesieniu do komercjalizacji badań naukowych wspierana będzie przede wszystkim realizacja 
badań przemysłowych przez jednostki naukowo-badawcze na rzecz przedsiębiorców, a takŜe realizacja 
inwestycji w środki trwałe słuŜące do prowadzenia prac typu B+R w przedsiębiorstwach. Ponadto 
przewiduje się wsparcie tworzenia innowacyjnych rozwiązań poprzez dofinansowanie prowadzenia 
badań przedkonkurencyjnych w przedsiębiorstwach.  

W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy strefą B+R, a gospodarką przewiduje się preferowanie 
przedsięwzięć słuŜących realizacji wyŜej wymienionych komponentów w formie kompleksowego 
projektu.  

W ramach Osi Priorytetowej wsparcie uzyskają ponadto projekty słuŜące rozwojowi innowacyjności w 
skali regionalnej, w obszarze tworzenia struktur wsparcia ukierunkowanego tj. w zakresie prawa 
patentowego, audytu technologicznego, wzornictwa przemysłowego i innego wysokospecjalistycznego 
doradztwa oraz przedsięwzięcia mające na celu intensyfikację współpracy na płaszczyźnie 
przedsiębiorstwa – uczelnie, polegające na tworzeniu i rozwijaniu sieciowych ośrodków, których celem 
jest współpraca pomiędzy juŜ istniejącymi i tworzonymi instytucjami w zakresie działań na rzecz 
odbiorców innowacji w regionie.  

 
2.2.2 Szczegółowy opis działań realizowanych w ramach priorytetu 

 
 

DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

1. Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa 
priorytetu 

Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy 

3.  Nazwa Funduszu 
finansującego 
priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja 
Zarządzająca  

Zarząd Województwa Małopolskiego 

5.  Instytucja 
Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja 
Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
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7.  Instytucja 
Certyfikująca  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja 
pośrednicząca w 
certyfikacji (jeśli 
dotyczy) 

Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
otrzymywanie 
płatności 
dokonywanych przez 
KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności 
na rzecz 
Beneficjentów (jeśli 
dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

11.  Numer i nazwa 
działania 

Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

12.  Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel: 
Celem głównym Działania jest stworzenie silnego i konkurencyjnego sektora 
MŚP, poprzez bezpośrednią pomoc finansową oraz zapewnienie alternatywnych, 
pozabankowych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. Ponadto 
istotnym czynnikiem wspierającym rozwój przedsiębiorstw są silne i sprawnie 
działające instytucje otoczenia biznesu.  
 
� Uzasadnienie: 
Wzmocnienie sektora MŚP w regionie odbywać się będzie poprzez udzielanie 
dotacji na inwestycje, które w szczególności słuŜyć mają rozwojowi 
początkujących firm, jak równieŜ wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw w 
zakresie zwiększania ich potencjału oraz umoŜliwienia im awansu z firm miko 
do małych oraz z małych do średnich. Dofinansowanie uzyskają ponadto 
inwestycje związane z wprowadzeniem rozwiązań produkcyjnych, 
technologicznych i organizacyjnych sprzyjających poprawie środowiska 
naturalnego. W przypadku mikroprzędsiebiorstw wsparcie otrzymają równieŜ 
projekty z zakresu tzw. „ginących zawodów”. 
W ramach niwelowania róŜnic wewnątrzregionalnych większe wsparcie 
otrzymywać będą przedsiębiorstwa, których projekt zlokalizowany jest na 
terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości (liczba przedsiębiorstw na 1000 
mieszkańców) mierzony na poziomie powiatu wynosi poniŜej 75% średniej dla 
województwa małopolskiego (wg danych GUS). W tym celu kaŜdorazowo w 
ramach procedury naboru wniosków o dofinansowanie projektów 
przygotowywana będzie aktualna mapa obrazująca wartość wskaźnika 
przedsiębiorczości w województwie małopolskim, w podziale na poszczególne 
powiaty.  
 
Ponadto wsparciem objęte zostaną wspólne inicjatywy przedsiębiorców 
polegające na tworzeniu oraz rozwijaniu powiązań i sieci współpracy, w tym 
klastrów. Taka forma współpracy przedsiębiorców poszerzy ich rynki zbytu, 
umoŜliwi dostęp do nowych rozwiązań technologicznych, przyczyni się do 
efektywniejszego wykorzystywania wspólnych zasobów.  
 
W kontekście celu Działania waŜnym elementem będzie wspieranie instytucji 
otoczenia biznesu, działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Udzielana 
pomoc słuŜyć będzie mobilizowaniu instytucji otoczenia biznesu do 
podejmowania inicjatyw i działań na rzecz tworzenia i rozwijania lokalnych 
oraz regionalnych sieci współpracy, dzięki którym moŜliwe będzie zapewnienie 
wspólnej i kompleksowej oferty, wymiana informacji oraz świadczenie 
wystandaryzowanych usług na rzecz przedsiębiorców. Planowane w tym 
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zakresie wsparcie dotyczyć będzie równieŜ przedsięwzięć słuŜących 
intensyfikacji współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą, 
a przedsiębiorstwami. Wsparcie uzyskają projekty słuŜące rozwojowi systemu 
innowacji w regionie poprzez utworzenie i rozwój ogniw pośredniczących 
pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i przemysłem. 
Przewiduje się, Ŝe mogą to być branŜowe, równieŜ specjalistyczne centra 
transferu technologii. W systemie przepływu wyników badań z ośrodków 
naukowych do przedsiębiorstw w szczególności powinny być wykorzystywane 
laboratoria oraz baza badawcza istniejących instytutów. Głównym celem 
działania centrów powinno być przystosowanie wyników badań naukowych, 
patentów lub nowych procesów technologicznych do celów praktycznych 
zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz uruchamianie 
procesu komercjalizacji badań. Ponadto wsparciem objęte zostaną projekty 
inwestycyjne słuŜące wzmacnianiu infrastruktury celem udostępniania 
dodatkowych, wysoko wyspecjalizowanych usług dla przedsiębiorstw (m.in. 
typu spin-off, start-up) oraz jednostek naukowo-badawczych.  
Równocześnie realizacja działania słuŜyć będzie zapewnieniu 
przedsiębiorstwom moŜliwości korzystania z zewnętrznych, pozabankowych 
alternatywnych źródeł finansowania działalności, takich jak poŜyczki i 
poręczenia.  
 
Działanie wpisuje się w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-
2013, w tym w szczególności w cele: 
2. „Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej”; 
4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 
sektora usług; 
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 
obszarach wiejskich; 
Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu A. 
„Konkurencyjność gospodarcza”, w obszarze I. „Społeczeństwo wiedzy i 
aktywności”: kierunek polityki „Wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości – 
wsparcie dla powstania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)” oraz 
w obszarze II. „Gospodarka regionalnej szansy”: kierunek polityki „Rozwój 
innowacji oraz nowoczesnych technologii – podniesienie poziomu 
innowacyjności firm w województwie i wzmocnienie kontaktów sieciowych 
instytucji związanych z innowacyjnością regionu”. 

13.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych programów 
operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia demarkacyjna 
pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 
Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Komplementarne wsparcie dostępne 
będzie w następujących programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007- 2013  

• Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy 
• Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 

• Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy 
• Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 

• Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska  
• Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa 
• Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii  
• Działanie 7.3 Gospodarka odpadami  

 
� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

• Oś priorytetowa IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do 
wymogów ochrony środowiska  



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 45 

Wszystkie działania osi priorytetowej, przewidujące inwestycje w zakresie 
ochrony środowiska w sektorze duŜych przedsiębiorstw. 
 
� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

• Oś Priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji 
• Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej 
• Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyŜszonego ryzyka  
• Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 

• Oś Priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 
• Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym  

• Oś Priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji 
• Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu 

ponadregionalnym  
• Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi 

proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym  
• Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności  
• Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną  

• Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie 
innowacyjności gospodarki 

• Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie 
gospodarki elektronicznej 

• Działanie 8.2 Wspieranie wdraŜania elektronicznego biznesu typu B2B 
 
� Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

• Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego 
przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących  
• Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 
• Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr 

• Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
• Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 

samozatrudnienia 
• Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki  

• Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 
• Działanie 8.2 Transfer wiedzy 

  
 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013  

• Oś priorytetowa 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
• Działanie: Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i 

leśnej 
• Oś priorytetowa 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie 

gospodarki wiejskiej 
• Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwo 
• Działanie: RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

• Oś priorytetowa 4 LEADER 
• Działanie: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 

 
� Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeŜnych obszarów rybackich na lata 2007- 2013   
• Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i 

rynek rybny 
• Działanie 2.1 Inwestycje w akwakulturę  
• Działanie 2.4 Rybołówstwo śródlądowe  
• Działanie 2.5 Inwestycje w przetwórstwo i obrót  
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14.  Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

� Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w  MŚP 
   1. Projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, 
związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: 

• rozbudowę i nabycie przedsiębiorstwa,  
• działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź 

procesu produkcyjnego, 
• zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, 

organizacyjnych na sprzyjające poprawie środowiska naturalnego oraz 
BHP, 

• unowocześnienie wyposaŜenia niezbędnego do prowadzenia działalności 
gospodarczej przedsiębiorstwa, 

• zmianę wyrobu i usługi, w tym takŜe zmianę w sposobie świadczenia 
usług, 

• modernizację środków produkcji. 
 
� Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań 

kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów 
  1. Projekty dotyczące powstawania i rozwoju wzajemnej współpracy oraz 
powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami o znaczeniu lokalnym i 
regionalnym, w tym polegające m.in. na: 

• zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
związanych z nową inwestycją, 

• zakupie usług doradczych z zakresu opracowania planów rozwoju i 
ekspansji działalności - do wysokości 10% całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych projektu,  

• działaniach promocyjnych na rzecz utworzonego klastra. 
Warunkiem otrzymania dofinansowania w przypadku tego typu projektów jest 
zapewnienie przez wnioskodawcę ogólnodostępności środków zakupionych w 
wyniku realizacji projektu wszystkim uczestnikom powiązania kooperacyjnego 
(klastra). 
 
� Schemat C: Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu 
  1. Projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania instytucji 
otoczenia biznesu w zakresie wsparcia przedsiębiorczości, w tym polegające 
zwłaszcza na: 

• zakupie wyposaŜenia oraz dostosowaniu pomieszczeń w celu poprawy 
warunków świadczenia usług dla przedsiębiorców,  

• przygotowaniu i wdroŜeniu pakietów nowych usług dla przedsiębiorców. 
  2. Projekty słuŜące powstawaniu sieci instytucji otoczenia biznesu o zasięgu 
lokalnym lub regionalnym oraz poprawie jakości ich funkcjonowania, w tym 
m.in. polegające na: 

• opracowaniu koncepcji nowych sieci instytucji otoczenia biznesu, zasad 
ich funkcjonowania, rodzajów świadczonych usług, określaniu grup 
docelowych, 

• działaniach informacyjnych słuŜących poprawie funkcjonowania sieci 
instytucji otoczenia biznesu poprzez: organizowanie konferencji i 
seminariów informacyjnych, tworzenie i utrzymywanie stron 
internetowych, w tym głównie interaktywnych, zawierających aktualną 
ofertę dla przedsiębiorstw, przygotowywanie, wydawanie i dystrybucję 
materiałów promocyjnych, w tym publikacji, jak równieŜ wspólnych 
materiałów promocyjnych sieci instytucji otoczenia biznesu.  Wydatki na 
działania informacyjne nie mogą przekroczyć 10% całkowitej wartości 
projektu związanego z utworzeniem lub rozwojem sieci instytucji 
otoczenia biznesu. 

  3. Projekty inwestycyjne słuŜące rozwojowi systemu innowacji w regionie, w 
tym: 

• utworzenie i rozwój ogniw pośredniczących pomiędzy jednostkami 
badawczo-rozwojowymi, szkołami wyŜszymi, a biznesem (np. branŜowe, 
specjalistyczne centra transferu technologii świadczące usługi m.in. w 
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obszarze prawa patentowego, audytu technologicznego, wzornictwa 
przemysłowego i innego wysokospecjalistycznego doradztwa, w tym dla 
firm typu start-up i spin-off), 

• tworzenie i rozwijanie regionalnych ośrodków (wpływających na rozwój 
innowacyjności w regionie) ukierunkowanych na współpracę pomiędzy 
istniejącymi i tworzonymi instytucjami działającymi na rzecz odbiorców 
innowacji w regionie. 

 
� Schemat D: Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla 

przedsiębiorstw 
  1. Projekty polegające na utworzeniu nowych lub powiększaniu kapitału 
istniejących: 

• funduszy poŜyczkowych,  
• funduszy poręczeniowych,   
• innych alternatywnych, pozabankowych źródeł finansowania działalności 

przedsiębiorstw. 
Przy tworzeniu nowych funduszy wsparcie polegać będzie wyłącznie na 
zasileniu kapitału funduszu. 
 

� Wyłączenia dla działania 2.1  
• Projekty z branŜy handlu detalicznego, hurtowego lub branŜy turystycznej 

(weryfikacja kwalifikowalności projektów  na podstawie kodów PKD oraz 
zakresu rzeczowego projektu). W przypadku branŜy turystycznej (np. 
budowa obiektu hotelowego, projekty z zakresu gastronomi realizowane 
w obiektach hotelowych)  wsparcie  w ramach działania 3.1 MRPO; 

• osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS – wsparcie w ramach PROW; 
• wsparcie nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego 

okresu karencji (2 lata) podmiotom, które rozpoczęły działalność 
gospodarczą uzyskując wsparcie z EFS (warunek dotyczy projektów 
realizowanych w perspektywie finansowej 2007 – 2013). 

 
� Wyłączenia dla schematu A: 

• projekty mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność 
gospodarczą nie dłuŜej niŜ rok polegające na świadczeniu usług drogą 
elektroniczną oraz wytworzeniu produktów cyfrowych niezbędnych do 
świadczenia tych usług. projekty w tym zakresie wspierane będą w 
ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 

• projekty polegające na wspólnych przedsięwzięciach technicznych i 
organizacyjnych, których efektem jest realizacja procesów biznesowych w 
formie elektronicznej obejmujących 3 lub więcej MŚP. Wsparcie jest 
przewidziane w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. 

 
� Wyłączenia dla schematu B: 

• projekty polegające na wspieraniu wdraŜania elektronicznego biznesu 
typu B2B. Wsparcie jest przewidziane w ramach działania 8.2 Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

 
� Wyłączenia dla schematu C: 

• projekty wspierające powstawanie oraz rozwój ośrodków innowacyjności 
zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju (m.in. parki 
naukowo-technologiczne, inkubatory technologii)  

Projekty w tym zakresie wspierane będą w ramach działania 4.3 MRPO 
Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej oraz w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
 
� Wyłączenia dla schematu D: 

• fundusze kapitału podwyŜszonego ryzyka, 
• fundusze naleŜące do sieci inwestorów prywatnych, w tym „aniołów 

biznesu”  
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Projekty w tym zakresie wspierane będą w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  03 – Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy miedzy MŚP, między 

MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami 
na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami 
badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami 
naukowymi i technologicznymi, technopoliami, itd.) 
05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw 
08 – Inne inwestycje w przedsiębiorstwa  
09 – Inne działania mające na celu pobudzenie badań, innowacji i 
przedsiębiorczości w MŚP  

b Temat priorytetowy 
(dla interwencji 
cross-financing) 

09 – Inne działania mające na celu pobudzenie badań, innowacji i 
przedsiębiorczości w MŚP 

c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01 – Obszar miejski 

02 – Obszar górski 
05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 
gospodarcza  

03 - produkcja produktów Ŝywnościowych i napojów 
04 - Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych 
05 - Wytwarzanie urządzeń transportowych 
06 - Nieokreślony przemysł wytwórczy 
10 - Poczta i telekomunikacja 
11 - Transport  
12 - Budownictwo 
14 - Hotele i restauracje 
15 - Pośrednictwo finansowe 
16 - Obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej 
18 - Edukacja 
19 - Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 
20 - Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne 
21 - Działalność związana ze środowiskiem naturalnym 
22 - Inne niewyszczególnione usługi 

15.  

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 
16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą Nr 
1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17.  Zakres stosowania 
cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-
financingu) w zakresie niezbędnych szkoleń pracowników związanych 
bezpośrednio z realizacją projektu inwestycyjnego. 
Udział finansowania w ramach tego instrumentu nie przekroczy 5% wartości 
wspólnotowego współfinansowania projektu. 

Beneficjenci 18.  
a Typ Beneficjentów � Schemat A 

1. MŚP. 
 
KaŜdy z wyŜej wymienionych Beneficjentów, który moŜe starać się o uzyskanie 
dofinansowania w ramach Działania 2.1 Schemat A: Bezpośrednie wsparcie 
inwestycji w  MŚP, uprawniony jest do złoŜenia maksymalnie jednego wniosku o 
dofinansowanie w ramach danego konkursu organizowanego dla powyŜszego 
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Schematu A. 
 
� Schemat B 
1. Szkoły wyŜsze. 
2. Organizacje pozarządowe. 
3. Instytucje otoczenia biznesu. 
4. MŚP 
prowadzące powiązania kooperacyjne  
 
� Schemat C 
1.    Instytucje otoczenia biznesu. 
 
� Schemat D 
1.    Instytucje otoczenia biznesu.  
 
� Wyłączenia dla schematu A 
W ramach schematu nie będą wspierane: 

• Podmioty wyłączone z uwagi na moŜliwość uzyskania komplementarnego 
wsparcia w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  

 
• Podmioty wyłączone z uwagi na moŜliwość uzyskania komplementarnego 

wsparcia w ramach działań 2.1, 2.4 oraz 2.5 Programu Operacyjnego 
„ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i przybrzeŜnych obszarów 
rybackich w latach 2007-2013”. 

 
� Wyłączenia dla schematu C i D  
W ramach schematów nie będą wspierane: 

• fundusze kapitału podwyŜszonego ryzyka, 
• sieci inwestorów prywatnych, w tym „aniołów biznesu”, 
• podmioty świadczące usługi o wysokim potencjale rynkowo-

technologicznym, m.in. podmioty zarządzające parkami naukowo-
technologicznymi, inkubatorami technologii. 

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z 
pomocy) (jeśli 
dotyczy) 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb 

przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

19.  

b Tryb oceny 
wniosków o 
dofinansowanie  

Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
332 633 647 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

139 707 859 EUR, w tym: 
� Schemat A 
1. całkowita alokacja dla mikroprzedsiębiorstw – 35 000 000 EUR 
2. całkowita alokacja dla małych przedsiębiorstw – 50 000 000 EUR 
3. całkowita alokacja dla średnich przedsiębiorstw – 25 417 973 EUR 
 
� Schemat B i C 
19 289 886 EUR 
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� Schemat D 
Całkowita alokacja przeznaczona na tworzenie nowych lub powiększanie 
kapitału istniejących funduszy poŜyczkowych i poręczeniowych oraz innych 
alternatywnych, pozabankowych źródeł finansowania działalności 
przedsiębiorstw – 10 000 000 EUR 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

24 654 328 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych 
na działanie 

168 271 460 EUR 

24.  Maksymalny udział 
środków UE w 
wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, jednak nie więcej 
niŜ: 
� Schemat A 
 
40% - dla projektów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorstw 
30% - dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw 
 
Pułap dofinansowania moŜe zostać podniesiony o 5 punktów procentowych dla 
przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym 
wskaźnik przedsiębiorczości mierzony na poziomie powiatu jest niŜszy niŜ 75% 
średniej dla województwa małopolskiego.  
Wykaz powiatów spełniających powyŜszy warunek będzie kaŜdorazowo 
przedstawiany w uchwale Instytucji Zarządzającej o ogłoszeniu konkursu w 
ramach Schematu A działania 2.1.Wykaz ten będzie opracowany w oparciu o 
najbardziej aktualne dane Głównego Urzędu Statystycznego dostępne 
publicznie w dniu podjęcia uchwały Instytucji Zarządzającej o ogłoszeniu 
konkursu. 
 
� Schemat B 
50% wydatków kwalifikowanych projektu 
 
� Schemat C 
50% wydatków kwalifikowanych projektu 
 
� Schemat D 
100% wydatków kwalifikowanych projektu 
 
Maksymalnie do 30%/40% (Schemat A) i 50% (Schematy B i C) [pułap 
dofinansowania moŜe zostać podniesiony o 5 punktów procentowych dla 
przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym 
wskaźnik przedsiębiorczości mierzony na poziomie powiatu jest niŜszy niŜ 75% 
średniej dla województwa małopolskiego] w odniesieniu do wydatków 
kwalifikowanych w przypadku projektów objętych pomocą de minimis, z 
zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de 
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym 
w pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, ww. 
całkowity maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% ze 
środków UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet 
Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi 
z środków EFRR. 

25.  Minimalny wkład 
własny Beneficjenta 
(%) (jeśli dotyczy) 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, jednak nie mniej 
niŜ: 
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� Schemat A 
60% wydatków kwalifikowanych projektu - dla projektów inwestycyjnych mikro 
i małych przedsiębiorstw 
70% wydatków kwalifikowanych projektu - dla projektów inwestycyjnych 
średnich przedsiębiorstw 
 
Pułap wymaganego wkładu własnego moŜe zostać obniŜony o 5 punktów 
procentowych dla przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany jest na 
terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości mierzony na poziomie powiatu 
jest niŜszy niŜ 75% średniej dla województwa małopolskiego.  
Wykaz powiatów spełniających powyŜszy warunek będzie kaŜdorazowo 
przedstawiany w uchwale Instytucji Zarządzającej o ogłoszeniu konkursu w 
ramach Schematu A działania 2.1.Wykaz ten będzie opracowany w oparciu o 
najbardziej aktualne dane Głównego Urzędu Statystycznego dostępne 
publicznie w dniu podjęcia uchwały Instytucji Zarządzającej o ogłoszeniu 
konkursu. 
 
� Schemat B 
50% wydatków kwalifikowanych projektu 
 
� Schemat C 
50% wydatków kwalifikowanych projektu 
 
� Schemat D 
0% wydatków kwalifikowanych projektu 
 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 60%/70% (Schemat A) i 50% (Schematy B i C) [wkład 
własny Beneficjenta moŜe zostać obniŜony o 5 punktów procentowych dla 
przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym 
wskaźnik przedsiębiorczości jest niŜszy niŜ 75% dla Województwa 
Małopolskiego, wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Minimalna / 
Maksymalna wartość 
projektu (jeśli 
dotyczy) 

Zgodnie z linią demarkacyjną:  
- bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP: maksymalna wartość całkowitej 
kwoty wydatków kwalifikowanych projektu poniŜej 8 mln PLN. 

29.  Minimalna / 
Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli 
dotyczy) w zł 

� Schemat A 
1. mikroprzedsiębiorstwa: 
• minimalna kwota wsparcia – 20 tys. PLN   
• maksymalna kwota wsparcia – 200 tys. PLN 
 
2. małe przedsiębiorstwa:  

• minimalna kwota wsparcia – 100 tys. PLN   
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• maksymalna kwota wsparcia – 1 mln PLN 
 
3. średnie przedsiębiorstwa:  
• minimalna kwota wsparcia – 200 tys. PLN 
• maksymalna kwota wsparcia – 2 mln PLN 
 
� Schemat B 
Maksymalna kwota wsparcia – 1 mln PLN 
 
� Schemat C 
Maksymalna kwota wsparcia – 1mln PLN  
� Schemat D 
• minimalna kwota wsparcia – 1 mln PLN  
• maksymalna kwota wsparcia – 10 mln PLN 

30.  Forma płatności Refundacja wydatków 
Schemat D  
Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r., (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm.) 
w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych. Dotacja 
w formie zaliczki będzie przekazywana maksymalnie do wysokości 100% 
wartości dofinansowania projektu.  
Zaliczka moŜe być przekazywana w transzach. Przekazanie pierwszej transzy 
zaliczki następuje na podstawie umowy o dofinansowanie w wysokości i 
terminie w niej określonej. Wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzaleŜniona 
od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy zaliczki.  

31.  Wysokość udziału 
cross-financingu (%) 

Schemat C 
Maksymalne dofinansowanie projektu w części objętej cross- financingiem – na 
takim samym poziomie jak część inwestycyjna projektu, zgodnie z zapisami 
pkt. 24. 

 

DZIAŁANIE 2.2 WSPARCIE KOMERCJALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH 

1. Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2. Numer i nazwa 
priorytetu 

Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy 

3. Nazwa Funduszu 
finansującego 
priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja 
Zarządzająca  

Zarząd Województwa Małopolskiego 

5.  Instytucja 
Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja 
WdraŜająca 
(Instytucja 
Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli 
dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

7.  Instytucja 
Certyfikująca  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja 
pośrednicząca w 
certyfikacji (jeśli 
dotyczy) 

Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
otrzymywanie 
płatności 

Ministerstwo Finansów 
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dokonywanych przez 
KE 

10. Instytucja 
odpowiedzialna za 
dokonywanie 
płatności na rzecz 
Beneficjentów (jeśli 
dotyczy) 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

11. Numer i nazwa 
działania 

Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 

12. Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel: 
Zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm poprzez 
uaktywnienie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze 
nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii. 
 
� Uzasadnienie: 
WaŜnym elementem innowacyjności gospodarki jest wprowadzanie na rynek 
nowych i jednocześnie nowoczesnych wyrobów oraz udoskonalanie produktów 
juŜ wytwarzanych. Sprzyjający system przepływu wyników badań z instytucji 
naukowych do przemysłu pozwoli na skuteczne wykorzystanie zasobów wiedzy i 
techniki jednostek badawczo-rozwojowych oraz uczelni wyŜszych. 
Dotychczasowa niska chłonność przedsiębiorstw z jednej strony oraz zbyt 
ogólne, nie wystarczające do bezpośredniego wdroŜenia wyniki badań z drugiej 
strony, stanowią istotną barierę w procesie rozwoju i wzmacniania 
innowacyjności małopolskich przedsiębiorstw. PowaŜną barierą jest równieŜ 
brak odpowiedniej infrastruktury badawczej w przedsiębiorstwach, w tym 
laboratoriów badawczych, które mogłyby przygotować wyniki badań 
prowadzonych przez jednostki badawczo-rozwojowe i uczelnie wyŜsze do 
zastosowań praktycznych. Stąd istnieje potrzeba objęcia wsparciem 
przedsięwzięć polegających na prowadzeniu badań i/lub przygotowaniu do 
wdroŜenia ich rezultatów w przedsiębiorstwach, a takŜe stymulowania MŚP do 
tworzenia zaplecza badawczego w ramach swoich struktur oraz inicjowania 
współpracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi. 
W ramach działania interwencją objęte zostaną małopolskie jednostki 
badawczo-rozwojowe, instytucje naukowe oraz szeroko rozumiane środowisko 
MŚP.  
Działanie wpisuje się w cel 4. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-
2013 „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 
sektora usług”. 
Na poziomie regionalnym działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu A. 
„Konkurencyjność gospodarcza”, w obszarze II. „Gospodarka regionalnej 
szansy”: kierunek polityki „Rozwój innowacji oraz nowoczesnych technologii – 
podniesienie poziomu innowacyjności firm w województwie i wzmocnienie 
kontaktów sieciowych instytucji związanych z innowacyjnością regionu”, 
„Rozwój przemysłów własności intelektualnej”.  

13. Komplementarność 
z innymi działaniami 
i priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych programów 
operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia demarkacyjna pomiędzy 
Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i 
Wspólnej Polityki Rybackiej”. Komplementarne wsparcie dostępne będzie w 
następujących programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  

• Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 
• Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych  

• Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy 
• Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

• Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny  
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• Działanie 5.1 KOM jako waŜny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej  
 
� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  

• Oś Priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 
• Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej 

na wiedzy 
• Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców 

realizowanych przez jednostki naukowe 
• Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych 

• Oś Priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 
• Działanie 4.1 Wsparcie wyników wdroŜeń prac B+R 
• Działanie 4.2 Inwestycje związane z działalnością B+R w 

przedsiębiorstwach  
• Oś Priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji 

• Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności  
• Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną  

 
� Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

• Priorytet IV Szkolnictwo wyŜsze i nauka 
• Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości 

roli nauki w rozwoju gospodarczym 
• Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 

• Działanie 8.2 Transfer wiedzy 
14. Przykładowe rodzaje 

projektów  
 

� Schemat A: Projekty badawcze  
• badania przemysłowe realizowane przez jednostki naukowo-badawcze 

we współpracy przedsiębiorstwo – jednostka naukowo-badawcza na 
rzecz przedsiębiorstw, 

• badania przedkonkurencyjne realizowane w przedsiębiorstwach. 
 
� Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B +R 

• inwestycje (zakup wraz z instalacją) w środki trwałe tj. infrastrukturę i 
urządzenia laboratoryjne, słuŜące do prowadzenia działań badawczo-
rozwojowych w przedsiębiorstwach.  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat 

priorytetowy  
03 – Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy miedzy MŚP, między 
MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami 
na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami 
badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi 
i technologicznymi, technopoliami, itd.) 
04 – Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do 
usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) 
05 – Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw 
09 – Inne działania mające na celu pobudzenie badań, innowacji i 
przedsiębiorczości w MŚP 

b Temat 
priorytetowy 
(dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma 
finansowania  

01- Pomoc bezzwrotna 

15. 

d Typ obszaru  01 – Obszar miejski 
02 – Obszar górski 
05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia) 
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e Działalność 
gospodarcza  

03 - produkcja produktów Ŝywnościowych i napojów 
04 - Wytwarzanie tekstyliów i wyrobów włókienniczych 
05 - Wytwarzanie urządzeń transportowych 
06 - Nieokreślony przemysł wytwórczy 
10 - Poczta i telekomunikacja 
11 - Transport  
12 - Budownictwo 
19 - Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 
21 - Działalność związana ze środowiskiem naturalnym 
22 - Inne niewyszczególnione usługi 

f Lokalizacja PL 21 Małopolskie 
16. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania 
(jeśli dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą Nr 
1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17. Zakres stosowania 
cross-financingu 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Beneficjenci 
a Typ 

Beneficjentów 
Schemat A 
1. Jednostki naukowe. 
2. Szkoły wyŜsze. 
4. Organizacje pozarządowe. 
5. MŚP. 
 
Schemat B 
1. MŚP. 
 
KaŜdy z wyŜej wymienionych Beneficjentów, który moŜe starać się o uzyskanie 
dofinansowania w ramach Działania 2.2 Schemat B: Projekty inwestycyjne 
przedsiębiorstw z zakresu B+R, uprawniony jest do złoŜenia maksymalnie 
jednego wniosku o dofinansowanie w ramach danego konkursu organizowanego 
dla powyŜszego Schematu B. 

18. 

b Grupy docelowe 
(osoby, 
instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z 
pomocy) (jeśli 
dotyczy) 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb 

przeprowadzani
a naboru 
wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy 
 (patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

19. 

b Tryb oceny 
wniosków o 
dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa 

na działanie ogółem 
45 504 465 EUR 
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21. Wkład ze środków 
unijnych na 
działanie 

21 000 839 EUR  

22. Wkład ze środków 
publicznych 
krajowych na 
działanie 

3 706 030 EUR 

23. Przewidywana 
wielkość środków 
prywatnych na 
działanie 

20 797 596 EUR 

 
24. 

Maksymalny udział 
środków UE w 
wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu 
(%) 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, jednak nie więcej 
niŜ: 
 
� Schemat A 

• Wsparcie badań przemysłowych 50% + maksymalnie 20% dla MŚP + 15% w 
przypadku współpracy przedsiębiorstwa z organizacją badawczą – łącznie 
maksymalnie 80%, 

• Wsparcie badań przedkonkurencyjnych 25% + maksymalnie 20% dla MŚP + 15% 
w przypadku współpracy przedsiębiorstwa z organizacją badawczą - łącznie 
maksymalnie 60%. 

 
� Schemat B 

• 70% w przypadku projektów mikro- i małych przedsiębiorstw, 
• 60% w przypadku projektów średnich przedsiębiorstw. 
 

Maksymalnie do 60%/80% (Schemat A) i 60%/70% (Schemat B) w odniesieniu do 
wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów objętych pomocą 
de minimis, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym 
w pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, ww. całkowity 
maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% ze środków UE 
(EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet Państwa), 
natomiast dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi z środków 
EFRR. 

 
25. 

Minimalny wkład 
własny Beneficjenta 
(%) (jeśli dotyczy) 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, jednak nie mniej 
niŜ: 
 
� Schemat A 

• Wsparcie badań przemysłowych - 20% wydatków kwalifikowanych projektu 
• Wsparcie badań przedkonkurencyjnych - 40% wydatków kwalifikowanych 

projektu 
 
� Schemat B 

• 30% wydatków kwalifikowanych projektu w przypadku projektów mikro- i 
małych przedsiębiorstw 

• 40% wydatków kwalifikowanych projektu w przypadku projektów średnich 
przedsiębiorstw 

 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 20%/40% (Schemat A) i 30%/40% (Schemat B) 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w 
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sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 

 
26. 

Pomoc publiczna 
(jeśli dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

 
28. 

Minimalna / 
Maksymalna wartość 
projektu (jeśli 
dotyczy) 

Zgodnie z  linią demarkacyjną:  
Schemat A  
Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
poniŜej 400 tys. PLN 
Schemat B  
Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
poniŜej 400 tys. PLN 

29. Minimalna / 
Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

30. Forma płatności Schemat A 
1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) w 
sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych 
(szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu finansowania 
MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
40% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 20% wartości 
dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej transzy 
jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy 
zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, 
odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych kosztów, 
z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji nie były poniesione ze 
środków otrzymanych zaliczek. 
 

Schemat B 
1. Refundacja wydatków 

 
31. 

Wysokość udziału 
cross-financingu (%) 

Nie dotyczy 
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2.3  Oś Priorytetowa 3.  Turystyka i przemysł kulturowy 
  
2.3.1 Skrócony opis priorytetu  

Cel operacyjny: Podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu. 
Małopolska jest jednym z najbardziej uczęszczanych w skali kraju obszarów turystycznych. Stan i 
struktura obiektów bazy noclegowej wskazuje na wyraźne braki i niewielką moŜliwość zaspokojenia 
potrzeb rekreacyjnych gości w obiektach noclegowych. Gama oferowanych produktów turystycznych 
jest niewystarczająca, podobnie jak stopień wykorzystania wielu atrakcji kulturowych i 
przyrodniczych. Niedostatecznie rozwinięta i skoordynowana jest równieŜ sieć punktów informacji 
turystycznej. Dzięki inwestycjom w bazę turystyczną, moŜna w znaczny sposób podwyŜszyć pozycję 
Małopolski nie tylko na rynku krajowym, ale takŜe międzynarodowym. Strategicznym zasobem 
Małopolski jest takŜe dziedzictwo kulturowe. Zachowanie regionalnej róŜnorodności wymaga ochrony 
oryginalnych cech kulturowych oraz istniejących elementów dziedzictwa przyrodniczego. W regionie 
znajdują się liczne obiekty i zespoły zabytkowe, często niezwykle cenne z punktu widzenia dorobku 
kulturalnego kraju, które naleŜy udostępnić szerszemu gronu odbiorców. Małopolska jest regionem o 
szczególnie bogatej i róŜnorodnej ofercie kulturalnej. Realizacja nowych projektów w małopolskich 
instytucjach kultury umoŜliwi wprowadzenie nowej jakości usług w zakresie kultury i sztuki. 
Wspieranie szerokiego wachlarza inicjatyw kulturalnych przyczyni się do rozwoju regionu oraz wzrostu 
konkurencyjności regionalnych produktów kulturalnych i turystycznych. 
W ramach Osi Priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć mających 
korzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu, w trzech głównych obszarach: 
– rozwoju infrastruktury turystycznej; 
– rozwoju produktów dziedzictwa kulturowego, oraz wsparcia instytucji kultury. 

 
2.3.2 Szczegółowy opis działań realizowanych w ramach priorytetu  

 

DZIAŁANIE 3.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa 
priorytetu 

Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy 

3.  Nazwa Funduszu 
finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca 

w certyfikacji (jeśli 
dotyczy) 

Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 
12.  Cel i uzasadnienie � Cel: 
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działania Celem działania jest rozwój produktów i oferty turystycznej regionu oraz 
budowanie pozytywnego wizerunku Małopolski jako regionu atrakcyjnego 
turystycznie w kraju i za granicą, mające na celu zwiększenie liczby osób 
odwiedzających Małopolskę i zwiększenie wpływów z działalności turystycznej. 
 
� Uzasadnienie: 
Istotnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność regionu i zwiększenie 
jego potencjału gospodarczego jest rozwój turystyki. Małopolska posiada wybitne 
walory środowiskowe i historyczno-kulturowe, a gościnność i otwartość 
mieszkańców czynią z niej szczególny obszar dla rozwoju krajowej i 
międzynarodowej turystyki. Szacuje się, iŜ wpływy z turystyki w Małopolsce 
kształtują się na poziomie 4 mld złotych rocznie. Jednocześnie większość osób 
odwiedzających region deklaruje chęć wydatkowania większych środków 
finansowych w trakcie pobytu w Małopolsce, co moŜe świadczyć o zbyt wąskiej 
gamie oferowanych produktów turystycznych, mało atrakcyjnej ofercie 
turystycznej i rekreacyjnej, niewystarczającej promocji produktów 
turystycznych i braku zintegrowanej informacji turystycznej (źródło: Badania 
ruchu turystycznego w Województwie Małopolskim w 2006 r., opracowanie: 
Małopolska Organizacja Turystyczna).  
W związku z tym konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju 
produktów i oferty turystycznej regionu. Nieodłącznym elementem budowania 
silnej pozycji Małopolski jest więc budowa, rozbudowa i promocja 
kompleksowych produktów i oferty turystycznej regionu (obejmujących atrakcje 
i usługi), która wciąŜ jeszcze jest niewystarczająca w konfrontacji z aktualnymi i 
prognozowanymi potrzebami zarówno mieszkańców jak i turystów 
odwiedzających region. W tym celu konieczne jest równieŜ stworzenie 
zintegrowanego systemu promocji produktów turystycznych w kraju i za granicą, 
obejmującego sieć informacji i obsługi turystycznej. Nie naleŜy bowiem 
zapominać, Ŝe jednym z motywów podróŜowania jest zdobycie informacji, 
poszerzenie posiadanego zasobu wiedzy. Z tego teŜ powodu oraz biorąc pod 
uwagę interdyscyplinarność turystyki i jej subiektywność w odbiorze, popyt na 
informację turystyczną jest coraz większy, a jednocześnie podlega róŜnym 
zmianom, wynikającym z trendów, gustów, zmieniających się koncepcji. Dlatego 
konieczne staje się zintegrowanie działań umoŜliwiających zwiększenie dostępu 
do oferty turystycznej regionu za pośrednictwem informacji turystycznej, która 
poprzez swoją działalność informacyjną i promocyjną przyczynia się do 
zwiększenia dochodów z turystyki. 
 
Wsparcie projektów z zakresu turystyki, w ramach MRPO, naleŜy traktować jako 
wspomaganie aktywności ekonomicznej regionu i aktywizowanie obszarów 
strukturalnie słabych. Realizowane działania przyczynią się do rozwoju turystyki 
w regionie m.in. poprzez rozbudowę produktów i oferty turystycznej regionu 
oraz zintegrowanie systemu informacji turystycznej, a przez to do zwiększenia 
poziomu inwestycji oraz zainteresowania turystów i mieszkańców wypoczynkiem 
w regionie.  
Działanie wpisuje się w cel 4. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-
2013 „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 
sektora usług”, cel 5. „Wzrost konkurencyjności polskich regionów i 
przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej”, 
cel 6. „Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych 
na obszarach wiejskich”. 
Na poziomie regionalnym priorytet będzie realizował cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu A. 
„Konkurencyjność gospodarcza”, w obszarze II „Gospodarka regionalnej szansy”: 
kierunek polityki „Rozwój przemysłów czasu wolnego” oraz w polu B. „Rozwój 
społeczny i jakość Ŝycia”, w obszarze rozwoju VII „Dziedzictwo i przestrzeń 
regionalna”. 

13.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych programów 
operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia demarkacyjna pomiędzy 
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Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 
Polityki Rybackiej”. Komplementarne wsparcie dostępne będzie w następujących 
programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

• Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na 
wiedzy 
• Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

• Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy 
• Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

• Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 
• Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji 
metropolitarnych 

• Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna 
• Działanie 6.1 Rozwój miast  
• Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich  
• Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego 
i zdrowotnego 

• Oś priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna 
• Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 
• Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach 
współpracy 

 
� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

• Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
• Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski 
• Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu 
ponadregionalnym 

 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

• Oś priorytetowa 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie 
gospodarki wiejskiej 

• Działanie: RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
• Działanie: Odnowa i rozwój wsi 
• Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  

• Oś priorytetowa 4 LEADER 
• Działanie: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 

 
� Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i 

przybrzeŜnych obszarów rybackich na lata 2007- 2013 
• Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo 

i rynek rybny 
• Działanie 2.1 Inwestycje w akwakulturę 

  
� Program Współpracy Przygranicznej Polska - Republika Słowacka 2007 - 

2013 
• Priorytet 2. Rozwój społeczno-gospodarczy 

• Temat 2.1 Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki 
14.  Przykładowe rodzaje 

projektów  
 

� Schemat A: Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej  
W ramach schematu wspierana będzie budowa zintegrowanego systemu 
informacji turystycznej, w tym informacji kulturalnej, rozumianego jako: 

• zintegrowany system gromadzenia, przetwarzania i udostępniania baz 
danych z wykorzystaniem Internetu (m.in. zintegrowanie istniejących 
turystycznych baz danych i witryn internetowych, system cyfrowy, portal 
internetowy, kioski elektroniczne, materiały multimedialne), 

• zorganizowana sieć centrów i punktów informacji turystycznej (m.in. 
zintegrowanie jednostek juŜ istniejących i świadczących usługi informacji 
turystycznej, ujednolicenie standardu ich usług, kategoryzacja, 
wizualizacja, wyposaŜenie w sprzęt do obsługi klientów, szkolenia 
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pracowników – cross-financing – tworzenie nowych punktów informacji 
turystycznej, budowa funkcji informacyjnych o ofercie turystycznej regionu 
w obiektach turystycznych, w tym w obiektach hotelarskich i 
gastronomicznych), 

• zintegrowany system oznakowania atrakcji i obszarów atrakcyjnych 
turystycznie (m.in. oznakowanie dróg dojazdowych do atrakcji i samych 
atrakcji), 

• zintegrowany system promocji i sprzedaŜy produktów i oferty turystycznej 
regionu (m.in. przygotowywanie i dystrybucja nieodpłatnych publikacji i 
materiałów promocyjnych słuŜących informacji turystycznej, wspólne 
wystąpienia na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, podróŜe 
studyjne, warsztaty branŜowe mediów i organizatorów ruchu 
turystycznego, regionalna rabatowa karta turystyczna, badania ruchu 
turystycznego). 

W schemacie dopuszcza się koszty związane ze szkoleniami pracowników 
punktów informacji turystycznej (cross-financing) w wysokości do 15% wartości 
współfinansowania wspólnotowego projektu. 
 
� Schemat B: Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową 

• Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową – projekty związane z 
budową, rozbudową i renowacją ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej (rozumianej wyłącznie jako kompleksowy 
produkt turystyczny, nie będący standardową infrastrukturą rekreacyjno - 
sportową słuŜącą zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców) 
zlokalizowanej na terenie uzdrowisk (m.in. pijalnie wód mineralnych, 
szlaki i ścieŜki turystyczne, muszle widowiskowo-koncertowe, otwarte 
baseny kąpielowe, parki zdrojowe). 

Wspierane będą wyłącznie inwestycje w granicach obszaru, któremu został 
nadany status uzdrowiska. 

Realizowane będą wyłącznie projekty, które będą wynikać z Planów Rozwoju 
Uzdrowisk. 

 
� Schemat C: Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu 

W ramach schematu wspierane będą: 
• projekty dotyczące opracowania i wdroŜenia nowych produktów 

turystycznych o zasięgu regionalnym oraz projekty dotyczące rozbudowy 
istniejących produktów turystycznych. 

Przez produkt turystyczny rozumie się spójną ofertę atrakcji i usług 
turystycznych wraz ze wspólnymi działaniami promocyjnymi. Dofinansowaniu 
podlegać będą jedynie produkty złoŜone, natomiast produkty typu rzecz (np. 
wydawnictwo promocyjne, płyta multimedialna), usługa (np. przewodnicka, 
transportowa, gastronomiczna) oraz produkty typu wydarzenie (np. festiwal 
folklorystyczny), które są definiowane jako produkty proste, nie mogą 
samodzielnie podlegać dofinansowaniu w ramach schematu, chyba Ŝe stanowią 
element produktu złoŜonego. 
Przez zasięg regionalny rozumie się produkt turystyczny związany z 
występowaniem atrakcji lokalnej o oddziaływaniu regionalnym, w tym w 
szczególności obiekty wpisane na Listę UNESCO). 

• projekty związane z budową, rozbudową i renowacją szlaków turystycznych 
(pieszych i rowerowych). Preferowane będą projekty związane z 
uporządkowaniem szlaków w celu poprawy bezpieczeństwa podróŜujących. 

• inwestycje słuŜące rozwojowi funkcji turystycznych stacji narciarskich i 
akwenów wodnych. 

– Budowa nowych i rozbudowa istniejących stacji narciarskich, rozumianych 
jako kompleksowa i spójna oferta atrakcji (np. wyciągi narciarskie, trasy 
zjazdowe, trasy turystyczne) i usług turystycznych z wyłączeniem: 

o Inwestycji w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowaniem 
obiektów zabytkowych do celów turystycznych - wsparcie w 
ramach schematu D działanie 3.1.  

– Budowa infrastruktury turystycznej słuŜącej rozwojowi turystyki na 
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akwenach wodnych i zagospodarowanie turystyczne terenu, leŜącego w 
bezpośrednim sąsiedztwie (m.in. ścieŜki rowerowe, spacerowe, 
wypoŜyczalnie sprzętu turystycznego, przystanie wodne, pomosty, 
oświetlenie, zaplecze sanitarne). 

• inwestycje w zakresie infrastruktury rekreacyjnej – inwestycje dotyczące 
zarówno istniejących, jak równieŜ nowych obiektów rekreacyjnych 
(rozumiane wyłącznie jako kompleksowy produkt turystyczny, nie będący 
standardową infrastrukturą rekreacyjno - sportową słuŜącą zaspokajaniu 
potrzeb społecznych mieszkańców) oraz inwestycje w infrastrukturę 
targowo-wystawienniczą związaną z turystyką biznesową. Preferowane 
będą przedsięwzięcia związane z zaangaŜowaniem nowoczesnych 
technologii i realizowane w układzie sieciowym. Obiekty rekreacyjne 
współfinansowane w ramach tego działania będą spełniały funkcje 
turystyczne i realizowały cele działania.  

Projekty inwestycji w infrastrukturę kulturalną, kongresową i wystawienniczą, 
planowane do realizacji na obszarze Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, 
wpisujące się tematycznie w zakres niniejszego działania, mające charakter 
metropolitalny, o wartości całkowitej wydatków kwalifikowanych w kwocie 
równej i wyŜszej od 20 mln złotych, mogą uzyskać wsparcie wyłącznie w 
ramach działania 5.2. MRPO. 
Nie przewiduje się wsparcia projektów nastawionych jedynie na zaspokajanie 
potrzeb społeczności lokalnych w zakresie infrastruktury rekreacyjnej lub 
sportowo-edukacyjnej (np. hale sportowe). Obiekty takie nakierowane na 
zaspokojenie potrzeb mieszkańców danej miejscowości mogą być realizowane 
w ramach działań 6.1. oraz 6.2. 
• inwestycje zmierzające do przystosowania terenów zdegradowanych do 

nowych funkcji związanych z turystyką – inwestycje związane z budową, 
rozbudową, modernizacją lub zagospodarowaniem obiektów i obszarów 
zdegradowanych, poprzemysłowych i powojskowych na cele turystyczne i 
rekreacyjne. Inwestycje tu realizowane będą miały charakter inwestycji 
punktowych, mających na celu przekształcenie obszaru zdegradowanego i 
odnowienie lub nadanie mu nowych funkcji turystycznych. 

Projekty wynikające z lokalnych programów rewitalizacji, kompleksowo 
realizujące zadania rewitalizacyjne obszarów miejskich, będą realizowane w 
ramach Działania 6.1. MRPO. 

 
� Schemat D: Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie 

obiektów zabytkowych do celów turystycznych 
W ramach schematu wspierane będą inwestycje związane z: 

• budową nowych obiektów hotelarskich, 
• rozbudową istniejących obiektów hotelarskich, 
• przystosowaniem obiektów zabytkowych do funkcji hotelarskich,   
• podniesieniem standardów istniejących obiektów noclegowych, o których 

mowa w art. 35 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych,  poprzez jej dostosowanie do wymagań bazy hotelarskiej, z 
wyłączeniem obiektów agroturystycznych i pokoi wynajmowanych przez 
rolników oraz miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez 
rolników gospodarstwach rolnych, 

• inwestycje w istniejące schroniska. 
Preferowane będą projekty związane z rozwojem bazy noclegowej i 
infrastruktury turystycznej wokół obiektu. 
Przez obiekt hotelarski rozumie się: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom 
wycieczkowy, schronisko młodzieŜowe, schronisko, pole biwakowe, szczegółowo 
zdefiniowane w art. 35 ust. 1 i art. 36 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
usługach turystycznych. Jednocześnie zastrzega się, iŜ przed rozpoczęciem 
świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim (lub noclegowym), który 
otrzymał wsparcie finansowe z MRPO 2007-2013, beneficjent jest obowiązany 
uzyskać zaszeregowanie tego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii. 
Przez schronisko rozumie się obiekty zlokalizowane poza obszarami 
zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług 
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(definicja zgodnie z art. 36 pkt. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 
turystycznych). 
Przez obiekt zabytkowy rozumie się nieruchomości, ich części lub zespoły, 
stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, mające nie mniej niŜ 50 
lat, których zachowanie leŜy w interesie społecznym ze względu na posiadaną 
wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Dotyczy to takŜe obiektów 
zabytkowych, stanowiących historyczny zespół budowlany, tj. powiązaną 
przestrzennie grupę budynków wyodrębnioną ze względu na formę 
architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania - nie 
mniej niŜ 50 lat - lub związek z wydarzeniami historycznymi. 
 
� W ramach schematu nie będą współfinansowane projekty zlokalizowane na 
terenie Miasta Krakowa oraz inwestycje o charakterze agroturystycznym i w 
gospodarstwach prowadzonych przez rolników (przewidziane wsparcie dla 
projektów agroturystycznych i zlokalizowanych w gospodarstwach 
prowadzonych przez rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich). 

� W ramach schematu C i D wspierane będą projekty z zakresu gastronomii 
realizowane w obiekcie turystycznym i będące jego częścią lub będące 
częścią szerszego projektu z zakresu turystyki. 

Typy projektów realizowane w ramach działania 3.1 nie podlegają wsparciu w 
innych działaniach MRPO. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  08 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 

57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 
55 - Promowanie walorów przyrodniczych 

b Temat priorytetowy 
(dla interwencji 
cross-financing) 

57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 
 

c Forma finansowania  01 - Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01 - Obszar miejski 

02 - Obszar górski 
05 - Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 
gospodarcza  

14 - Hotele i restauracje 
16 - Obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej 
20 - Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne 
22 - Inne niewyszczególnione usługi 

15.  

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 
16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą Nr 
1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17.  Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli 
dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-
financingu) w ramach Schematu A. Budowa regionalnego systemu informacji 
turystycznej w zakresie kosztów związanych ze szkoleniami pracowników 
punktów informacji turystycznej. Udział finansowania w ramach tego 
instrumentu nie przekroczy 15% wartości wspólnotowego współfinansowania 
projektu.  

Beneficjenci 18.  
a Typ Beneficjentów � Schemat A  

1.    Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia - 
Województwo Małopolskie wraz z partnerami. 
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� Schemat B  
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia – gminy 

uzdrowiskowe. 
2. Jednostki organizacyjne jst (gmin uzdrowiskowych) posiadające osobowość 

prawną. 
3. Parki narodowe i krajobrazowe.  
4. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. 
5. Instytucje kultury. 
6. Szkoły wyŜsze. 
7. Organizacje pozarządowe.  
8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
9. Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa uzdrowiskowe wyłącznie w ramach 

inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę uzdrowiskową).  
 
� Schemat C i Schemat D  
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Parki narodowe i krajobrazowe. 
4. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. 
5. Instytucje kultury. 
6. Szkoły wyŜsze. 
7. Organizacje pozarządowe.  
8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
9. MŚP- prowadzące działalność i realizujące projekt w obszarze turystyki, 

rekreacji i sportu (Grupa PKD Polska Klasyfikacja Działalności- rok 2004: 
55.1, 55.2, 63.3, 92.6 oraz klasa PKD 92.72; rok 2007: 55.1, 55.2, 55.3, 55.9, 
79.1, 79.9, 93.1, 93.2 oraz klasa PKD 91.03). 

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z 
pomocy) (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb 

przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Projekty indywidualne (Schemat A) 
Tryb konkursowy (Schematy B, C, D) 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

19.  

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie  

Osoba/instytucja upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
51 766 304 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

40 001 598 EUR w tym:  
 
Schemat A 3 000 479 EUR – środki w całości przeznaczone na realizację 
projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO. 
 
Schemat B 12 000 064 EUR 
Schemat C 12 001 055 EUR 
Schemat D 13 000 000 EUR 
 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 37 001 119 EUR  
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22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

7 059 106 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

4 705 600 EUR 

24.  Maksymalny udział 
środków UE w 
wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

Schemat A i B 75% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 75% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
 
Schemat C i D 75% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, jednocześnie, w 
przypadku przedsiębiorstw maksymalne dofinansowanie wyniesie 30% dla 
średnich, 40% dla małych i mikro- przedsiębiorstw (pułap dofinansowania moŜe 
zostać podniesiony o 5 punktów procentowych dla przedsiębiorstw, których 
projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości 
jest niŜszy niŜ 75% dla Województwa Małopolskiego). 
Maksymalnie do 75% [w przypadku przedsiębiorstw maksymalnie 30% dla 
średnich, 40% dla małych i mikro- przedsiębiorstw(pułap dofinansowania moŜe 
zostać podniesiony o 5 punktów procentowych dla przedsiębiorstw, których 
projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości 
jest niŜszy niŜ 75% dla Województwa Małopolskiego)] wydatków kwalifikowanych 
w przypadku projektów objętych pomocą de minimis, z zastrzeŜeniem  reguł 
wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007r.w sprawie udzielania pomocy de minimis w  ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym w 
pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, ww. całkowity 
maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% ze środków UE 
(EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet Państwa), natomiast 
dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi z środków EFRR. 

25.  Minimalny wkład własny 
Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

Schemat A i B 25% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
– przypadku projektów objętych pomocą publiczną  zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia). 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 25% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 
Schemat C i D 25% wydatków kwalifikowanych projektu 
 - za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
– przypadku projektów objętych pomocą publiczną zgodnie właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, jednocześnie, w 
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przypadku przedsiębiorstw minimalny wkład własny Beneficjenta wyniesie 70% 
dla średnich, 60% dla małych i mikro- przedsiębiorstw (wkład własny 
Beneficjenta moŜe zostać obniŜony o 5 punktów procentowych dla 
przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym 
wskaźnik przedsiębiorczości jest niŜszy niŜ 75% dla Województwa 
Małopolskiego). 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta – 25% [w przypadku przedsiębiorstw minimalny wkład własny 
Beneficjenta wyniesie 70% dla średnich, 60% dla małych i mikro- 
przedsiębiorstw(wkład własny Beneficjenta moŜe zostać obniŜony o 5 punktów 
procentowych dla przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany jest na 
terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości jest niŜszy niŜ 75% dla 
Województwa Małopolskiego)] wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Minimalna / 
Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29.  Minimalna / 
Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Schemat A  
Minimalna kwota wsparcia wynosi: Nie dotyczy 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi: 12 000 000 PLN 
 
Schemat B  
Minimalna kwota wsparcia wynosi: 500 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi: 5 000 000 PLN 
 
Schemat C  
Minimalna kwota wsparcia wynosi: 500 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi: 5 000 000 PLN 
 
Schemat D  
Minimalna kwota wsparcia wynosi: 500 000 PLN 
Minimalna kwota wsparcia dla MŚP wynosi: 300 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi: 2 000 000 PLN  

30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) w 
sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych 
(szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu finansowania 
MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
60% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej transzy 
jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy 
zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, 
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odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych kosztów, 
z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji nie były poniesione ze 
środków otrzymanych zaliczek. 

31.  Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Schemat A 
Maksymalne dofinansowanie projektu w części objętej cross- financingiem - na 
takim samym poziomie jak część inwestycyjna projektu, zgodnie z zapisami pkt. 
24.  

 

DZIAŁANIE 3.2 ROZWÓJ PRODUKTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

1. Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2. Numer i nazwa 
priorytetu 

Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy 

3. Nazwa Funduszu 
finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja 
Pośrednicząca II stopnia) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca 

w certyfikacji (jeśli 
dotyczy) 

Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja 
odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11. Numer i nazwa działania Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego  
12. Cel i uzasadnienie 

działania 
� Cel: 
Celem działania jest ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego oraz przystosowanie ich do celów turystycznych.  
 
� Uzasadnienie: 
Koniecznym elementem polityki trwałego rozwoju regionu, szczególnie w 
województwie tak bogatym w niezwykłe świadectwa przeszłości i ceniącym 
swoje dziedzictwo jak Małopolska, jest zachowanie, ochrona i wzbogacanie 
środowiska kulturowego z uwzględnieniem potrzeb przyszłych pokoleń. 
Nieodłącznym elementem tego środowiska jest charakterystyczne i wymagające 
ochrony zagospodarowanie przestrzeni, a takŜe ochrona oraz promocja 
dziedzictwa przyrodniczego regionu. Dopiero wszystkie te elementy razem 
wzmocnią wizerunek Małopolski jako regionu atrakcyjnego turystycznie, 
kulturowo i przyrodniczo, a takŜe pozwolą zachować i utrwalić bezcenny dorobek 
minionych pokoleń.  
W województwie znajdują się unikatowe zabytki nieruchome i ruchome, które są 
niezwykle cenne z punktu widzenia dorobku kulturalnego kraju. Wiele z nich 
pozostaje jednak poza szerszym odbiorem, ze względu na zły stan techniczny 
bądź niewystarczające zabezpieczenie. Jednostki zarządzające tymi obiektami 
mają duŜe trudności w przywróceniu takiego stanu, który umoŜliwiłby ich 
udostępnianie, Trudności te wynikają głównie z ograniczonych moŜliwości 
finansowych oraz problemów w zdobywaniu odpowiednich środków na 
prawidłową konserwację zabytków, udostępnienie ich zwiedzającym oraz 
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promocję. 
 
Działanie wpisuje się w cel 4. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-
2013 „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój 
sektora usług”, cel 5. „Wzrost konkurencyjności polskich regionów i 
przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej”, 
cel 6. „Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych 
na obszarach wiejskich” 
 
Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizowało cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu A. 
„Konkurencyjność gospodarcza”, w obszarze II „Gospodarka regionalnej szansy”: 
kierunek polityki „Rozwój przemysłów czasu wolnego” oraz w polu B. „Rozwój 
społeczny i jakość Ŝycia”, w obszarze rozwoju VII „Dziedzictwo i przestrzeń 
regionalna”. 

13. Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych programów 
operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia demarkacyjna pomiędzy 
Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 
Polityki Rybackiej”. Komplementarne wsparcie dostępne będzie w następujących 
programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

• Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 
• Działanie 5.2 Umocnienie europejskiej pozycji KOM i rozwój funkcji 

metropolitarnych 
• Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna  

• Działanie 6.1 Rozwój miast 
  
� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

• Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
• Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości 

przyrodniczych i ochrona brzegów morskich 
• Oś priorytetowa V Ochrony przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 

• Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony 
siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz 
zachowanie róŜnorodności gatunkowej 

• Oś priorytetowa XII Kultura i dziedzictwo kulturowe 
• Działanie. 12.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o 

znaczeniu ponadregionalnym 
 

� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 
• Oś priorytetowa 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 

• Działanie: Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez 
katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych  

• Oś priorytetowa 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie 
gospodarki wiejskiej 
• Działanie: Odnowa i rozwój wsi 

• Oś priorytetowa 4 LEADER 
• Działanie: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 

 
� Program Współpracy Przygranicznej Polska - Republika Słowacka 2007 - 

2013 
• Priorytet 2. Rozwój społeczno-gospodarczy 

• Temat 2.2 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
14. Przykładowe rodzaje 

projektów  
 

� Schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów 
przestrzennych 

1. Projekty związane z  konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem 
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oraz zabezpieczeniem przed zagroŜeniami obiektów (wraz z ich otoczeniem) 
wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków, na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, uznanych za Pomnik Historii, objętych formą parku 
kulturowego, miejsc pamięci narodowej i martyrologii lub innych miejsc 
historycznych powołanych za pomocą odrębnych ustaw oraz skansenów wraz 
z ich przystosowaniem dla celów kulturalnych i turystyki kulturowej. 

2. Projekty związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem 
publicznych zabytków inŜynierii, techniki i przemysłu objętych formą 
ochrony zabytków (wymienione w pkt. 1) wraz z ich otoczeniem w celu 
przystosowania ich na cele kulturalne np. muzea, domy i ośrodki kultury, 
centra sztuki nowoczesnej, galerie sztuki oraz turystyki kulturowej, ze 
szczególnym uwzględnieniem projektów angaŜujących nowoczesne 
technologie. 

3. Projekty związane z konserwacją publicznych zbiorów zabytków ruchomych 
oraz zabytkowych księgozbiorów i archiwaliów, a takŜe tworzeniem 
kompleksowych systemów informacji i zabezpieczeń przed nielegalnym 
wywozem dzieł sztuki oraz zabezpieczeniem zabytków ruchomych i 
nieruchomych przed kradzieŜą i zniszczeniem, z zastrzeŜeniem, iŜ zbiory i 
zabytki będące przedmiotem projektu są ogólnodostępne dla mieszkańców 
regionu. 

4. Projekty związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem 
oraz zabezpieczeniem przed zagroŜeniami układów przestrzennych 
(urbanistycznych i ruralistycznych) o wybitnych wartościach historyczno-
kulturowych. W przypadku zespołów architektury muszą one zostać wpisane 
do wojewódzkiego rejestru zabytków (jako układy lub zespoły urbanistyczne, 
ruralistyczne) lub być ujęte w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego jako strefa ochrony konserwatorskiej lub teŜ zorganizowane 
w formie parków kulturowych, rozumianych jako obszarowa forma ochrony 
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego regionu. 

 
� Schemat B: Dziedzictwo przyrodnicze  

1. Projekty związane z zachowaniem, ochroną oraz zabezpieczeniem przed 
zagroŜeniami obiektów dziedzictwa przyrodniczego, w szczególności parków 
narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, pomników 
przyrody, obszarów Natura 2000 itp. oraz ich przystosowanie do celów 
turystycznych; Preferowane będą projekty ukierunkowane na zabezpieczenie 
w/w obiektów poprzez montaŜ urządzeń chroniących przed zagroŜeniami, 
budowę infrastruktury w celu odpowiedniej organizacji ruchu turystycznego z 
uwzględnieniem poszanowania i ochrony cennych obiektów przyrodniczych 
etc. 

 
NaleŜy podkreślić, iŜ wszystkie realizowane projekty powinny przyczyniać się do 
wzrostu ruchu turystycznego, a ich produkty powinny być ogólnodostępne po 
zakończeniu działań w ramach projektu. Przez ogólnodostępność rozumie się 
obowiązek udostępniania w sezonie letnim (miesiące maj- sierpień) obiektu 
zwiedzającym przez minimum pięć dni w tygodniu, z uwzględnieniem, co 
najmniej jednego dnia wolnego od pracy, przez pięć godzin dziennie, natomiast 
w pozostałych miesiącach roku przez 10 godzin tygodniowo, z uwzględnieniem, 
co najmniej jednego dnia wolnego od pracy.  
 

Projekty dotyczące zabytkowych centrów miast realizowane w ramach Działania 
3.2 MRPO dotyczyć będą odnowy zabytkowych obiektów, układów 
urbanistycznych, zespołów urbanistycznych znajdujących się w wojewódzkim 
rejestrze zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Projekty 
polegające na kompleksowej renowacji i rewitalizacji zabytkowych centrów 
miast, ukierunkowane na oŜywienie społeczno-gospodarcze, w tym równieŜ 
pośrednio turystyczne, danego obszaru realizowane będą w oparciu 
o programy rewitalizacji w ramach Działania 6.1. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  15. 
a Temat priorytetowy  58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

51 - Promowanie bioróŜnorodności i ochrona przyrody (w tym Natura 2000) 
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b Temat priorytetowy 
(dla interwencji cross-
financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01 - Obszar miejski 

02 - Obszar górski 
05 - Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 
gospodarcza  

20 - Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne 
21 - Działalność związana ze środowiskiem naturalnym 
22 - Inne niewyszczególnione usługi 

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 
16. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą Nr 
1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów Schematy A i B 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Parki narodowe i krajobrazowe. 
4. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. 
5. Instytucje kultury. 
6. Szkoły wyŜsze. 
7. Organizacje pozarządowe. 
8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 

18. 

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z 
pomocy) (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

19. 

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie  

Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
41 415 420 EUR 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

32 001 279 EUR, w tym:  
 
Schemat A 25 601 023 EUR  
Schemat B 6 400 256 EUR 
 
W tym środki dostępne w ramach konkursów: 32 001 279 EUR 
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22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

5 647 285 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

3 766 856 EUR 

24. Maksymalny udział 
środków UE w wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

75% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 75% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym w 
pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, ww. całkowity 
maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% ze środków UE 
(EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet Państwa), natomiast 
dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi z środków EFRR. 

25. Minimalny wkład własny 
Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

25% wydatków kwalifikowanych projektu  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 25% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

26. Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28. Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Schemat A 
Zgodnie z linią demarkacyjną:  
- projekty dotyczące  utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego: 
maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
poniŜej 20 mln PLN,  
- projekty dotyczące konserwacji zabytków ruchomych, rozwoju zasobów 
cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych oraz 
zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych 
bibliotek itp., zabezpieczenia zabytków przed kradzieŜą i zniszczeniem oraz 
projektów realizowanych przez instytucje kultury państwowe i współprowadzone 
z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, archiwa 
państwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych: 
maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
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poniŜej 4 mln PLN. 
 
Dopuszcza się moŜliwość realizacji projektów z zakresu kultury i dziedzictwa 
kulturowego o wartości całkowitej wydatków kwalifikowanych projektu w kwocie 
równej i wyŜszej od  20 mln pln lub 4 mln pln, w przypadku, gdy ich realizacja w 
istotny sposób przyczyni się do wzrostu gospodarczego lub rozwoju regionu oraz 
zostaną one umieszczone w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów  
Kluczowych MRPO.  
 
Schemat B  
Zgodnie z linią demarkacyjną:  
- maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
poniŜej 2 mln PLN,   
- projekty z zakresu ochrony siedlisk oraz projektów z zakresu róŜnorodności 
gatunkowej:   maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych 
projektu poniŜej 400 tys. PLN.  
- budowa małej infrastruktury turystycznej słuŜącej zabezpieczeniu obszarów 
chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, w tym: budowa 
ścieŜek dydaktycznych, ścieŜek rowerowych, szlaków, parkingów, punktów 
widokowych, zadaszeń: maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków 
kwalifikowanych projektu poniŜej 400 tys. PLN. 

29. Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Schemat A  
Minimalna wartość wsparcia wynosi: 500 000 PLN 
 
Schemat B 
Minimalna wartość wsparcia wynosi: 100 000 PLN 

30. Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) w 
sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych 
(szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu finansowania 
MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
60% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej transzy 
jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy 
zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, 
odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych kosztów, 
z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji nie były poniesione ze 
środków otrzymanych zaliczek. 

31. Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

DZIAŁANIE 3.3 INSTYTUCJE KULTURY 

1. Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2. Numer i nazwa 
priorytetu 

Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy 

3. Nazwa Funduszu 
finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja 

Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja 
Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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7.  Instytucja 
Certyfikująca  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja 
pośrednicząca w 
certyfikacji (jeśli 
dotyczy) 

Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja 
odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11. Numer i nazwa 
działania 

Działanie 3.3 Instytucje kultury 

12. Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel: 
Celem działania jest stworzenie trwałego i nowoczesnego systemu instytucji 
kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 
 
� Uzasadnienie: 

Wysoka jakość środowiska kulturowego Małopolski powinna zapewniać przewagę 
konkurencyjną regionu, zarówno w sferze przemysłów czasu wolnego, jak i w 
sferze warunków Ŝycia mieszkańców. Nie moŜna jednak zapominać, Ŝe istotny 
element, a nawet konieczne uzupełnienie zasobów istniejącego dziedzictwa 
stanowią instytucje działające w dziedzinie kultury. 
Obok znacznych nakładów na rewaloryzację istniejących obiektów i zasobów 
konieczne jest równieŜ stworzenie odpowiednich warunków instytucjonalnych. 
Nieodłącznym elementem budowania silnej pozycji Małopolski jest więc 
rozbudowa sieci instytucji kultury w regionie, która wciąŜ jeszcze jest 
niewystarczająca w konfrontacji z aktualnymi i prognozowanymi potrzebami 
zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających region. 
Wykorzystanie zróŜnicowanych przestrzennie walorów kulturowych do rozwoju 
turystyki i rekreacji jest szansą rozwoju gospodarki regionalnej. Wymaga to 
jednak znaczących nakładów inwestycyjnych, które nie tylko przyczynią się do 
zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, ale równieŜ pozwolą na 
zwiększenie dostępu do kultury za pośrednictwem odpowiednich instytucji. 
Infrastruktura słuŜąca działalności kulturalnej w Małopolsce obejmuje obiekty i 
zespoły obiektów wykorzystywane przez instytucje kultury m.in. muzea, 
biblioteki, teatry, instytucje muzyczne, kina, domy i centra kultury, galerie 
sztuki. 
Wsparcie projektów z zakresu instytucji kultury, w  ramach MRPO, naleŜy 
traktować jako wspomaganie aktywności ekonomicznej regionu poprzez 
dywersyfikację moŜliwości zatrudnienia oraz promocję integracji społecznej. 
Realizowane działania przyczynią się do wzrostu atrakcyjności regionu a przez to 
do zwiększenia poziomu inwestycji oraz liczby turystów.  
 
Podkreślić naleŜy, iŜ projekty wpisujące się tematycznie w zakres działania, ale 
mające charakter metropolitalny i planowane do realizacji na obszarze 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, mogą uzyskać wsparcie wyłącznie w 
ramach działania 5.2. MRPO.  
 
Działanie wpisuje się w cel 4. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-
2013 „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym 
szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora 
usług”, cel 5. „Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich 
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej”, cel 6. „Wyrównywanie 
szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich” 
 
Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizowało cele Strategii Rozwoju 
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Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu A. 
„Konkurencyjność gospodarcza”, w obszarze II „Gospodarka regionalnej szansy”: 
kierunek polityki „Rozwój przemysłów czasu wolnego” oraz w polu B „Rozwój 
społeczny i jakość Ŝycia”, w obszarze rozwoju VII „Dziedzictwo i przestrzeń 
regionalna”. 

13. Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania będzie 
udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych programów 
operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia demarkacyjna pomiędzy 
Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 
Polityki Rybackiej”. Komplementarne wsparcie dostępne będzie w następujących 
programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

• Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 
• Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

• Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitarny 
• Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru 

Metropolitalnego 
• Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna 

• Działanie 6.1 Rozwój miast 
• Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich  

• Oś priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna 
• Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 

 
� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

• Oś priorytetowa XII Kultura i dziedzictwo kulturowe 
Działanie 12.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu 
ponadregionalnym 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

• Oś priorytetowa 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie 
gospodarki wiejskiej 
• Działanie: Odnowa i rozwój wsi 

• Oś priorytetowa 4 LEADER 
• Działanie: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju 

 
� Program Współpracy Przygranicznej Polska - Republika Słowacka 2007 - 

2013 
• Priorytet 2. Rozwój społeczno-gospodarczy 
• Temat 2.3 Projekty sieciowe 

14. Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

� Schemat A: Rozwój infrastruktury kulturalnej 
W ramach Działania przewiduje się wsparcie następujących przedsięwzięć o 
charakterze ponadlokalnym, realizowanych przez instytucje dbające o rozwój 
kultury, ochronę dziedzictwa kulturowego: 
• Inwestycje dotyczące zarówno istniejących, jak i nowych obiektów, 

wyposaŜenie istniejących i nowych obiektów publicznej infrastruktury 
kulturalnej przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w 
kulturze. Preferowane będą przedsięwzięcia związane z zaangaŜowaniem 
nowoczesnych technik przekazu i ekspozycji, umoŜliwiające interaktywną 
prezentację oferty kulturalnej beneficjenta, rozumiane wyłącznie jako część 
szerszego projektu. Na wsparcie liczyć mogą m.in. biblioteki – z wyłączeniem 
pedagogicznych, dla których wsparcie zostało przewidziane w Osi 
Priorytetowej 1, muzea, teatry, centra kultury, inne obiekty i otwarte 
przestrzenie słuŜące celom kulturalnym.  

W ramach działania 3.3 nie będą wspierane indywidualne projekty z zakresu 
digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym obiektów muzealnych 
(równieŜ digitalizacji 3D), zasobów bibliotecznych i archiwalnych (tworzenie baz 
danych zasobów cyfrowych), które mogą uzyskać wsparcie w działaniu 1.2 
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. 
 
� Schemat B: Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym 
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i ponadregionalnym 
• Projekty związane z organizacją imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym 

i ponadregionalnym, w szczególności festiwale, targi w obrębie sfery kultury, 
wystawy i przeglądy form artystycznych (imprezy cykliczne będą wspierane 
tylko wówczas, gdy stanowią nową ofertę, ich zakres zostanie poszerzony w 
stosunku do oferowanego dotychczas). 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  59 - Rozwój infrastruktury kulturalnej 

60 - Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych 
b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01 - Obszar miejski 

02 - Obszar górski 
05 - Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 
gospodarcza  

20 - Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne 
22 - Inne niewyszczególnione usługi 

15. 

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 
16. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone wydatki 
poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych dotyczących 
kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku kwalifikowania 
wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą Nr 1000/07 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 
przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w 
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” z 
późn. zm. 

17. Zakres stosowania 
cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  

Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów Schemat A i B 

1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Instytucje kultury. 
4. Organizacje pozarządowe. 
5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 

18. 

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z 
pomocy) (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb 

przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 
 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

19. 

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
37 529 382 EUR 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

29 001 159 EUR, w tym:  
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Schemat A 20 300 811 EUR 
Schemat B 8 700 348 EUR 
 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 29 001 159 EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

5 117 851 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

3 410 372 EUR 

24. Maksymalny udział 
środków UE w 
wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

Schemat A 75% wydatków kwalifikowanych projektu 
 - za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 75% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
 
Schemat B 50% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 50% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym w 
pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, ww. całkowity 
maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% ze środków UE 
(EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet Państwa), natomiast 
dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi z środków EFRR. 

25. Minimalny wkład własny 
Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

Schemat A 25% wydatków kwalifikowanych projektu  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 25% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 
Schemat B 50% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 50% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

26. Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego 
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i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie 
udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach działania moŜe być udzielana 
pomoc na zasadzie de minimis. 

27. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28. Minimalna / 
Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Schemat A 
Minimalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu w 
kwocie równej i wyŜszej od 1 mln PLN. 
 
Zgodnie z linią demarkacyjną:  
 - maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
poniŜej 20 mln PLN,  
- dla projektów, dla których Beneficjentami są państwowe instytucje kultury oraz 
współprowadzone z ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego 
oraz archiwa państwowe: maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków 
kwalifikowanych projektu poniŜej 4 mln PLN. 
Dopuszcza się moŜliwość realizacji projektów o wartości całkowitej wydatków 
kwalifikowanych projektu w kwocie równej i wyŜszej odpowiednio od 20 mln PLN 
lub 4 mln PLN, w przypadku, gdy zostaną one umieszczone w Indykatywnym 
Wykazie Indywidualnych Projektów  Kluczowych MRPO.  
 
Schemat B 
Minimalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu w 
kwocie równej i wyŜszej od 500 tys. PLN. 
Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
poniŜej 2 mln PLN.  

29. Minimalna / 
Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Schemat A 
Minimalna kwota wsparcia wynosi: 500 000 PLN 
Schemat B 
Minimalna kwota wsparcia wynosi: 100 000 PLN 

30. Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) w 
sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (szczegółowy 
opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 60% 
wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie przekazywana 
w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania 
projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzaleŜniona 
od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy zaliczki. Wypłata 
kolejnych transz, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie na 
zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 

31. Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Nie dotyczy 
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2.4 Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 
 
2.4.1 Skrócony opis priorytetu  

Cel operacyjny: Rozwój infrastruktury sprzyjającej wzrostowi społeczno- gospodarczemu. 
Rozwój infrastruktury sprzyjającej wzrostowi społeczno-gospodarczemu wyznaczony został na cel 
operacyjny 4 Osi Priorytetowej. Działania przewidziane w ramach Osi Priorytetowej skoncentrowane 
zostały na trzech głównych aspektach związanych z infrastrukturalnymi uwarunkowaniami rozwoju 
Małopolski, przyczyniającymi się do tworzenia sprawnego systemu transportowego w zakresie 
infrastruktury drogowej, wzmocnienia miejskich systemów transportu publicznego oraz regionalnej 
sieci kolejowej, a takŜe kreowania korzystnych warunków do lokowania na obszarze regionu 
inwestycji. W konsekwencji powyŜszego, w ramach Osi Priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne 
dofinansowanie przedsięwzięć w trzech głównych obszarach: 
− infrastruktury drogowej 
− transportu zbiorowego  
− stref aktywności gospodarczej. 
Wspomniana infrastruktura, choć nie gwarantuje rozwoju, to jednak stanowi dla niego niezbędny 
warunek, decydując nie tylko o atrakcyjności lokalizacyjnej województwa dla działalności biznesowej 
ale i wpływając na zwiększenie przestrzennej mobilności mieszkańców regionu, przez co pełni ona 
funkcje wspomagające rozwój społeczno-gospodarczy. 

 
2.4.2 Szczegółowy opis działań realizowanych w ramach priorytetu  

 

DZIAŁANIE 4.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa 
priorytetu 

Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 

3.  Nazwa Funduszu 
finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja 

Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja 
Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja 
Certyfikująca  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja 
pośrednicząca w 
certyfikacji (jeśli 
dotyczy) 

Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11.  Numer i nazwa 
działania 

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej 

12.  Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel: 
Celem działania jest sprawny system transportowy w zakresie infrastruktury 
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drogowej. 
 
� Cele szczegółowe:  
Za najwaŜniejsze uznaje się budowę nowych odcinków oraz przebudowę i 
modernizację dróg  regionalnych i lokalnych istotnych dla rozwoju regionu (w tym 
w szczególności dojazdów do autostrady A4 i dróg ekspresowych, powiązanie 
węzłów autostradowych i dróg ekspresowych z istniejącą siecią dróg, obwodnic 
miast/miejscowości, połączeń z głównymi miastami województwa oraz dojazdów 
do przejść granicznych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą; inwestycje 
poprawiające dostępność transportową do stref aktywności gospodarczej, 
waŜnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz 
wspieranie nowoczesnych technik zarządzania ruchem drogowym. 
 
� Uzasadnienie: 
Spójna i dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, słuŜąca poprawie dostępności 
komunikacyjnej głównych ośrodków aktywności gospodarczej oraz terenów 
atrakcyjnych turystycznie, stanowi jeden z podstawowych wymogów rozwoju 
gospodarczego regionu. 
Budowa sprawnego i spójnego układu drogowych szlaków komunikacyjnych, 
istotnych dla rozwoju regionu, dostosowanych pod względem parametrów do 
standardów unijnych, pozwoli w efekcie na podniesienie bezpieczeństwa i 
komfortu podróŜowania, czyniąc Małopolskę znacznie bardziej dostępną i 
przyjazną, zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów oraz turystów. 
Ze względu na strategiczne znaczenie dla układu transportowego regionu oraz 
jego powiązania ze szlakami krajowymi i europejskimi, 70% środków 
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczonych 
na działanie, skierowanych zostanie na infrastrukturę drogową o znaczeniu 
regionalnym.  
 
Działanie wpisuje się w cel 3. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-
2013 „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”; oraz cel 6. 
„Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na 
obszarach wiejskich”. 
 
Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu A. 
„Konkurencyjność gospodarcza”, w obszarze III „Infrastruktura dla rozwoju 
regionalnego”, kierunek polityki rozwoju „Rozwój międzyregionalnych i 
wewnątrzregionalnych powiązań drogowych”.  

13.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania będzie 
udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych programów 
operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia demarkacyjna pomiędzy 
Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 
Polityki Rybackiej”. Komplementarne wsparcie dostępne będzie w następujących 
programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

• Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna,  
• Działanie 6.1 Rozwój miast 

Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich 
 
� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

• Oś priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T  
• Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T 

• Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe  
• Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T 
• Działanie 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych  

 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
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• Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego  
• Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i 

dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 
 
� Program Współpracy przygranicznej Polska – Republika Słowacka 2007-2013 

• Priorytet 1. Rozwój infrastruktury transgranicznej  
• Temat 1.1 Infrastruktura komunikacyjna i transportowa 

14.  Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

� Schemat A: Drogi o znaczeniu regionalnym 
(Drogi o znaczeniu regionalnym to drogi regionalne [wojewódzkie] oraz 
lokalne [powiatowe i gminne] charakteryzujące się średnim dobowym 
natęŜeniem ruchu co najmniej 2000 pojazdów na dobę, przed przystąpieniem 
do realizacji projektu, z wyłączeniem  dróg w miastach na prawach powiatu).  
Dopuszcza się moŜliwość realizacji projektów obejmujących odcinki dróg 
leŜące w miastach na prawach powiatu, pod warunkiem, Ŝe naleŜą one do 
ciągów dróg o kategorii dróg wojewódzkich, a projekt realizowany jest przez 
Beneficjenta, o którym mowa w pkt. 18, działającego na podstawie 
porozumienia zawartego w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych. 
 

1. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa dróg o znaczeniu 
regionalnym, węzłów, skrzyŜowań wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
drogową, znajdujących się w ciągach tych dróg. 

2. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa obiektów mostowych, 
wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inŜynieryjnych, 
obwodnic, obejść miast i miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg, 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, znajdujących się w ciągach 
dróg o znaczeniu regionalnym. 

3. Infrastruktura towarzysząca wyłącznie w połączeniu z pkt 1. lub 2., w tym: 
• budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja dróg lub nawierzchni 

dróg oraz wyposaŜenie obiektów inŜynieryjnych w zjazdy, zatoki 
autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe, 

• budowa, przebudowa, modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, 

• budowa lub modernizacja osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów 
akustycznych, 

• budowa lub modernizacja chodników, 
• budowa lub modernizacja przejść dla pieszych, jak równieŜ wszelkie inne 

prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, 
rowerzystów czy zwierząt, 

• budowa lub modernizacja ciągów pieszych, ścieŜek rowerowych, 
• budowa lub modernizacja miejsc wypoczynku dla kierowców, w tym zakup 

wyposaŜenia dotyczącego wkomponowania ww. rodzajów projektów w 
krajobraz, 

• budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury drogowej 
przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające 
w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, 
zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych), 

• budowa kanalizacji teletechnicznej, 
4. Nowoczesne techniki zarządzania ruchem drogowym, wyłącznie w połączeniu 

z pkt 1. lub 2. 
 
 
� Schemat B: Drogi w miastach na prawach powiatu 

1. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa dróg leŜących w 
miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem ulic leŜących w ciągach dróg 
krajowych), węzłów, skrzyŜowań wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
drogową,  znajdujących się w ciągach tych dróg. 

2. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa obiektów mostowych, 
wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inŜynieryjnych, 
obwodnic, obejść miast na prawach powiatu, w tym ich połączeń z sieciami 
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dróg, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, z wyłączeniem ww. 
leŜących w ciągach dróg krajowych.  

3. Infrastruktura towarzysząca wyłącznie w połączeniu z  pkt 1. lub  2., w tym: 
• budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja dróg lub nawierzchni 

dróg oraz wyposaŜenie obiektów inŜynieryjnych w zjazdy, zatoki 
autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe, 

• budowa, przebudowa, modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, 

• budowa lub modernizacja osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów 
akustycznych, 

• budowa lub modernizacja chodników, 
• budowa lub modernizacja przejść dla pieszych, jak równieŜ wszelkie inne 

prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i 
rowerzystów, 

• budowa lub modernizacja ciągów pieszych, ścieŜek rowerowych, 
• budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury drogowej 

przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające 
w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, 
zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych), 

• budowa kanalizacji teletechnicznej, 
4. Nowoczesne techniki zarządzania ruchem drogowym, wyłącznie w połączeniu 

z pkt 1. lub 2. 
 

� Schemat C: Drogi powiatowe 
1. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa dróg powiatowych, 

węzłów, skrzyŜowań wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, leŜących 
w ciągach dróg powiatowych. 

2. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa obiektów mostowych, 
wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inŜynieryjnych, 
obwodnic, obejść miast i miejscowości, w tym ich połączeń z sieciami dróg, 
wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, znajdujących się w ciągach 
dróg powiatowych. 

3. Infrastruktura towarzysząca w połączeniu z  pkt 1. lub 2., w tym: 
• budowa, przebudowa, rozbudowa lub modernizacja dróg lub nawierzchni 

dróg oraz wyposaŜenie obiektów inŜynieryjnych w zjazdy, zatoki 
autobusowe i inne niezbędne urządzenia drogowe, 

• budowa, przebudowa, modernizacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w tym: sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, 

• budowa lub modernizacja osłon przeciwolśnieniowych lub ekranów 
akustycznych, 

• budowa lub modernizacja chodników, 
• budowa lub modernizacja przejść dla pieszych, jak równieŜ wszelkie inne 

prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, 
rowerzystów czy zwierząt, 

• budowa lub modernizacja ciągów pieszych, ścieŜek rowerowych, 
• budowa lub modernizacja miejsc wypoczynku dla kierowców,  w tym 

zakup wyposaŜenia dotyczącego wkomponowania ww. rodzajów projektów 
w krajobraz, 

• budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury drogowej 
przyczyniającej się do ochrony środowiska (np. urządzenia odwadniające 
w tym kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, przepusty, sączki, 
zbiorniki odparowujące, separatory dla wód opadowych), 

• budowa kanalizacji teletechnicznej.  
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  23 – Drogi regionalne i lokalne 
b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 

15.  

c Forma finansowania  01- Pomoc bezzwrotna 
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d Typ obszaru  01 – Obszar miejski. 
02 – Obszar górski. 
05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 
gospodarcza  

00 – Nie dotyczy 

f Lokalizacja PL 21 Małopolska  
16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone wydatki 
poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą Nr 
1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 
przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w 
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” z 
późn. zm. 

17.  Zakres stosowania 
cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  

Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów Schemat A  

1. Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia (z 
wyłączeniem miast na prawach powiatu). 

2. Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną (z wyłączeniem 
jednostek organizacyjnych miast na prawach powiatu). 

Dopuszcza się moŜliwość realizacji projektów przez ww. Beneficjentów, 
działających na podstawie porozumienia zawartego z miastem na prawach 
powiatu, w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych. 
 
Schemat B 
1. Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia - 

miasta na prawach powiatu. 
W przypadku projektów dotyczących budowy, przebudowy, modernizacji lub 
rozbudowy obwodnic miast na prawach powiatu dopuszcza się realizację takich 
projektów w partnerstwie/porozumieniu miast na prawach powiatu z innymi 
jednostkami samorządu terytorialnego. 
2. Jednostki organizacyjne JST (miast na prawach powiatu) posiadające 

osobowość prawną. 
 
Schemat C  
1.   Jednostki samorządu terytorialnego - samorządy powiatów (z wyłączeniem 
miast na prawach powiatu). 

18.  

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z 
pomocy) (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb 

przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy – schematy A, C 
Projekty indywidualne – schematy A, B 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego  

19.  

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
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20.  Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

 337 451 600 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

286 833 860 EUR, w tym: 
 
Schemat A 
200 783 702 EUR (70% alokacji dla działania) 
W tym środki dostępne w ramach konkursów: 135 783 702 EUR  
 
Schemat B 
43 025 079 EUR (15% alokacji dla działania) - całość środków przeznaczona na 
realizację projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych 
Projektów Kluczowych MRPO 
 
Schemat C 
43 025 079 EUR (15% alokacji dla działania)  
W tym środki dostępne w ramach konkursów: 43 025 079 EUR  

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

50 617 740 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

 0 

24.  Maksymalny udział 
środków UE w 
wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

65% wydatków kwalifikowanych projektu 
Za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO. 

25.  Minimalny wkład 
własny Beneficjenta (%) 
(jeśli dotyczy) 

35% wydatków kwalifikowanych projektu  
Za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

Brak pomocy publicznej  

27.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r. 

28.  Minimalna / 
Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

29.  Minimalna / 
Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Schemat A 
Minimalna kwota wsparcia wynosi 5 mln PLN 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 80 mln PLN 
 
Schemat B 
Minimalna kwota wsparcia wynosi 8 mln PLN 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 70 mln PLN 
 
Schemat C 
Minimalna kwota wsparcia wynosi 3 mln PLN 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 10 mln PLN 

30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) w 
sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (szczegółowy 
opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 60% 
wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej transzy 
jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy 
zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, 
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odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych kosztów, 
z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji nie były poniesione ze środków 
otrzymanych zaliczek. 

31.  Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Nie dotyczy. 

DZIAŁANIE 4.2 ZWIĘKSZENIE ROLI TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OBSŁUDZE REGIONU 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa 
priorytetu 

Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 

3.  Nazwa Funduszu 
finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja 

Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja 
Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja 
Certyfikująca  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja 
pośrednicząca w 
certyfikacji (jeśli 
dotyczy) 

Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11.  Numer i nazwa 
działania 

Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu 

12.  Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel: 
Celem działania jest poprawa i wzmocnienie na obszarze województwa, systemów 
transportu publicznego, przyczyniających się do zwiększenia jego atrakcyjności 
gospodarczej, w tym: miejskich systemów transportu publicznego i systemu 
kolejowych regionalnych przewozów pasaŜerskich oraz regionalnej sieci 
kolejowej.  
 
� Uzasadnienie: 
W systemach transportu zbiorowego coraz wyraźniej zauwaŜalne są wieloletnie 
zaniedbania inwestycyjne, dlatego teŜ niezbędna staje się, w ramach działania, 
kompleksowa poprawa systemów transportu publicznego miast posiadających taką 
komunikację, wraz z obszarami funkcjonalnie z nimi powiązanymi - z wyłączeniem 
Krakowa oraz strefy podmiejskiej KOM obsługiwanej przez miejski transport 
publiczny miasta Krakowa, które kwalifikują się do Działania 5.3. Wspomniane 
zaniedbania dotyczą takŜe taboru kolejowego - przede wszystkim jego stanu 
technicznego, który nie tylko ogranicza konkurencyjność usług kolejowych, ale 
równieŜ nie pozwala na wykorzystanie parametrów technicznych nowo 
modernizowanych linii. W ramach działania na wsparcie mogą liczyć inwestycje 
polegające na zakupie nowego taboru transportu publicznego - wyłącznie 
autobusy miejskie o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń oraz tabor kolejowy 
słuŜący pasaŜerskim przewozom regionalnym (tabor kolejowy równieŜ na całym 
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obszarze KOM). Dodatkowo w ramach działania przewidziane jest wsparcie dla 
projektów dotyczących modernizacji regionalnej sieci kolejowej – wyłącznie 
modernizacja torów kolejowych, w ramach czynnych linii kolejowych, na których 
dokonywane są regularne połączenia pasaŜerskie. Zwiększenie efektywności 
organizacji transportu zbiorowego, przyczyniające się do rozwoju gospodarczego 
i społecznego miast oraz poprawy stanu środowiska naturalnego, realizowane 
będzie ponadto poprzez przedsięwzięcia z zakresu inwestycji w infrastrukturę 
niezbędną do sprawnego funkcjonowania transportu publicznego, przykładowo: 
budowa węzłów przesiadkowych, parkingów typu „Park & Ride”, a takŜe projekty 
dotyczące inteligentnych systemów zarządzania transportem publicznym. 
 
Działanie wpisuje się w cel 3. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-
2013 „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski”. 
 
Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu A. 
„Konkurencyjność gospodarcza”, w obszarze III „Infrastruktura dla rozwoju 
regionalnego”, kierunek polityki rozwoju „Zwiększenie roli transportu zbiorowego 
w obsłudze regionu”.  

13.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania będzie 
udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych programów 
operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia demarkacyjna pomiędzy 
Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 
Polityki Rybackiej”. Komplementarne wsparcie dostępne będzie w następujących 
programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny  

• Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 
Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego 
 
� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

• Oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku  
• Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego 
• Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych 

• Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci 
transportowe 
• Działanie 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych 

14.  Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

� Schemat A: Transport miejski  
1. Zakup nowego taboru autobusowego – wyłącznie autobusy o zmniejszonej 

emisji zanieczyszczeń. 
2. Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz organizacja stacji przesiadkowych dla 

wykorzystania róŜnych środków transportu publicznego, jedynie w połączeniu 
z typem projektu wymienionym w pkt. 1. 

3. Organizacja ruchu ułatwiająca sprawne poruszanie się pojazdów transportu 
publicznego, jedynie w połączeniu z typem projektu wymienionym w pkt 1. 

4. Budowa inteligentnych systemów zarządzania komunikacją publiczną, jedynie 
w połączeniu z typem projektu wymienionym w pkt 1., w tym:  

• tworzenie systemów oraz działań technicznych z zakresu telematyki 
słuŜących komunikacji publicznej i mających na celu między innymi poprawę 
jakości obsługi podróŜnych, monitoring bezpieczeństwa, w tym m.in. zakup 
oraz montaŜ urządzeń z zakresu telematyki, słuŜących komunikacji publicznej 
np.: systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, systemy informacji dla 
podróŜnych (w tym on-line), monitoring bezpieczeństwa, koordynacja 
rozkładów, 

• zakup oraz montaŜ systemów elektronicznych automatycznej sprzedaŜy i 
identyfikacji biletów, informacji dla pasaŜerów przy wykorzystaniu róŜnych 
form komunikacji publicznej. 

5. Projekty integrujące transport publiczny z transportem prywatnym 
umoŜliwiające sprawne poruszanie się, jedynie w połączeniu z typem projektu 
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wymienionym w pkt 1, polegające m.in. na: 
• budowie i organizacji wspólnych węzłów przesiadkowych, 
• budowie wspólnych systemów opłat za przewozy, 
• organizacji i koordynacji rozkładów jazdy, 
• budowie i organizacji systemów parkingów „Park & Ride” zwłaszcza przy 

krańcowych przystankach komunikacji miejskiej w celu ograniczenia 
natęŜenia ruchu lub likwidacji części miejsc postojowych (np. na chodnikach) 
w centrum miasta. 

 
Projekt musi być zgodny z aktualnym Zintegrowanym Planem Rozwoju Transportu 
Publicznego (np. Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu lub Miejskiej Polityki 
Rozwoju Transportu), który wymagany będzie jako załącznik dokumentacji 
aplikacyjnej. 
 
� Schemat B:  Tabor kolejowy  
Zakup taboru kolejowego słuŜącego pasaŜerskim przewozom regionalnym, takŜe 
na obszarze KOM. 
 
� Schemat C:  Regionalna sieć kolejowa 
Modernizacja regionalnej sieci kolejowej – modernizacja torów kolejowych, 
rozumiana jako: modernizacja nawierzchni kolejowej, podtorza oraz budowli 
inŜynieryjnych i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego w 
ciągu modernizowanego odcinka linii kolejowej. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  16 – Kolej; 18 – Tabor kolejowy; 52 – Promowanie czystego transportu miejskiego  
b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna  
d Typ obszaru  

 
 

01 – Obszar miejski. 
02 – Obszar górski. 
05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 
gospodarcza   

11 - Transport 

15.  

f Lokalizacja PL 21 Małopolskie  
16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone wydatki 
poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych dotyczących 
kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku kwalifikowania 
wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą Nr 1000/07 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 
przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w 
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” z 
późn. zm. 

17.  Zakres stosowania 
cross-financingu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 
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a Typ Beneficjentów Schemat A 
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Przedsiębiorcy – projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego lub przez podmioty wykonujące usługi w zakresie publicznego 
transportu miejskiego na podstawie umowy zawartej z jednostką  samorządu 
terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub 
miasto na prawach powiatu lub Skarb Państwa. 

 
Schemat B  

1.  Województwo Małopolskie. 
 

 Schemat C 
1.  Przedsiębiorcy – zarządcy infrastruktury kolejowej. 

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z 
pomocy) (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb 

przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy – schematy  A, C 
Projekty indywidualne – schemat B 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

19.  

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie  

Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
61 217 945 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

40 001 398 EUR, w tym: 
 
Schemat A  
10 000 419 EUR  
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 10 000 419 EUR  
 
Schemat B 
15 000 979 EUR – całość środków przeznaczona na realizację projektów 
znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych 
MRPO. 
 
Schemat C 
15 000 000 EUR 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 15 000 000  EUR  

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

7 059 071 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

 14 157 476 EUR 

24.  Maksymalny udział 
środków UE w 
wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

Schemat A, B i C 
70% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
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pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 70% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym w 
pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, ww. całkowity 
maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% ze środków UE 
(EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet Państwa), natomiast 
dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi z środków EFRR. 

25.  Minimalny wkład 
własny Beneficjenta (%) 
(jeśli dotyczy) 

Schemat A, B i C 
30% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 30% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego 
i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie 
udzielania wsparcia.  

27.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Minimalna / 
Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
 

29.  Minimalna / 
Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Schemat A 
Minimalna kwota wsparcia wynosi 5 000 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 10 000 000 PLN 

30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) w 
sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (szczegółowy 
opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 60% 
wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie przekazywana 
w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania 
projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzaleŜniona 
od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy zaliczki. Wypłata 
kolejnych transz, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie na 
zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 

31.  Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Nie dotyczy 
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DZIAŁANIE 4.3 TWORZENIE I ROZWÓJ STREF AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa 
priorytetu 

Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 

3.  Nazwa Funduszu 
finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja 

Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja 
Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja 
Certyfikująca  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 

8.  Instytucja 
pośrednicząca w 
certyfikacji (jeśli 
dotyczy) 

Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11.  Numer i nazwa 
działania 

Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej 

12.  Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel:  
Cel Działania stanowi podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, poprzez 
tworzenie korzystnych warunków do lokowania na jego obszarze 
przedsiębiorstw/inwestycji. 
 
� Uzasadnienie: 
Budowa wizerunku Małopolski jako regionu przyjaznego inwestorom wymaga m.in. 
zwiększenia ilości oraz powierzchni obszarów gotowych pod inwestycje oraz 
wzbogacenia ich oferty. Strefy aktywności gospodarczej posiadają kluczowe 
znaczenie dla wzrostu poziomu inwestycji komercyjnych, w istotny sposób 
zwiększając atrakcyjność inwestycyjną regionu, przyczyniając się do rozwoju 
przedsiębiorczości i kreują nowe miejsca pracy. Podstawowym czynnikiem 
zachęcającym jest zaoferowanie wymagającym podmiotom gospodarczym takich 
warunków, które pozwolą na szybkie lokowanie inwestycji, przy równoczesnym 
ograniczeniu kosztów dostępu do infrastruktury zewnętrznej, co z kolei stanowi 
narzędzie sprzyjania rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu. 
W związku z tym, konieczne jest podjęcie działań, które pozwolą kompleksowo 
przygotować odpowiednio duŜe tereny pod inwestycje (o powierzchni co najmniej 
2 ha, powierzchnia samego inkubatora przedsiębiorczości moŜe być mniejsza niŜ 2 
ha), z przeznaczeniem na tworzenie stref aktywności gospodarczej. Usytuowanie 
tworzonych stref, musi wynikać z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub dokumentu równowaŜnego (nie dotyczy terenów objętych 
statusem specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) w przypadku, gdy Beneficjentem 
jest zarządzający SSE).  
W związku z tym, w celu identyfikacji strategicznych zamierzeń beneficjenta w 
zakresie tworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej, przyjmuje się, Ŝe w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powinien 
on wykazać zgodność zamierzeń wynikających z projektu ze „Studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” (o którym 
mowa w Art. 9 - 13 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Za 
dokument równowaŜny wskazujący na moŜliwość realizacji inwestycji uznaje się 
równieŜ decyzję / decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
dotyczącą(e) obszaru SAG. Kompleksowe zagospodarowanie terenu obejmować 
będzie inwestycje, które pozwolą na uzbrojenie terenu lub uzupełnienie 
uzbrojenia terenu strefy aktywności gospodarczej, celem udostępnienia terenu dla 
inwestorów działających w szczególności w obszarze przemysłu i usług (nie 
dotyczy to terenów pod inwestycje turystyczne, obiekty handlowe oraz 
mieszkaniowe) lub/i na potrzeby utworzenia inkubatora przedsiębiorczości.  
Realizacja inwestycji musi obejmować ogół podmiotów zlokalizowanych na terenie 
strefy aktywności gospodarczej (zapewnić potencjalny dostęp/korzyść z 
wytworzonych produktów wszystkim podmiotom), produkty projektu nie mogą być 
dedykowane poszczególnym podmiotom w Strefie.  
Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczające na 
obszarze objętym projektem prowadzenie działalności handlowej - nie 
dyskwalifikują projektu z moŜliwości wsparcia. Wydatki poniesione na 
uzbrojenie/dozbrojenie terenu, który zostanie/jest przeznaczony na inwestycje 
turystyczne, obiekty handlowe oraz mieszkaniowe - stanowią wydatki 
niekwalifikowane projektu. Jako obiekt handlowy naleŜy rozumieć obiekt 
stanowiący całość techniczno-uŜytkową, przeznaczony do sprzedaŜy detalicznej 
towarów. W okresie realizacji projektu oraz trwałości projektu, na terenie 
uzbrojonym w ramach wsparcia ze środków MRPO, dopuszcza się handel 
detaliczny, gdy spełniony zostanie przynajmniej jeden z następujących warunków:  
  

a) sprzedaŜ detaliczna stanowi element innej działalności gospodarczej i 
nie jest działalnością wiodącą oraz jednocześnie powierzchnia 
sprzedaŜy nie jest usytuowana w obiekcie handlowym (np. sklepy 
przyfabryczne/przyzakładowe); 

b) placówka handlowa z przeznaczeniem na zaplecze socjalne dla 
pracowników przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie strefy, 
mająca charakter ogólnodostępny, która nie jest usytuowana w 
obiekcie handlowym, a zajmowana przez nią lub /i przez inne 
placówki handlowe powierzchnia stanowi łącznie nie więcej niŜ 15% 
powierzchni całego obiektu, w którym jest/są ulokowana (e). 

13.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania będzie 
udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych programów 
operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia demarkacyjna pomiędzy 
Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 
Polityki Rybackiej”. Komplementarne wsparcie dostępne będzie w następujących 
programach operacyjnych: 
 
� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

• Priorytet 5. Dyfuzja innowacji   
• Działanie 5.3 Wsparcie ośrodków innowacyjności 

• Priorytet 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym  
• Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów oraz powstawanie 

nowych terenów inwestycyjnych 
14.  Przykładowe rodzaje 

projektów  
 

� Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha  
1. Kompleksowe uzbrojenie lub zakup i kompleksowe uzbrojenie terenów 
przeznaczonych na nową strefę aktywności gospodarczej (w szczególności sieć 
wodno-kanalizacyjna, gazowa, sieć energetyczna, drogi wewnętrzne i 
dojazdowe. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na doprowadzenie do 
granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej 
oraz budowę/przebudowę/modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do 
strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niŜ 30% wydatków kwalifikowanych 
projektu.  
2. Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez zakup i kompleksowe 
uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej 
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strefy aktywności gospodarczej w infrastrukturę niezbędną aby nowo 
przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem 
strefy. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na doprowadzenie do granic 
strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz 
budowę/przebudowę/modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy 
nie mogą łącznie stanowić więcej niŜ 30% wydatków kwalifikowanych projektu. 
3. Kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej (w szczególności 
sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, sieć energetyczna, drogi wewnętrzne i 
dojazdowe). Wydatki poniesione przez Beneficjenta na doprowadzenie do 
granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej 
oraz budowę/przebudowę/modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do 
strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niŜ 30% wydatków kwalifikowanych 
projektu. 
4. Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących 
budynków na cele tworzonego inkubatora przedsiębiorczości, wyłącznie na 
obszarze strefy aktywności gospodarczej, jako element projektów wskazanych 
w pkt. od 1 do 3.   

Projekt moŜe łączyć w sobie elementy przykładowych rodzajów projektów 
wskazanych w pkt.1-3. 
 
� Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyŜej 20 ha  

1. Kompleksowe uzbrojenie lub zakup i kompleksowe uzbrojenie terenów 
przeznaczonych na nową strefę aktywności gospodarczej (w szczególności sieć 
wodno-kanalizacyjna, gazowa, sieć energetyczna, drogi wewnętrzne i 
dojazdowe. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na doprowadzenie do 
granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej 
oraz budowę/przebudowę/modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do 
strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niŜ 30% wydatków kwalifikowanych 
projektu.  
2. Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez zakup i kompleksowe 
uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz uzbrojenie terenów obecnej 
strefy aktywności gospodarczej w infrastrukturę niezbędną aby nowo 
przyłączone tereny stanowiły funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem 
strefy. Wydatki poniesione przez Beneficjenta na doprowadzenie do granic 
strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej oraz 
budowę/przebudowę/modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do strefy 
nie mogą łącznie stanowić więcej niŜ 30% wydatków kwalifikowanych projektu. 
3. Kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej (w szczególności 
sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, sieć energetyczna, drogi wewnętrzne i 
dojazdowe). Wydatki poniesione przez Beneficjenta na doprowadzenie do 
granic strefy aktywności gospodarczej niezbędnej infrastruktury technicznej 
oraz budowę/przebudowę/modernizację lub rozbudowę dróg dojazdowych do 
strefy nie mogą łącznie stanowić więcej niŜ 30% wydatków kwalifikowanych 
projektu. 
4. Inwestycje w budowę nowych, rozbudowę lub przebudowę istniejących 
budynków na cele tworzonego inkubatora przedsiębiorczości, wyłącznie na 
obszarze strefy aktywności gospodarczej, jako element projektów wskazanych 
w pkt. od 1 do 3.   

Projekt moŜe łączyć w sobie elementy przykładowych rodzajów projektów 
wskazanych w pkt.1-3. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  09 – Inne działania mające na celu pobudzenie badań, innowacji 

i przedsiębiorczości w MŚP  
b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 
cross-financing) 

09 – Inne działania mające na celu pobudzenie badań, innowacji 
i przedsiębiorczości w MŚP 
 

c Forma finansowania  01 - Pomoc bezzwrotna 

15.  

d Typ obszaru  01 – Obszar miejski. 
02 – Obszar górski. 
05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia) 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 92 

e Działalność 
gospodarcza  

16 - Obsługa nieruchomości, wynajem i prowadzenie działalności gospodarczej 

f Lokalizacja PL 21 Małopolskie  
16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone wydatki 
poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych dotyczących 
kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku kwalifikowania 
wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą Nr 1000/07 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie 
przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w 
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” z 
późn. zm. 

17.  Zakres stosowania 
cross-financingu (jeśli 
dotyczy)   
 
 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-financingu) 
w zakresie organizacji działań szkoleniowych i doradczych uruchamianych przez  
tworzone inkubatory przedsiębiorczości, w początkowym okresie ich 
funkcjonowania (do 12 miesięcy), dla podmiotów gospodarczych/osób 
prowadzących w ich ramach działalność.  Udział finansowania w ramach tego 
instrumentu nie przekroczy 20% wartości wspólnotowego współfinansowania 
projektu.  

Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów Schemat A  

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Szkoły wyŜsze. 
4. Instytucje otoczenia biznesu. 
5. Przedsiębiorcy – osoby prawne zarządzające instytucjami otoczenia biznesu 
takimi jak: strefy aktywności gospodarczej, parki naukowo-technologiczne, parki 
przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości, specjalne strefy ekonomiczne. 
 
Schemat B 
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Szkoły wyŜsze. 
4. Instytucje otoczenia biznesu. 
5. Przedsiębiorcy - osoby prawne zarządzające instytucjami otoczenia biznesu 
takimi jak: strefy aktywności gospodarczej, parki naukowo-technologiczne, parki 
przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości, specjalne strefy ekonomiczne. 

18.  

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z 
pomocy) (jeśli 
dotyczy) 

 Przedsiębiorcy 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb 

przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy: 
 
Schemat A  
Konkurs z terminem zamkniętym 
 
Schemat B 
Nabór ciągły 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 
Zarząd Województwa Małopolskiego 

19.  

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
84 128 432 EUR 

21.  Wkład ze środków 64  001 199 EUR, w tym: 
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unijnych na działanie  
Schemat A   
32 000 600 EUR 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 32 000 600 EUR 
 
Schemat B 
32 000 599 EUR 
w tym o środki dostępne w ramach konkursów: 32 000 599 EUR 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

11 294 329 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

 8 832 904 EUR 

24.  Maksymalny udział 
środków UE w 
wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

80% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 85% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym w 
pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, ww. całkowity 
maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% ze środków UE 
(EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet Państwa), natomiast 
dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi z środków EFRR. 

25.  Minimalny wkład 
własny Beneficjenta (%) 
(jeśli dotyczy) 

20% wydatków kwalifikowanych projektu  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie  z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 20% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego 
i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie 
udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach działania moŜe być udzielana 
pomoc na zasadzie de minimis. 

27.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Minimalna / 
Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Schemat A oraz Schemat B 
Zgodnie z linią demarkacyjną:  
- dla inwestycji związanych z uzbrajaniem terenów pod strefy aktywności 
gospodarczej  
o charakterze parków technologicznych (parki technologiczne), maksymalna 
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wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu musi być niŜsza od 
40 mln PLN.  

29.  Minimalna / 
Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) w 
sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych (szczegółowy 
opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 60% 
wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie przekazywana 
w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania 
projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzaleŜniona 
od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy zaliczki. Wypłata 
kolejnych transz, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie na 
zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 

31.  Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Maksymalne dofinansowanie projektu w części objętej cross- financingiem - na 
takim samym poziomie jak część inwestycyjna projektu, zgodnie z zapisami pkt. 
24  
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2.5 Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny  
 
2.5.1 Skrócony opis priorytetu  

Cel operacyjny: Wzmocnienie pozycji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako znaczącego 
ośrodka metropolitalnego w Europie. 
Rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM) to jeden z najwaŜniejszych czynników słuŜący 
utrzymaniu oraz podnoszeniu rangi i konkurencyjności regionu na arenie krajowej i międzynarodowej, 
a takŜe mający wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie jego struktury przestrzennej. WaŜnym 
atutem Małopolski jest funkcjonujący pręŜny ośrodek naukowy w Krakowie. Konieczna jest integracja 
środowiska naukowego regionu, jak równieŜ współpraca i lepsza koordynacja działań, tak aby 
potencjał naukowy i technologiczny Krakowa był w wystarczającym stopniu wykorzystywany 
w przedsiębiorstwach. Istotne jest stworzenie sieci powiązań, a takŜe warunków i zachęt do 
nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami, ośrodkami badawczymi 
i instytucjami transferu wiedzy i technologii. KOM nie jest wyposaŜony w odpowiedniej jakości 
infrastrukturę i obiekty niezbędne do pełnienia funkcji metropolitalnych. Braki te w szczególności 
dotyczą infrastruktury kulturalnej, kongresowo-wystawienniczej oraz lecznictwa 
wysokospecjalistycznego. 
Prawidłowe funkcjonowanie KOM, rozumianego jako struktura przestrzenna, uwarunkowane jest 
dostosowaniem jego układu komunikacyjnego do wyzwań właściwych dla metropolii. Dostosowanie to 
wymaga zarówno sprawnego systemu komunikacji zbiorowej, jak i zapewnienia dogodnego dostępu do 
stolicy metropolii z zewnątrz, co łącznie powinno umoŜliwiać rozwój metropolii w wymiarze 
gospodarczym i społecznym. 
W ramach Osi Priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w trzech 
głównych obszarach: 
− wzmocnienia potencjału badawczego KOM 
− rozwoju funkcji metropolitalnych  
− zintegrowanego transportu metropolitalnego. 
 

Dla potrzeb MRPO 2007-2013 Krakowski Obszar Metropolitalny obejmuje swym zasięgiem strefę 
podmiejską Krakowa (zgodnie z Wojewódzkim Planem Zagospodarowania Przestrzennego są to 
następujące jednostki terytorialne: Kraków, Kłaj, Kocmyrzów- Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, 
Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, 
Zielonki) oraz obszar obsługiwany przez miejski transport publiczny miasta Kraków (są to dodatkowo 
gminy: Czernichów, Iwanowice).  
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2.5.2 Szczegółowy opis działań realizowanych w ramach priorytetu  
 

DZIAŁANIE 5.1 KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY JAKO WAśNY WĘZEŁ 
EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 
3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca 

w certyfikacji (jeśli 
Wojewoda Małopolski 
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dotyczy) 
9.  Instytucja odpowiedzialna 

za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 
za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako waŜny węzeł 
europejskiej przestrzeni badawczej 

12.  Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel: 
Celem Działania jest wzmocnienie roli KOM jako pręŜnego ośrodka naukowo-
badawczego oraz centrum nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki. Dzięki 
osiągnięciu tak sformułowanego celu Krakowski Obszar Metropolitalny stanie 
się konkurencyjnym – nie tylko w Polsce, ale takŜe wśród europejskich 
obszarów metropolitalnych – terenem, na którym chętniej lokować będą swoje 
przedsięwzięcia inwestorzy krajowi i zagraniczni. Przedsięwzięcia, jakie będą 
wspierane w ramach tego działania będą przyczyniać się do tworzenia 
przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczości, dającego przestrzeń dla 
zróŜnicowanej działalności gospodarczej.  
 
� Uzasadnienie: 
Osiągnięcie zamierzonego celu wiąŜe się z podjęciem działań na rzecz 
zainicjowania procesu konsolidacji środowisk naukowych oraz podmiotów 
prowadzących działalność badawczo-rozwojową, co przyczyni się do powstania 
małopolskich ośrodków innowacji. Ośrodki te mogą przyjąć w przyszłości formę 
zinstytucjonalizowaną, pełniąc funkcje koordynujące politykę innowacji w 
Małopolsce. 
W ramach Działania wsparcie skierowane zostanie na opracowanie koncepcji 
tworzenia małopolskich ośrodków innowacji. Konkurs w tym zakresie pozwoli 
wybrać najkorzystniejszą formułę utworzenia i funkcjonowania ośrodków. 
Wybrana koncepcja posłuŜy do opracowania wniosków umoŜliwiających 
pozyskiwanie grantów inwestycyjnych przez podmioty zrzeszone bądź 
funkcjonujące w ramach małopolskich ośrodków innowacji na unowocześnienie 
wyposaŜenia laboratoryjnego słuŜącego realizacji celów badawczych 
ośrodków. 
 
Działanie wpisuje się w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, w 
tym w szczególności w cele: 
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.  
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich 
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
 
Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizowało cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu A 
„Konkurencyjność gospodarcza”, w obszarze rozwoju IV „Krakowski Obszar 
Metropolitalny”, kierunek polityki: „Umocnienie europejskiej pozycji KOM i 
rozwój funkcji metropolitalnych”. 

13.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych 
programów operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia 
demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Komplementarne 
wsparcie dostępne będzie w następujących programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny program Operacyjny na lata 2007-2013 

• Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na 
wiedzy 
• Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych 
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• Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy 
• Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 

• Oś priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna  
• Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 
• Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach 

współpracy 
 
� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  

• Oś Priorytetowa 2.  Infrastruktura sfery B+R 
• Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym 
• Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej 

jednostek naukowych 
• Działanie 2.3 Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktury 

informatycznej nauki 
 
� Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

• Oś priorytetowa IV Szkolnictwo wyŜsze i nauka 
• Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni 

oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy 

• Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost 
świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym  

14.  Przykładowe rodzaje 
projektów 

1. Przygotowanie koncepcji utworzenia i funkcjonowania małopolskich 
ośrodków innowacji. 

2. Wsparcie inwestycji i logistyki tworzenia małopolskich ośrodków innowacji. 
3. Infrastruktura badawcza – budowa lub przebudowa, rozbudowa oraz 

remonty laboratoriów oraz unowocześnienie wyposaŜenia laboratoriów 
badawczych. 

4. Inwestycje w infrastrukturę laboratoriów świadczących dla przedsiębiorstw 
usługi specjalistyczne o udokumentowanym popycie rynkowym. 

5. Inwestycje w infrastrukturę laboratoriów certyfikowanych i laboratoriów 
ubiegających się o certyfikację. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  02 - Infrastruktura B+R (w tym wyposaŜenie w sprzęt oprzyrządowanie i 

szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne 
ośrodki kompetencji technologicznych. 

b Temat priorytetowy 
(dla interwencji cross-
financin) 

02 - Infrastruktura B+R (w tym wyposaŜenie w sprzęt oprzyrządowanie i 
szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne 
ośrodki kompetencji technologicznych. 

c Forma finansowania  01 - Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01 - Obszar miejski 
e Działalność 

gospodarcza  
00 - Nie dotyczy 

15.  

f Lokalizacja PL 21 Małopolskie  
16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą 
Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17.  Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-
financingu). W ramach tego działania finansowane będą równieŜ wydatki 
kwalifikowalne w zakresie EFS jako element większego projektu realizowanego 
w ramach ww. typów: 
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• szkolenia, konferencje, seminaria związane z opracowywaniem koncepcji i 
formuły działania małopolskiego ośrodka innowacji, 

• projekty pilotaŜowe związane z rozpoczęciem funkcjonowania ośrodka. 
Udział finansowania w ramach tego instrumentu nie przekroczy 10% wartości 
wspólnotowego współfinansowania projektu. 

Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Jednostki naukowe. 
4. Szkoły wyŜsze. 
5. Instytucje otoczenia biznesu. 

18.  

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

19.  

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
25 940 718 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

21 001 039 EUR 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 21 001 039 EUR 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

3 706 065 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

1 233 614 EUR 

24.  Maksymalny udział 
środków UE w wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

85% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 85% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym 
w pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, ww. 
całkowity maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% ze 
środków UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet 
Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi 
z środków EFRR. 

25.  Minimalny wkład własny 
Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

15% wydatków kwalifikowanych projektu  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 15% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
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 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Zgodnie z linią demarkacyjną:  

- projekty z zakresu infrastruktury B+R: maksymalna wartość całkowitej kwoty 
wydatków kwalifikowanych projektu poniŜej 4 mln PLN. 

29.  Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy       

30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) 
w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych 
(szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu 
finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
60% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej 
transzy jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej 
transzy zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu płatności 
zaliczkowych, odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych 
kosztów, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji nie były 
poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 

31.  Wysokość udziału cross-
financingu ( %) 

Maksymalne dofinansowanie projektu w części objętej cross- financingiem - na 
takim samym poziomie jak część inwestycyjna projektu, zgodnie z zapisami 
pkt. 24.  

 

DZIAŁANIE 5.2 ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITALNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU 
METROPOLITALNEGO  

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 
3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca Wojewoda Małopolski 
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w certyfikacji (jeśli 
dotyczy) 

9.  Instytucja odpowiedzialna 
za otrzymywanie 
płatności dokonywanych 
przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 
za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego 

12.  Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel: 
Podniesienie roli Krakowa jako metropolii europejskiej oraz wzmocnienia 
funkcji metropolitalnych obszaru.  
 
� Uzasadnienie: 
Rozwój Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego to jeden z najwaŜniejszych 
czynników słuŜących utrzymaniu oraz podnoszeniu rangi i konkurencyjności 
regionu na arenie krajowej i międzynarodowej, a takŜe mający wpływ na 
kształtowanie i funkcjonowanie jego struktury przestrzennej. Prawidłowy 
rozwój tego obszaru wymaga prowadzenia aktywnej polityki rozwoju 
regionalnego. W celu równowaŜenia potencjałów naleŜy doprowadzić do 
zaktywizowania rozwoju społeczno-gospodarczego, wpływającego na przewagę 
konkurencyjną KOM w relacji do innych obszarów metropolitalnych, tak 
krajowych, jak i europejskich. 
W ramach Działania wsparte zostaną projekty na terenie KOM polegające na 
uzupełnieniu oferty usług publicznych o znaczeniu metropolitalnym, w tym w 
szczególności infrastruktury kulturalnej, kongresowej i wystawienniczej oraz 
sportowej, za wyjątkiem stadionów sportowych. 
Wsparty zostanie takŜe rozwój ośrodków lecznictwa specjalistycznego na 
terenie KOM o znaczeniu regionalnym. Realizowane będą projekty słuŜące 
implementacji nowoczesnych technologii medycznych i informatycznych do 
sektora ochrony zdrowia oraz wsparciu centrów wysokospecjalistycznej 
diagnostyki i terapii. 
 
Wsparcie zostanie skoncentrowane na małej liczbie projektów o największym 
znaczeniu dla rozwoju KOM, co będzie miało znaczący wpływ na wzrost 
konkurencyjności regionu. 
 
Działanie wpisuje się w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, w 
tym w szczególności w cele: 
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.  
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich 
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
 
Na poziomie regionalnym działanie będzie realizowało cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu A 
„Konkurencyjność gospodarcza”, w obszarze rozwoju IV „Krakowski Obszar 
Metropolitalny”, kierunek polityki: „Umocnienie europejskiej pozycji KOM i 
rozwój funkcji metropolitalnych”. 

13.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych programów 
operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia demarkacyjna 
pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej 
i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Komplementarne wsparcie dostępne będzie w 
następujących programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

• Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy 
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• Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 
• Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego 
• Działanie 3.3 Instytucje kultury 

• Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna 
• Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego 

i zdrowotnego 
 
� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

• Oś priorytetowa XII Kultura i dziedzictwo kulturowe 
• Działanie 12.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o 

znaczeniu ponadregionalnym 
• Działanie 12.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o 

znaczeniu ponadregionalnym 
• Oś priorytetowa XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności 

systemu ochrony zdrowia 
• Działanie 13.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o 

znaczeniu ponadregionalnym 
14.  Przykładowe rodzaje 

projektów  
 

W ramach Działania wsparte zostaną wyłącznie projekty mające na celu 
tworzenie, wzmacnianie i rozwój funkcji metropolitarnych polegające na: 
1. Inwestycjach (budowa, rozbudowa, przebudowa) w infrastrukturę 

kulturalną.  
2. Inwestycjach (budowa, rozbudowa, przebudowa) w infrastrukturę 

kongresową. 
3. Inwestycjach (budowa, rozbudowa, przebudowa) w infrastrukturę 

wystawienniczą. 
4. Inwestycjach (budowa, rozbudowa, przebudowa) w infrastrukturę sportową, 

za wyjątkiem stadionów sportowych. 
5. Inwestycjach (budowa, rozbudowa, przebudowa) w infrastrukturę ochrony 

zdrowia w zakresie implementacji nowoczesnych technologii medycznych i 
informatycznych. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  02 - Infrastruktura B+R 

57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych  
58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego  
59 - Rozwój infrastruktury kulturalnej  
76 - Infrastruktura ochrony zdrowia 
79 – Pozostała infrastruktura społeczna 

b Temat priorytetowy 
(dla interwencji cross-
financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01 – Obszar miejski 
e Działalność 

gospodarcza  
19 - Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 
20 Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne 
22 Inne niewyszczególnione usługi 

15.  

f Lokalizacja PL 21 Małopolskie  
16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą Nr 
1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17.  Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

18.  Beneficjenci 
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a Typ Beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony 

zdrowia (wojewódzkie szpitale specjalistyczne oraz szpitale uniwersyteckie 
połoŜone na terenie KOM). 

4. Jednostki naukowe. 
5. Instytucje kultury. 
6. Szkoły wyŜsze. 
7. Przedsiębiorcy. 

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Projekty indywidualne 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

19.  

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
149 337 408 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

120 894 616 EUR – całość środków działania przeznaczona na realizację 
projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

21 334 344 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

7 108 448 EUR 

24.  Maksymalny udział 
środków UE w wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

85% wydatków kwalifikowanych projektu 
 - za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 85% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym 
w pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, ww. 
całkowity maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% ze 
środków UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet 
Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi z 
środków EFRR. 

25.  Minimalny wkład własny 
Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

15% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 15% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
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października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Minimalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu w 
kwocie równej i wyŜszej od  20 mln PLN. 

29.  Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm.) w 
sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych 
(szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu 
finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
60% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej transzy 
jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy 
zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, 
odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych kosztów, 
z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji nie były poniesione ze 
środków otrzymanych zaliczek. 

31.  Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

DZIAŁANIE 5.3 ROZWÓJ ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU METROPOLITALNEGO 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 
3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca 

w certyfikacji (jeśli 
dotyczy) 

Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 
za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 
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10.  Instytucja odpowiedzialna 
za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego 
12.  Cel i uzasadnienie 

działania 
� Cel: 
Celem realizacji Działania jest osiągnięcie integracji komunikacyjnej obszarów 
bezpośrednio otaczających Kraków ze stolicą metropolii poprzez poprawę 
standardów transportu publicznego oraz zwiększenie udziału tego typu 
transportu w przewozach pasaŜerskich a takŜe polepszenie dostępności 
komunikacyjnej portu lotniczego Kraków-Balice.  
 
� Uzasadnienie: 
Dla zapewnienia zrównowaŜonego rozwoju KOM i wzmocnienia funkcji 
metropolitalnych niezbędne jest prowadzenie aktywnej polityki transportowej 
opartej na komunikacji zbiorowej. Realizowane projekty powinny przyczyniać 
się do budowy spójnego i efektywnego systemu przewozów pasaŜerskich na 
terenie aglomeracji krakowskiej (Kraków i jego strefa podmiejska). Projekty z 
zakresu transportu publicznego realizowane na obszarach nie wymienionych 
będą kwalifikować się do Działania 4.2.  
Na uwagę zasługuje równieŜ fakt, iŜ centrum Krakowa przepełnione jest 
indywidualnymi pojazdami, co równieŜ przyczynia się do coraz większego 
deficytu miejsc parkingowych. Stąd teŜ konieczność budowy na peryferiach 
aglomeracji systemów Park&Ride, które zapewniłyby zwiększenie roli 
komunikacji miejskiej w obsłudze pasaŜerów (turystów i innych przyjezdnych) 
zmniejszając zbędny ruch kołowy na ulicach centrum miasta. 
Osiągnięcie tak sformułowanego celu umoŜliwi dogodny dostęp do Krakowa, 
zarówno z terenów bezpośrednio otaczających stolicę obszaru 
metropolitalnego, jak i z pozostałych obszarów województwa. 
Budowa zintegrowanego systemu transportu publicznego, wewnątrz 
wyznaczonego obszaru oraz poprawa jego dostępności zewnętrznej będzie 
waŜnym czynnikiem osiągania celu tego działania. Istotne z tego punktu 
widzenia będą zatem inwestycje polegające nie tylko na zakupie nowego 
taboru autobusowego (wyłącznie o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń), ale 
równieŜ inwestycje pozwalające integrować róŜne środki transportu oraz 
przedsięwzięcia wspomagające zarządzanie systemami transportowymi przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii satelitarnych, informatycznych i 
telekomunikacyjnych.  
Uzupełnieniem powyŜszych działań będzie wsparcie dla inwestycji MPL Kraków-
Balice w infrastrukturę okołolotniskową, związaną z transportem. Przyczyni się 
ona do większego otwarcia zarówno Krakowa, jak i całego regionu na 
zewnątrz, poza granice województwa i kraju. 
Mając na uwadze cel Osi Priorytetowej 5 – wzmocnienie pozycji KOM, jako 
znaczącego ośrodka metropolitalnego, konieczna będzie realizacja inwestycji, 
przyczyniających się do wzmocnienia tych funkcji obszaru, które wpływać będą 
na dynamiczny i zrównowaŜony rozwój społeczny, naukowy i gospodarczy (w 
szczególności w oparciu o rozwój innowacyjny) m.in. poprzez podniesienie 
dostępności oraz szybkości przemieszczania się wewnątrz aglomeracji. 
 
Działanie wpisuje się w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, w 
tym w szczególności w cele: 
3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski.  
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich 
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
 
Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizowało cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu A 
„Konkurencyjność gospodarcza”, w obszarze rozwoju IV „Krakowski Obszar 
Metropolitalny”, kierunek polityki: ”RównowaŜenie struktury wewnętrznej 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego”. 
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13.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych programów 
operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia demarkacyjna 
pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki 
Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Komplementarne wsparcie dostępne 
będzie w następujących programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  

• Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego  
• Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze 

regionu 
 
� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

• Oś priorytetowa VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 
• Działanie 6.2 Rozwój sieci lotniczej TEN-T. 

• Oś priorytetowa VII Transport przyjazny środowisku. 
• Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych. 

• Oś priorytetowa VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci 
transportowe. 
• Działanie 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych. 

14.  Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

� Schemat A: Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego 
1. Budowa nowych połączeń metropolitalnych lub wydłuŜenie sieci 

komunikacji metropolitalnej – połączenia Krakowa z okolicznymi 
miejscowościami (w strefie podmiejskiej), oraz projekty integrujące 
transport publiczny z transportem prywatnym umoŜliwiające sprawne 
poruszanie się w strefie podmiejskiej w ramach KOM, w tym: 
• zakup nowego taboru autobusowego – wyłącznie autobusy o 

zmniejszonej emisji zanieczyszczeń,  
• organizacja ruchu ułatwiająca sprawne poruszanie się pojazdów 

komunikacji zbiorowej (np. organizacja pasa ruchu dla pojazdów 
komunikacji zbiorowej), 

• budowa wspólnych systemów opłat za przewozy, 
2.  Budowa inteligentnych systemów zarządzania komunikacją aglomeracyjną, 
w tym:  

• wykorzystanie technologii GPS w zarządzaniu komunikacją (np. 
monitoring bezpieczeństwa, koordynacja rozkładów), 

• zakup oraz montaŜ systemów elektronicznych automatycznej 
sprzedaŜy i identyfikacji biletów, informacji dla pasaŜerów przy 
wykorzystaniu róŜnych form komunikacji (autobus, tramwaj, kolej 
aglomeracyjna), 

3.  Budowa i organizacja systemów „Park & Ride” 
 
Projekt musi być zgodny z aktualnym Zintegrowanym Planem Rozwoju 
Transportu Publicznego (np. Miejskiej Strategii Rozwoju Transportu lub 
Miejskiej Polityki Rozwoju Transportu), który wymagany będzie jako załącznik 
dokumentacji aplikacyjnej. 
 
� Schemat B: Infrastruktura okołolotniskowa 
Inwestycje w infrastrukturę okołolotniskową MPL Kraków-Balice związaną z 
transportem (komplementarnie do wsparcia udzielanego w ramach PO 
Infrastruktura i Środowisko). 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  25 - Transport miejski 

28 - Inteligentne systemy transportu 
29 - Porty lotnicze 
52 - Promowanie czystego transportu miejskiego 

b Temat priorytetowy 
(dla interwencji cross-
financing) 

Nie dotyczy 

15.  

c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna 
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d Typ obszaru  01 – Obszar miejski 
05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 
gospodarcza  

11 – Transport 

f Lokalizacja PL 21 Małopolskie  
16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą 
Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17.  Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów Schemat A 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Przedsiębiorcy (wykonujący usługi publiczne w oparciu o umowę zawartą z 

jst, związkiem komunalnym, w których większość udziałów lub akcji 
posiada gmina, miasto na prawach powiatu, związek komunalny lub Skarb 
Państwa). 

Schemat B 
1. Przedsiębiorcy - MPL Kraków-Balice. 

18.  

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy – schemat A 
Projekty indywidualne – schemat B 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 
Zarząd Województwa Małopolskiego 

19.  

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
37 065 291 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

30 001 398 EUR, w tym: 
 
Schemat A 25 003 198 EUR 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 25 003 198 EUR 
 
Schemat B 4 998 200 EUR - całość środków działania przeznaczona na 
realizację projektu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych 
Projektów Kluczowych MRPO. 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

5 294 365 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

1 769 528 EUR 

24.  Maksymalny udział 
środków UE w wydatkach 
kwalifikowalnych na 

70% wydatków kwalifikowanych projektu 
 - za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
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poziomie projektu (%) W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 70% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym 
w pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, ww. 
całkowity maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% ze 
środków UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet 
Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi 
z środków EFRR. 

25.  Minimalny wkład własny 
Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

30% wydatków kwalifikowanych projektu  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 30% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Zgodnie z linią demarkacyjną:  
- maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
poniŜej 100 mln PLN. 

29.  Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Minimalna kwota wsparcia wynosi: 5 000 000 PLN 

30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) 
w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych 
(szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu 
finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
60% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej 
transzy jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej 
transzy zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu płatności 
zaliczkowych, odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych 
kosztów, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji nie były 
poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 109 

31.  Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Nie dotyczy 
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2.6. Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna  
 
2.6.1. Skrócony opis priorytetu  

Cel operacyjny: Zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych. 
Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Małopolskiego cechuje znaczne zróŜnicowanie 
przestrzenne. Dlatego niezwykle istotnym celem staje się dąŜenie do osiągnięcia spójności 
wewnątrzregionalnej. 
Małopolskie miasta pełnią funkcję lokalnych biegunów wzrostu, jednak poziom urbanizacji 
województwa jest niski, a dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie przestrzennym 
stosunkowo wysokie. Istotnym problemem, który występuje w wielu miastach województwa i hamuje 
jego spójny rozwój, jest występowanie obszarów zdegradowanych. Podejmowane działania słuŜyć 
będą wzmocnieniu miast, jako potencjalnych biegunów rozwoju oraz poprawie warunków Ŝycia w 
miastach tak, aby stawały się one atrakcyjnym miejscem zamieszkania. WaŜnym wyzwaniem jest 
podnoszenie poziomu cywilizacyjnego na terenach wiejskich, gdzie utrzymuje się stagnacja społeczna 
i gospodarcza. Małopolska wieś wciąŜ w niewystarczającym stopniu jest wyposaŜona w podstawową 
infrastrukturę społeczną, a wiele wsi nadal cechuje nieład przestrzenny, co zmniejsza atrakcyjność 
tych obszarów, zarówno dla inwestorów, jak i turystów. 
Istotnym problemem w Małopolsce jest dostęp do usług ochrony zdrowia i innych usług społecznych. 
Główną przyczyną tej sytuacji jest brak lub zły stan obiektów niezbędnych do świadczenia tych usług 
oraz słabe ich wyposaŜenie, a takŜe znaczne zróŜnicowanie przestrzenne w dostępie do tego typu 
usług. 
W ramach Osi Priorytetowej zostaną stworzone kompleksowe moŜliwości realizacji operacji, które 
przyczynią się do spójnego rozwoju województwa. Udzielane będzie bezzwrotne dofinansowanie 
przedsięwzięć w trzech głównych obszarach: 
− rozwoju miast; 
− rozwoju obszarów wiejskich, 
− poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego. 

 
 
2.6.2. Szczegółowy opis działań realizowanych w ramach priorytetu 

 
DZIAŁANIE 6.1 ROZWÓJ MIAST 

1. Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2. Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna 
3. Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca 

w certyfikacji (jeśli 
dotyczy) 

Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja 
odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja 
odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 
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11. Numer i nazwa działania Działanie 6.1 Rozwój miast 
12. Cel i uzasadnienie 

działania 
� Cel: 
Wzmocnienie miast jako potencjalnych biegunów wzrostu oraz poprawa 
warunków Ŝycia w miastach lub ich dzielnicach, która spowoduje, Ŝe staną się 
one atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, a takŜe podejmowania 
działalności gospodarczej.  
 
� Uzasadnienie:  
Realizacja Działania pod tym kątem prowadzić będzie do systematycznego 
rozwiązywania problemów, z którymi borykają się małopolskie miasta: 
dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie przestrzennym oraz 
odpływ mieszkańców na tereny wiejskie powodujący rozproszenie osadnictwa.  
Istotnym czynnikiem, który pozwoli osiągnąć cel Działania będzie rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów miejskich pod względem funkcjonalnym, 
technicznym, społecznym i środowiskowym. Projekty z zakresu rewitalizacji będą 
mogły obejmować zdegradowane centra miast (w tym zabytkowe), 
zdegradowane osiedla mieszkaniowe stanowiące ciągłą tkankę miejską i tereny 
poprzemysłowe. Wyłącznie w ramach programów rewitalizacji moŜliwe będzie 
wsparcie inwestycji w infrastrukturę społeczną (edukacyjną, rekreacyjną i 
sportową) na obszarze objętym programem oraz inwestycji drogowych 
zapewniających lub polepszających dostęp do tych obiektów infrastruktury 
społecznej. 
 
Wsparte zostanie równieŜ społeczne budownictwo mieszkaniowe (pod warunkiem 
ujęcia w programie rewitalizacji danego obszaru) polegające na adaptacji na 
cele mieszkaniowe budynków stanowiących własność publiczną lub własność 
podmiotów prowadzących działalność niedochodową, wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub osób o 
szczególnych potrzebach (rozumianych zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 
r. o dodatkach mieszkaniowych, Dz.U. z 2001 r. nr 71 poz. 734 z późn. zm.). W 
przypadku planowanej realizacji działań dotyczących mieszkalnictwa naleŜy 
podczas diagnozy obszaru na którym realizowany będzie projekt (dopuszcza się 
moŜliwość wskazania obszaru toŜsamego z obszarem programu rewitalizacji lub 
wyznaczenia w tym celu jednego podobszaru na obszarze objętym programem 
rewitalizacji), stosować się do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w 
zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa (aktualna wersja 
dokumentu dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego), opracowanych na podstawie art. 47 ust. 1 Rozporządzenia (WE) 
1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Oznacza to, iŜ inwestycje w zakresie mieszkalnictwa mogą być realizowane na 
wyznaczonych (wyodrębnionych) obszarach wsparcia - spełniających łącznie co 
najmniej trzy z poniŜszych kryteriów. 
a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 
b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia 
c) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,  
d) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, 
e) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego. 
KaŜde z wymienionych kryteriów zostało opisane za pomocą 
wskaźnika/wskaźników. Lista wskaźników dla województwa małopolskiego wraz z 
przypisanymi do nich wartościami referencyjnymi przedstawia się następująco: 
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Rekomendowane 
źródła danych dla 
Beneficjentów 

Definicja wskaźnika 

Wartość dla 
obszarów objętych 

wsparciem 

Woj. małopolskie 

Źródło danych 

Wskaźnik 

Kryterium 

Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

Osoby, które zgodnie 
z ustawą z 12 marca 
2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. Nr 
64, poz. 593, z późn. 
zm.) są uprawnione 
do ubiegania się o 

przyznanie 
świadczenia 

pienięŜnego z pomocy 
społecznej 

Odchylenie powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

56 

Dane za 2006 (RSW) 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 

społecznej na 1 tys. 
ludności 

a) Wysoki 
poziom ubóstwa 

i wykluczenia 

Urząd 
Statystyczny/ 

Powiatowy Urząd 
Pracy 

Stopę bezrobocia 
długotrwałego 

rozumie się jako 
stosunek liczby 

osób bezrobotnych 
powyŜej 12 

miesięcy do liczby 
osób w wieku 
produkcyjnym 

(kobiety w wieku 
18-59, męŜczyźni 

18-64) 

Odchylenie 
powyŜej wartości 

referencyjnej 

3,5 

Dane za 2006 (RSW) 

Udział długotrwale 
bezrobotnych 

wśród osób w wieku 
produkcyjnym 

b) Wysoka 
stopa 

długotrwałego 
bezrobocia 

Komendy Policji 

Ilość 
przestępstw 

stwierdzonych 
ogółem 

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

32,3 

Dane za 2006 
(RSW) 

Liczba 
przestępstw na 
1 tys. ludności 

Komendy Policji 

Ilość czynów 
karalnych 

popełnionych przez 
nieletnich, przy czym 
za nieletniego uwaŜa 
się osobę, która w 
chwili popełnienia 

czynu miała 
ukończone 13 lat, ale 
nie ukończyła 17 lat 

Odchylenie powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

32,4 

Dane za 2006 
(TEMIDA) 

Czyny karalne osób 
nieletnich na 1 tys. 

nieletnich 

c) Wysoki poziom 
przestępczości i wykroczeń 

 

Urząd Statystyczny 

Ilość 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 

przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

Odchylenie poniŜej 
wartości 

referencyjnej 

8,9 

Dane za 2006 (RSW) 

Liczba 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarki narodowej 

na 100 osób 

d) Niski 
wskaźnik 

prowadzenia 
działalności  

gospodarczej 

Dane administracyjne 

Budynek wyposaŜony w wodociąg - 
budynek, w którym wszystkie, bądź 
niektóre mieszkania posiadają kran z 
wodą bieŜącą (bez względu na to czy 

jest to zimna czy ciepła woda), lub jest 
on poza mieszkaniem -ale wewnątrz 

tego budynku np. w korytarzu. Według 
długości przewodów rozdzielczych 
doprowadzających wodę od źródła 

(ujęcia wody) do budynku rozróŜnia się 
instalację jako: - sieciową urządzenie 

lokalne 

Odchylenie powyŜej wartości 
referencyjnej 

6,2 

Dane za 2002 (NSP) 

Udział budynków bez wodociągu/ do 
ogólnej liczby budynków (w %) 

Dane administracyjne 

Ilość budynków 
mieszkalnych 

powstałych przed 
rokiem 1989 w relacji 

do ogólnej liczby 
budynków 

mieszkalnych 

Odchylenie powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

81,6 

Dane za 2002 (NSP) 

Liczba budynków 
wybudowanych przed 

rokiem 1989/ do 
ogólnej liczby 

budynków (w %) 

e)Porównywalnie niski poziom wartości zasobu 
mieszkaniowego 
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Udział finansowy projektów z zakresu mieszkalnictwa w ogólnej kwocie 
wydatków ponoszonych w ramach MRPO nie przekroczy poziomu 3% alokacji dla 
Programu. 
 
Programy rewitalizacji powinny zostać przygotowane w oparciu o metodykę 
przedstawioną przez Instytucję Zarządzającą MRPO. Program zostanie oceniony 
pozytywnie jeŜeli uzyska co najmniej 60% maksymalnej  liczby punktów z oceny 
merytorycznej. Następnym etapem oceny będzie ocena formalna i merytoryczna 
poszczególnych projektów rewitalizacyjnych uwzględnionych w programie 
rewitalizacji, przy spełnieniu warunku, iŜ z kaŜdego pozytywnie ocenionego 
programu mogą zostać złoŜone maksymalnie dwa projekty. Co istotne, aplikujący 
o środki finansowe projekt rewitalizacyjny otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z 
ocenę uzyskaną przez program rewitalizacji. Wydatek poniesiony na opracowanie 
programu rewitalizacji będzie mógł zostać wsparty ze środków MRPO.  
Program rewitalizacji musi dotyczyć wyodrębnionego obszaru w granicach 
miasta, za wyjątkiem miast poniŜej 20 tysięcy mieszkańców, które w całości 
mogą zostać objęte jednym programem rewitalizacji. 

13. Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych Działań MRPO i innych programów 
operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia demarkacyjna pomiędzy 
Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 
Polityki Rybackiej”. Komplementarne wsparcie dostępne będzie  
w następujących programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

• Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 
• Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych 

• Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy  
• Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej  
• Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego 
• Działanie 3.3 Instytucje kultury 

• Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 
• Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej 

 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

• Oś priorytetowa 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie 
gospodarki wiejskiej 
• Działanie: Odnowa i rozwój wsi 
• Działanie: RóŜnicowanie we kierunku działalności nierolniczej  

14. Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

W ramach tego Działania realizowane będą projekty na obszarach gmin miejskich 
oraz terenach miejskich gmin miejsko-wiejskich.  
 
� Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów 

rewitalizacji 
1. Modernizacje, renowacje budynków poprawiające ich estetykę zewnętrzną: 

• obiekty uŜyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków administracji 
publicznej; 

• obiekty naleŜące do beneficjenta, słuŜące prowadzeniu działalności 
gospodarczej. 

2. Modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, 
fasady, okna i drzwi w fasadzie, zewnętrzne/wewnętrzne klatki schodowe i 
korytarze, windy). 

3. Modernizacje, renowacje i/lub adaptacje budynków na cele utworzenia 
mieszkań socjalnych. 

4. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury 
społecznej (z wyłączeniem opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej), w 
szczególności: 
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• szkół i przedszkoli; 
• obiektów sportowych i rekreacyjnych (np. boisk sportowych, kortów 

tenisowych, ścieŜek zdrowia, placów zabaw);     
• obiektów infrastruktury kulturalnej o znaczeniu lokalnym (wartość 

całkowita kwoty wydatków kwalifikowanych inwestycji w obiekt 
infrastruktury kulturalnej nie moŜe przekroczyć 1 000 000 zł – 
inwestycje w kwocie równej i wyŜszej od 1 000 000  zł – Działanie 3.3); 

• obiektów wielofunkcyjnych, w których łączone są róŜne funkcje z 
zakresu infrastruktury społecznej.  

5. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich na cele publiczne i/lub 
gospodarcze, w tym w szczególności: 

• porządkowanie przestrzeni publicznych, takich jak: place miejskie, 
skwery, parki; 

• uzupełnianie pierzei ulic i rynków; 
• zabudowa zdegradowanych przestrzeni (o charakterze środowiskowym 

bądź przemysłowym); 
• projekty związane z wyburzeniem obiektów zdegradowanych (których 

remont jest nieopłacalny) i zagospodarowaniem powstałej przestrzeni. 
6. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury 

komunalnej (np. przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub telekomunikacyjnych) na 
obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu wszystkich 
obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych usług komunalnych - 
wyłącznie w ramach typów projektów 1 – 5. 

7. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, wyłącznie w ramach typów 
projektów 1 – 5.   

 
� Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu  
1. Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz modernizacja obiektów sportowych i 

rekreacyjnych (w tym: sal gimnastycznych przy szkołach oraz hal 
sportowych).  

2. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej słuŜącej poprawie dostępu 
do obiektów infrastruktury społecznej, wyłącznie w ramach typu projektu 1. 

 
Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Działania powinni zapewnić, Ŝe 
wspierane obiekty infrastruktury edukacyjnej, będą ogólnie dostępne dla 
mieszkańców województwa – równieŜ w zakresie wykraczającym poza 
podstawowy obszar działalności danej instytucji, zgodnie z właściwym 
przeznaczeniem tychŜe obiektów (np. na cele naukowe, oświatowe, 
wychowawcze).  
 
Przez ogólnodostępność obiektów infrastruktury edukacyjnej, wspieranych w 
ramach Działania, rozumie się zapewnienie zainteresowanym moŜliwości 
korzystania na równych zasadach z  powierzchni tych obiektów, w czasie wolnym 
od zajęć dydaktycznych. 
 
Wyłączenie w ramach Schematu A 
Budowa/rozbudowa/modernizacja sal gimnastycznych przy szkołach oraz hal 
sportowych.  
 
Wyłączenie w ramach Schematu A i B 
Budowa/rozbudowa/modernizacja basenów. 
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Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i 

wiejskich 
78 – Infrastruktura mieszkalnictwa 
79 – Pozostała infrastruktura społeczna  

b Temat priorytetowy 
(dla interwencji cross-
financing) 

61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i 
wiejskich 
 

c Forma finansowania  01 - Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01 - Obszar Miejski 
e Działalność gospodarcza  18 - Edukacja 

20 - Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne 
22 - Inne niewyszczególnione usługi 

15. 

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 
16. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą Nr 
1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-
financingu) w zakresie projektów realizowanych w ramach programów 
rewitalizacji (Schemat A). W zakresie szkoleń pracowników zapewniających 
realizację celów statutowych instytucji mieszczących się w obiektach 
zrealizowanych w ramach projektów rewitalizacji dofinansowanych z MRPO. 
Udział finansowania w ramach tego instrumentu nie przekroczy 10% wartości 
wspólnotowego współfinansowania projektu. 
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Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów Schemat A  

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. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie 

wymienione wyŜej). 
7. Partnerzy społeczni i gospodarczy. 
8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
9. Instytucje otoczenia biznesu. 
10. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS. 
 
Schemat B  
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki. 
4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, których działalnością statutową jest 

sport i rekreacja.  
KaŜdy z wyŜej wymienionych Beneficjentów, który moŜe starać się o uzyskanie 
dofinansowania w ramach Działania 6.1 Schemat B: Projekty w zakresie 
rekreacji i sportu, uprawniony jest do złoŜenia maksymalnie dwóch kart 
projektów (wniosków o dofinansowanie) w ramach konkursu organizowanego 
dla powyŜszego Schematu B.  

18. 

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z 
pomocy) (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

19. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
95 123 798 EUR 

21. Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

77 002 477 EUR 
 
Schemat A 67 702 105 EUR 
Schemat B 9 300 372 EUR 
 
W tym środki dostępne w ramach konkursów: 77 002 477 EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

13 588 672 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

4 532 649 EUR 

24. Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

70% wydatków kwalifikowanych projektu 
 - za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
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W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 70% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym 
w pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, ww. 
całkowity maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% ze 
środków UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet 
Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi 
z środków EFRR. 

25. Minimalny wkład własny 
Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

30% wydatków kwalifikowanych projektu  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 30% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

26. Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28. Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Schemat A  
Minimalna kwota wsparcia wynosi 500 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 15 000 000 PLN 
Schemat B  
Minimalna kwota wsparcia wynosi 500 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 3 000 000 PLN 

30. Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) 
w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych 
(szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu 
finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
60% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej 
transzy jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej 
transzy zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu płatności 
zaliczkowych, odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych 
kosztów, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji nie były poniesione 
ze środków otrzymanych zaliczek. 
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31. Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Schemat A  
Maksymalne dofinansowanie projektu w części objętej cross- financingiem - na 
takim samym poziomie jak część inwestycyjna projektu, zgodnie z zapisami 
pkt. 24.  

 

DZIAŁANIE 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna 
3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 
Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 
za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 
za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich 
12.  Cel i uzasadnienie 

działania 
� Cel:  
Podniesienie poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich poprzez ich 
zrównowaŜony rozwój. 
 
� Uzasadnienie: 
Obszarem objętym interwencją Działania będą gminy wiejskie Województwa 
Małopolskiego oraz wiejskie części gmin miejsko-wiejskich. 
W ramach Działania stymulowany będzie uporządkowany rozwój przestrzenny 
jednostek osadniczych rozumiany jako rozwój i odnowa centrów wsi. 
Przywrócenie im dawnych lub nadanie nowych funkcji powinno odbywać się 
poprzez rozwój czy odnowę istniejących obiektów oraz inwestycje w 
infrastrukturę zapewniającą odpowiednią dostępność i wzrost poziomu Ŝycia. 
Przedsięwzięcia te powinny być zaplanowane w taki sposób, aby doprowadzić 
do oŜywienia Ŝycia społecznego i skupienia go w przestrzennie 
i instytucjonalnie atrakcyjnym punkcie danej miejscowości.  
Ludność zamieszkująca obszary wiejskie w Małopolsce charakteryzuje się 
stosunkowo niskim poziomem wykształcenia w porównaniu z mieszkańcami 
miast. Widoczny jest jednak stały wzrost zainteresowania jego uzupełnianiem, 
co powoduje konieczność rozbudowy nowoczesnej bazy dydaktycznej, ale i 
wymaga znaczących nakładów finansowych. Szczególnej uwagi wymaga na 
obszarach wiejskich rozwój przedszkoli, które będą miały istotne znaczenie w 
procesie wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci mieszkających na 
tych terenach. Planowane wsparcie skierowane będzie na projekty słuŜące 
aktywizacji społecznej i gospodarczej gmin wiejskich, słuŜące 
przeciwdziałaniu cywilizacyjnym zapóźnieniom występującym na tych 
terenach. W ramach Działania realizowane będą projekty w zakresie rozwoju 
infrastruktury społecznej – zwłaszcza szkół i przedszkoli, a takŜe rekreacyjnej i 
sportowej, która przyczyni się do wzmocnienia ich gospodarczego i 
społecznego potencjału.  
Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej zostały przewidziane do wsparcia 
w ramach tego Działania, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym dla 
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zapewnienia lub poprawy dostępu do obiektów infrastruktury społecznej oraz 
w ramach kompleksowej odnowy centrów wsi. 
Wszelkie przedsięwzięcia słuŜące realizacji celu Działania będą rozpatrywane 
pod kątem wpływu na wzrost jakości Ŝycia mieszkańców obszarów wiejskich. 
 
Działanie wpisuje się w cel 2. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
2007- 2013 ,,Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności 
społecznej”, cel 3. ,,Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i 
społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności 
Polski”, cel 6. ,,Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian 
strukturalnych na obszarach wiejskich”.  
 
Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu B: „Rozwój 
społeczny i jakość Ŝycia”, w obszarze V „Spójność wewnątrzregionalna”. 

13.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych 
programów operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia 
demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Komplementarne 
wsparcie dostępne będzie w następujących programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

• Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na 
wiedzy  
• Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych 

• Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy  
• Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 
• Działanie 3.3 Instytucje kultury 

• Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego  
• Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej 

  
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

• Oś priorytetowa 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie 
gospodarki wiejskiej 
• Działanie: Odnowa i rozwój wsi 
• Działanie: RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

• Oś priorytetowa 4 LEADER 
• Działanie: WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju   

14.  Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

W ramach tego Działania realizowane będą projekty na obszarach gmin 
wiejskich oraz terenach wiejskich gmin miejsko-wiejskich.  
 

� Schemat A: Odnowa centrów wsi 
1. Odnowa centrów wsi, w tym m.in.: 

• zagospodarowanie przestrzeni w celu uporządkowania przestrzeni 
publicznej; 

• modernizacje, renowacje powierzchni i przestrzeni na obszarach 
wiejskich poprawiające ich estetykę zewnętrzną (obiekty uŜyteczności 
publicznej), z wyłączeniem budynków administracji publicznej; 

• porządkowanie własności publicznej (scalanie powierzchni) dla 
bardziej efektywnego wykorzystania powierzchni; 

• zagospodarowanie pustych przestrzeni na cele publiczne i/lub 
gospodarcze, w tym: 

       zabudowa pustych przestrzeni , projekty związane z wyburzeniem 
obiektów zdegradowanych (których remont jest nieopłacalny) i 
zagospodarowaniem powstałej przestrzeni; 

2. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej 
infrastruktury komunalnej (np. przewodów lub urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych lub 
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telekomunikacyjnych)  na obszarze objętym odnową centrum wsi, w celu 
zapewnienia dostępu wszystkich obiektów do podstawowych usług 
komunalnych -wyłącznie w ramach 1 rodzaju projektów. 

3. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - wyłącznie w ramach 1  
rodzaju projektów. 
 
� Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa 

1.  Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury 
społecznej (z wyłączeniem opieki zdrowotnej oraz opieki społecznej) w 
szczególności: 
• szkół i przedszkoli wraz z salami gimnastycznymi, 
• obiektów sportowych i rekreacyjnych (np. hal sportowych, boisk 

sportowych, kortów tenisowych, ścieŜek zdrowia, placów zabaw), 
• obiektów infrastruktury kulturalnej o znaczeniu lokalnym (wartość 

całkowita kwoty wydatków kwalifikowanych inwestycji w obiekt 
infrastruktury kulturalnej nie moŜe przekroczyć 1 000 000 zł – 
inwestycje w kwocie równej i wyŜszej od 1 000 000 zł– Działanie 3.3), 

• obiektów wielofunkcyjnych, w których łączone są róŜne funkcje z 
zakresu infrastruktury społecznej. 

 
2. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej słuŜąca poprawie dostępu 

do obiektów infrastruktury społecznej, wyłącznie w ramach ww. typów 
projektów.  

 
Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Działania powinni zapewnić, 
Ŝe wspierane obiekty infrastruktury edukacyjnej, będą ogólnie dostępne dla 
mieszkańców województwa – równieŜ w zakresie wykraczającym poza 
podstawowy obszar działalności danej instytucji, zgodnie z właściwym 
przeznaczeniem tychŜe obiektów (np. na cele naukowe, oświatowe, 
wychowawcze).  
 
Przez ogólnodostępność obiektów infrastruktury edukacyjnej, wspieranych w 
ramach Działania, rozumie się zapewnienie zainteresowanym moŜliwości 
korzystania na równych zasadach z  powierzchni tych obiektów, w czasie 
wolnym od zajęć dydaktycznych. 
 
Wyłączenie w ramach schematu B 
Budowa/rozbudowa, modernizacja basenów. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  61 – Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i 

wiejskich 
75 – Infrastruktura systemu oświaty 
77 – Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza 
79 – Pozostała infrastruktura społeczna 

b Temat priorytetowy 
(dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  02 – Obszar górski 

05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 
gospodarcza  

18 - Edukacja 
20 - Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne 
22 - Inne niewyszczególnione usługi 

15. 

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 
16. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
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Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą 
Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach  Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów 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. Partnerzy społeczni i gospodarczy. 
6. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych. 
KaŜdy z wyŜej wymienionych Beneficjentów, który moŜe starać się o uzyskanie 
dofinansowania w ramach Działania 6.2, uprawniony jest do złoŜenia 
maksymalnie dwóch kart projektów (wniosków o dofinansowanie) w ramach 
organizowanego konkursu. 

18. 

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z 
pomocy) (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb 

przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

19. 

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
48 150 062 EUR 

21. Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

38 977 779 EUR, w tym: 
Schemat A 13 076 745 EUR 
Schemat B 25 901 034 EUR 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 38 977 779 EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

6 878 432 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

2 293 851 EUR 

24. Maksymalny udział 
środków UE w wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

70% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 70% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w 
ramach których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze 
określonym w pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, 
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ww. całkowity maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% 
ze środków UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet 
Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi 
z środków EFRR. 

25. Minimalny wkład własny 
Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

30% wydatków kwalifikowanych projektu  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 30% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

26. Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28. Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Schemat A 
Minimalna kwota wsparcia: 500 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia: 5 000 000 PLN 
Schemat B 
Minimalna kwota wsparcia: 500 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000 PLN 

30. Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) 
w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych 
(szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu 
finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
60% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej 
transzy jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej 
transzy zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu płatności 
zaliczkowych, odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych 
kosztów, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji nie były 
poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 

31. Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Nie dotyczy 
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DZIAŁANIE 6.3 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW, W TYM SOCJALNEGO I ZDROWOTNEGO 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna  
3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 
Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 
za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 
za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i 
zdrowotnego 

12.  Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel:  
Polepszenie oraz zabezpieczenie dostępu mieszkańców województwa do usług 
z zakresu ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz wsparcie działania słuŜb 
ratowniczych w regionie. 
 
� Uzasadnienie:  
Dostępność usług ochrony zdrowia i innych usług społecznych jest jednym z 
najistotniejszych problemów w Małopolsce. 
Główną przyczyną tej sytuacji jest brak lub zły stan obiektów niezbędnych do 
świadczenia tych usług oraz słabe ich wyposaŜenie. Małopolska jest ponadto 
regionem o znacznym przestrzennym zróŜnicowaniu warunków 
bezpieczeństwa mieszkańców – róŜnice te dotyczą głównie dostępu do 
podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, parametrów opisujących 
działania ratownicze na terenie województwa oraz dostępu do usług opieki 
społecznej. 
W ramach tego Działania będzie podejmowana interwencja w zakresie trzech 
obszarów: 
1) ochrony zdrowia; 
2) opieki społecznej; 
3) wsparcia słuŜb ratunkowych. 
Działania w zakresie ochrony zdrowia będą nakierowane na wsparcie 
wysokospecjalistycznych ośrodków zlokalizowanych poza granicami 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (wojewódzkie szpitale specjalistyczne 
połoŜone poza terenem Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego), 
posiadających szczególne znaczenie dla poprawy i wyrównania dostępu do 
wysokospecjalistycznych usług diagnostycznych i terapeutycznych, oraz 
szpitali powiatowych połoŜonych poza terenem Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego. Wsparte zostaną jedynie te szpitale specjalistyczne, które 
zostaną umieszczone w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO. WaŜnym obszarem interwencji będzie równieŜ wspieranie 
lecznictwa uzdrowiskowego, co jest związane z szerszą polityką wspierania 
uzdrowiskowych obszarów regionu oraz jednostek świadczących opiekę 
paliatywno- hospicyjną (hospicjów). 
W/w działania z zakresu ochrony zdrowia podejmowane w ramach programu, 
będą nakierowane na podniesienie jakości świadczonych usług w ramach 
publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz na zwiększenie dostępu 
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mieszkańców regionu do podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. 
Ponadto wsparciem zostaną objęte procesy dostosowawcze obiektów ochrony 
zdrowia w związku z obowiązującym prawem, co pomoŜe zlikwidować 
istniejące zapóźnienia. Projekty nie będą mogły powodować zwiększenia 
istniejącego sektora ochrony zdrowia (np. przyrostu łóŜek szpitalnych), 
natomiast powinny wpływać na polepszenie jakości świadczonych usług. 
Projekty realizowane w ramach programu będą dostarczać nową jakość usług 
medycznych mieszkańcom regionu. Współfinansowaniu nie będą podlegać 
bieŜące remonty obiektów oraz działania mające na celu jedynie odtworzenie 
stanu istniejącego, a takŜe inwestycje w termomodernizację budynków 
wykorzystywanych przez słuŜbę zdrowia.  
W obszarze opieki społecznej dofinansowane zostaną przedsięwzięcia 
niekomercyjne, realizowane przez jednostki publiczne, a takŜe organizacje 
pozarządowe i kościoły. Wsparte zostaną inwestycje w obiekty podmiotów 
świadczących usługi opieki społecznej i placówek opiekuńczo-
wychowawczych. Współfinansowane projekty będą komplementarne wobec 
działań podejmowanych w ramach innych programów wsparcia, w tym 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
W zakresie wspierania słuŜb ratunkowych współfinansowane będą projekty 
dotyczące zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom oraz turystom, 
realizowane przez Państwową i Ochotniczą StraŜ PoŜarną, Górskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
 
Działanie wpisuje się w cel 2. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
2007-2013 ,,Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności 
społecznej”, cel 3. ,,Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i 
społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności 
Polski”, cel 6. ,,Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian 
strukturalnych na obszarach wiejskich”.  
 
Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu B: „Rozwój 
społeczny i jakość Ŝycia”, w obszarze V „Spójność wewnątrzregionalna”. 

13.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych 
programów operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia 
demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Komplementarne 
wsparcie dostępne będzie w następujących programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

• Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na 
wiedzy 
• Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

• Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy 
• Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 

• Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 
• Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych KOM  

 
� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

• Oś priorytetowa XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa 
efektywności systemu ochrony zdrowia 
• Działanie 13.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego 
• Działanie 13.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o 

znaczeniu ponadregionalnym 
 

� Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
• Oś priorytetowa II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób 
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pracujących 
• Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących 

oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 
• Oś priorytetowa VII Promocja integracji społecznej 

• Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
• Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora 

ekonomii społecznej 
 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 

• Oś priorytetowa 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie 
gospodarki wiejskiej 
• Działanie: Odnowa i rozwój wsi 

14.  Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

� Schemat A: Ochrona zdrowia  
� Wsparcie wysokospecjalistycznych jednostek ochrony zdrowia 
(wojewódzkie szpitale specjalistyczne połoŜone poza terenem 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego), jednostek lecznictwa 
szpitalnego (szpitale powiatowe połoŜone  poza terenem Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego) oraz jednostek opieki  paliatywno- 
hospicyjnej (hospicja): 

Wsparciu podlegać będzie m.in.: 
• przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów związanych z 

infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób aby dostosować je do 
wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa; 

• przebudowa, rozbudowa i wyposaŜenie sal operacyjnych; 
• dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób 

niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami; 
• zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego niezbędnego do 

implementacji nowoczesnych technologii medycznych do sektora 
ochrony zdrowia; 

• zakup nowych specjalistycznych urządzeń medycznych oraz sprzętu do 
diagnostyki i terapii, 
w szczególności chorób układu krąŜenia oraz chorób nowotworowych. 

� Lecznictwo uzdrowiskowe i przyrodolecznictwo (szpitale 
uzdrowiskowe i sanatoria uzdrowiskowe) 

• przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów związanych z 
infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób, aby dostosować je do 
wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.  

• przebudowa, rozbudowa i wyposaŜenie sal zabiegowych i innych części 
słuŜących świadczeniu usług zdrowotnych; 

• zakup sprzętu i unowocześnienie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. 
Zakup sprzętu będzie dofinansowany jedynie w przypadku udowodnienia 
przez Beneficjenta racjonalności tego zakupu oraz posiadania odpowiedniego 
personelu, który zapewni właściwe uŜytkowanie urządzeń od momentu ich 
zakupu i zainstalowania. Dopuszcza się sytuację, kiedy w obliczu braku 
odpowiedniego personelu, Beneficjent w ramach projektu zaplanuje 
odpowiednie szkolenia dla swoich pracowników, tak aby zapewnić pełne i 
właściwe uŜytkowanie sprzętu od momentu jego zakupu i instalacji (do 10% 
wartości projektu). 
 
� Schemat B: Opieka społeczna 
Dofinansowane będą przedsięwzięcia niekomercyjne, realizowane przez 
jednostki publiczne, a takŜe organizacje pozarządowe i kościoły. Wsparte 
zostaną inwestycje w obiekty podmiotów świadczących usługi z zakresu opieki 
społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. 
Wsparciu podlegać będzie: 

• przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów świadczących usługi 
opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w celu 
dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych i/lub wymogów 
określonych w obowiązujących przepisach prawa;  

• przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów, w celu 
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przystosowania ich do działalności w zakresie opieki społecznej, w tym 
opieki nad osobami niepełnosprawnymi i osobami ze szczególnymi 
potrzebami. 

 
� Schemat C: SłuŜby ratunkowe 
Współfinansowaniu podlegać będą inwestycje realizowane przez słuŜby 
ratunkowe dbające o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, działające na 
terenie regionu, tj. Państwową i Ochotniczą StraŜ PoŜarną, Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 
Inwestycje dotyczyć będą zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego 
funkcjonowania jednostek i podnoszącego jakość realizowanych przez nie 
działań. 
Ochotnicza StraŜ PoŜarna będzie mogła ubiegać się o wsparcie 
reprezentowana wyłącznie przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie 
Związku OSP RP. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  76 – Infrastruktura ochrony zdrowia 

79 – Pozostała infrastruktura społeczna 
b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-
financing) 

76 – Infrastruktura ochrony zdrowia 
 

c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna  
d Typ obszaru  01 – Obszar miejski 

02 – Obszar górski 
05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia)  

e Działalność gospodarcza  19 – Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego 
20 – Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne 

15.  

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 
16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą 
Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach  Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17.  Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-
financingu) w zakresie szkoleń personelu, niezbędnych do zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania zakupywanego sprzętu. 
Udział finansowania w ramach tego instrumentu nie przekroczy 10% wartości 
wspólnotowego współfinansowania projektu. 

18.  Beneficjenci 
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a Typ Beneficjentów Schemat A  
1. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony 

zdrowia: 
- wojewódzkie szpitale specjalistyczne połoŜone poza terenem KOM( 
umieszczone w IWIPK MRPO),  
- szpitale powiatowe połoŜone poza terenem Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego,  
- zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (szpitale uzdrowiskowe i sanatoria 
uzdrowiskowe); 
- hospicja. 
2.  Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych prowadzące hospicja. 
3.    Partnerzy społeczni i gospodarczy – organizacje pozarządowe prowadzące 
hospicja. 
 
Schemat B  
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i 

placówki. 
4. Partnerzy społeczni i gospodarczy w tym organizacje pozarządowe, 

których celem statutowym jest pomoc społeczna. 
5.   Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych. 
 
Schemat C 
1. Partnerzy społeczni i gospodarczy (Górskie Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe (grupy jurajska, beskidzka, krynicka, podhalańska), 
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, Ochotnicza StraŜ PoŜarna (reprezentowana 
wyłącznie przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie Związku OSP 
RP). 

2. Administracja rządowa (Państwowa StraŜ PoŜarna). 
b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy (Schematy A (z wyjątkiem szpitali specjalistycznych), B, C) 
Projekty indywidualne (Schemat A – w odniesieniu do szpitali 
specjalistycznych spoza terenu KOM) 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 
Zarząd Województwa Małopolskiego 

19.  

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
49 409 606 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

40 001 598 EUR, w tym: 
 
Schemat A 30 001 198 EUR  
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 24 001 198 EUR 
 
Schemat B 8 000 000 EUR 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 8 000 000 EUR 
 
Schemat C 2 000 400 EUR 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 2 000 400 EUR 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 

7 059 105 EUR 
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działanie 
23.  Przewidywana wielkość 

środków prywatnych na 
działanie 

2 348 903 EUR 

24.  Maksymalny udział 
środków UE w wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

60% wydatków kwalifikowanych projektu. 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 60% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w 
ramach których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze 
określonym w pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, 
ww. całkowity maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% 
ze środków UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet 
Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi 
z środków EFRR. 

25.  Minimalny wkład własny 
Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

40% wydatków kwalifikowanych projektu  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład 
własny Beneficjenta - nie mniej niŜ 40% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de 
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  

29.  Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Schemat A  
Minimalna kwota wsparcia wynosi: 500 000PLN 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi: 10 000 000 PLN (za wyjątkiem projektów 
znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO) 
Schemat B 
Minimalna kwota wsparcia wynosi: 500 000PLN 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi: 2 500 000 PLN 
Schemat C 
Minimalna kwota wsparcia wynosi 500 000PLN 
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Maksymalna kwota wsparcia wynosi: 2 500 000 PLN 
30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 

2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) 
w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych 
(szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu 
finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
60% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% 
wartości dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i 
kolejnej transzy jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej 
otrzymanej transzy zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu 
płatności zaliczkowych, odbywać się będzie na zasadach refundacji 
poniesionych kosztów, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji nie 
były poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 

31.  Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Schemat A 
Maksymalne dofinansowanie projektu w części objętej cross- financingiem -
 na takim samym poziomie jak część inwestycyjna projektu, zgodnie z 
zapisami pkt. 24. 
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2.7 Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska 
 
 
2.7.1 Skrócony opis priorytetu 
Cel operacyjny: Likwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska i racjonalne gospodarowanie 
zasobami.  

Bogate zasoby naturalne stanowią mocną stronę województwa małopolskiego i są szansą jego rozwoju. 
Walory te nie są jednak w pełni wykorzystywane z powodu słabo rozwiniętej infrastruktury komunalnej 
w zakresie ochrony środowiska. Nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa, brak racjonalnej 
gospodarki odpadami, zanieczyszczenie powietrza oraz zagroŜenie powodziami zmniejsza atrakcyjność 
Małopolski, a więc pozbawia region jednego z najwaŜniejszych atutów rozwoju oraz znacznie 
ogranicza moŜliwości czerpania z zasobów środowiska naturalnego w kolejnych latach. 
Małopolska wymaga wielu działań, które uczynią region bardziej przyjaznym dla mieszkańców i 
inwestorów przy równoczesnym zachowaniu walorów środowiska naturalnego. W zakresie tym 
wymagane jest przeprowadzanie inwestycji, które pozwolą na właściwą gospodarkę wodno-ściekową, 
ochronę przed najczęściej występującymi w tym regionie kataklizmami tj. powodziami oraz suszami, 
racjonalne gospodarowanie odpadami, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a takŜe wszelkich 
działań, które w efektywny sposób przyczynią się do ochrony środowiska przyrodniczego. Inwestycje 
środowiskowe pozwolą na poprawę sytuacji ekologicznej, podniosą jakość zamieszkania, zabezpieczą 
miejsca pracy w sektorach działalności gospodarczej związanych z przemysłem turystycznym oraz 
stworzą warunki do zwiększenia ich liczby w przyszłości, a takŜe poprawią moŜliwości dla lokowania 
nowych inwestycji w innych sferach gospodarki. 
W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w czterech 
głównych obszarach: 
1. gospodarki wodno– ściekowej; 
2. poprawy jakości powietrza i zwiększenie odnawialnych źródeł energii; 
3. gospodarki odpadami; oraz 
4. poprawy bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrony przed skutkami klęsk Ŝywiołowych. 

 
 
2.7.2 Szczegółowy opis działań realizowanych w ramach priorytetu 

 

DZIAŁANIE 7.1 GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 

1. Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2. Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska 
3. Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Małopolskiego 
5. Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

6. Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8. Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 
Wojewoda Małopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna 
za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna 
za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11. Numer i nazwa działania Działanie 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa 
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12. Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel: 
Działanie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez 
ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, poprawę 
zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz optymalizację zuŜycia wody.  
 
� Uzasadnienie: 

Realizacja powyŜszych celów przyczyni się do poprawy warunków Ŝycia 
mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju 
przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. 
Województwo Małopolskie połoŜone w dorzeczu górnej Wisły posiada wysoką 
rangę w skali kraju w zakresie gospodarki wodnej ze względu na gęstą sieć 
rzeczną, ich górski charakter i wielkość zasobów wód powierzchniowych 
(14,2% zasobów kraju). Powszechność skaŜeń wód powierzchniowych, 
zwłaszcza pod względem sanitarnym, powoduje, Ŝe wody podziemne stają się 
często jedynym moŜliwym do wykorzystania źródłem wody pitnej dobrej 
jakości. Pod względem ilości wód podziemnych województwo naleŜy zaliczyć 
do średnio zasobnych – 340 mln m3 - 6% zasobów kraju. Uwarunkowania 
wynikające z budowy geologicznej silnie róŜnicują zasobność struktur 
wodonośnych na obszarze województwa. Stąd teŜ bardzo waŜna dla regionu 
jest ochrona wód zlewni, szczególnie powyŜej ujęć wody pitnej. Występują 
duŜe dysproporcje zasobów wodnych, stąd konieczność pobierania wody na 
potrzeby obszarów ubogich w zasoby z obszarów bogatych i przesyłanie jej 
systemami wodociągów. Inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska, 
szczególnie intensywne w ostatnich latach, nie były w stanie wyeliminować 
wieloletnich zaniedbań w tym zakresie, co ma odzwierciedlenie szczególnie w 
niezadowalającej jakości wód. W związku z tym konieczne jest 
dofinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury wodno-ściekowej. 
Realizacja Działań w tym zakresie przyczyni się do poprawy atrakcyjności i 
konkurencyjności Małopolski oraz do wypełniania zobowiązań akcesyjnych w 
dziedzinie ochrony środowiska i realizacji polityk horyzontalnych Unii 
Europejskiej. 
 
Działanie wpisuje się w cel 3. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
2007-2013 „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej 
mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski ”. 
 
Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu B. „Rozwój 
społeczny i jakość Ŝycia”, w obszarze VI „Ochrona środowiska”: kierunek 
polityki „Ochrona zasobów wodnych”. 

13. Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych 
programów operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia 
demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Komplementarne 
wsparcie dostępne będzie w następujących programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 

• Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy 
• Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw 
 
� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

• Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa 
• Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach 

powyŜej 15 tys. RLM 
 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

• Oś Priorytetowa 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie 
gospodarki wiejskiej 
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• Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

14. Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

1. Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania 
ścieków w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych od 2 000 do 15 000 RLM w tym: 
• sieci kanalizacji sanitarnej, 
• sieci kanalizacji deszczowej, 
• oczyszczalnie ścieków, 
• inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i 

oczyszczania ścieków. 
2. Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody w 

tym: 
• sieci wodociągowe, wyłącznie w powiązaniu z budową sieci 

kanalizacyjnych (oraz w przypadku gdy odbiór ścieków jest 
zabezpieczony przez przydomowe oczyszczalnie lub juŜ istniejące sieci 
kanalizacyjne), 

• stacje uzdatniania wody, 
• zbiorniki umoŜliwiające pozyskiwanie wody pitnej, 
• urządzenia słuŜące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania 

wody, 
• inwestycje mające na celu optymalizację zuŜycia wody jako element 

szerszego projektu. 
W ramach realizacji wyŜej wymienionych projektów będzie moŜliwość 
realizacji działań związanych z edukacją ekologiczną przy wykorzystaniu cross 
– financingu. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  45 – Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 
46 – Oczyszczanie ścieków  

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-
financing) 

45 – Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 
46 – Oczyszczanie ścieków 

c Forma finansowania  01 - Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01 – Obszar miejski 

02 – Obszar górski 
05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza  09 - Pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody 
20 - Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne 
21 Działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

15. 

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 
16. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą 
Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-
financingu) w zakresie edukacji ekologicznej. Udział finansowania w ramach 
tego instrumentu nie przekroczy 10% wartości wspólnotowego 
współfinansowania projektu. 

18. Beneficjenci 
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a Typ Beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Administracja rządowa. 
4. Parki narodowe i krajobrazowe. 
5. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony 

zdrowia. 
6. Spółki wodne. 
7. Przedsiębiorcy: 
− spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub 

przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub 
akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 
stowarzyszenia, 

− podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub 
akcji posiada gmina, powiat lub województwo w tym podmioty 
wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy, 

− podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na 
podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi 
publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu 
terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska, 

− podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z zapisami 
Ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Mieszkańcy Województwa Małopolskiego 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy  
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

19. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  

Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
37 057 124 EUR 

21. Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

30 001 199 EUR, 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 30 001 199 EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

5 294 329 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

1 761 596 EUR 

24. Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

70% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 70% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w 
ramach których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze 
określonym w pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, 
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ww. całkowity maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% 
ze środków UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet 
Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi 
z środków EFRR. 

25. Minimalny wkład własny 
Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

30% wydatków kwalifikowanych projektu  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład 
własny Beneficjenta - nie mniej niŜ 30% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de 
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

26. Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28. Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Minimalna kwota wsparcia wynosi: 1 000 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi:  8 000 000 PLN 

30. Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) 
w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych 
(szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu 
finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
60% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% 
wartości dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i 
kolejnej transzy jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej 
otrzymanej transzy zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu 
płatności zaliczkowych, odbywać się będzie na zasadach refundacji 
poniesionych kosztów, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji nie 
były poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 

31. Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Maksymalne dofinansowanie projektu w części objętej cross- financingiem -
 na takim samym poziomie jak część inwestycyjna projektu, zgodnie z 
zapisami pkt. 24.  
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DZIAŁANIE 7.2 POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA  
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska  
3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 
Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 
za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 
za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

12.  Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel: 
Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego przez redukcję emisji 
zanieczyszczeń oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  
 
� Uzasadnienie:  
Województwo Małopolskie zajmuje 3 miejsce w kraju pod względem emisji 
pyłów i 4 miejsce pod względem emisji gazów. Konsekwentnie realizowane 
postanowienia polityki ekologicznej, jak równieŜ procesy restrukturyzacji i 
unowocześniania gospodarki przyczyniły się do obniŜenia poziomu presji na 
środowisko. Nadal jednak obserwuje się przekroczenia norm stęŜenia 
podstawowych zanieczyszczeń, pomimo systematycznego spadku emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z działalności przemysłowej i energetycznej. 
W ostatnich latach moŜna zauwaŜyć niewielki, lecz systematyczny spadek 
emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw. W Województwie 
Małopolskim zmalała emisja dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla. 
Zmniejszeniu emisji przemysłowo-energetycznej towarzyszy niestety wysoki 
poziom emisji niskiej. Szczególnie waŜne jest to w miastach oraz 
miejscowościach uzdrowiskowych i turystycznych. Wykorzystanie 
ekologicznych nośników energii takich jak: biomasa, energia słoneczne czy 
wody geotermalne mogłoby skutecznie eliminować węgiel jako paliwo. 
Województwo Małopolskie zajmuje czwartą pozycję pod względem 
wykorzystania źródeł energii odnawialnej. W Województwie Małopolskim 
energia odnawialna, wykorzystywana jest do produkcji energii elektrycznej 
(głównie energia rzek oraz w nieznacznym stopniu energia wiatru) oraz do 
produkcji ciepła (energia geotermalna, słoneczna oraz energia pochodząca z 
biomasy). Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest nadal zbyt małe w 
stosunku do potrzeb i moŜliwości, szczególnie w zakresie energii geotermalnej 
i wodnej. 
 
Działanie będzie przyczyniało się do ochrony środowiska naturalnego, zasada 
ta będzie realizowana w szczególności poprzez zamieszczenie kryteriów 
odwołujących się do wykorzystywania odnawialnych źródeł energii oraz 
zwiększenia efektywności energetycznej w budownictwie – we wszystkich 
grupach kryteriów wyboru operacji (tam gdzie to zasadne ze względu na 
charakter operacji). Ponadto, kaŜdy projekt inwestycyjny realizowany w 
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ramach programu – tam, gdzie jest to wymagane przepisami prawa – będzie 
badany pod kątem wpływu na środowisko naturalne. 
 
Działanie wpisuje się w cel 3. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
2007-2013 „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej 
mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski ”. 
 
Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu B. „Rozwój 
społeczny i jakość Ŝycia”, w obszarze VI „Ochrona środowiska”: kierunek 
polityki „Ochrona powietrza i zwiększenie wykorzystania 
niekonwencjonalnych źródeł energii”. 

13.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych 
programów operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia 
demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Komplementarne 
wsparcie dostępne będzie w następujących programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 

• Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy 
• Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw  
 
� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

• Oś priorytetowa X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku  
• Działanie 10.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii 
• Działanie 10.2 Efektywna dystrybucja energii 
• Działanie 10.3 Termomodernizacja obiektów uŜyteczności publicznej 
• Działanie 10.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 
• Działanie 10.6 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 

 
� Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

• Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 
• Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

• Oś priorytetowa 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie 
gospodarki wiejskiej 
• Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

(kod 321) 
14.  Przykładowe rodzaje 

projektów  
 

W ramach tego Działania realizowane będą projekty na obszarach wiejskich, 
miejsko-wiejskich oraz miejskich. 
1. Prace inwestycyjne (modernizacja, rozbudowa i budowa) dotyczące 

systemów ciepłowniczych i wyposaŜenia ich w instalacje ograniczające 
emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza. 

2. Przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów uŜyteczności 
publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, np. wymiana 
urządzeń ciepłowniczych. 

3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – rozwój infrastruktury 
słuŜącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, w tym: 

• Budowa oraz modernizacja małych elektrowni wodnych, 
• Wykorzystanie energii geotermalnej na potrzeby ciepłownictwa, 
• Pozyskiwanie energii słonecznej zwłaszcza dla budynków uŜyteczności 

publicznej (szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia, itp.), 
• Budowa elektrowni wiatrowych, 
• Budowa i montaŜ instalacji i urządzeń do wykorzystywania biomasy, 
• Budowa instalacji odzyskujących biogaz ze składowisk odpadów i 

oczyszczalni ścieków. 
Inne inwestycje realizujące cel Działania (między innymi: modernizacja źródeł 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 137 

ciepła w celu poprawy sprawności energetycznej, podnoszenie sprawności 
wytwarzania energii, działania na rzecz racjonalnego i oszczędnego zuŜycia 
energii poprzez zmniejszenie strat energii).  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  39 – Energia odnawialna: wiatrowa. 

40 – Energia odnawialna: słoneczna. 
41 – Energia odnawialna: biomasa. 
42 – Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe. 
43 – Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią. 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-
financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Pomoc bezzwrotna 

d Typ obszaru  01 – Obszar miejski. 
02 – Obszar górski. 
05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia 

e Działalność gospodarcza  08 – Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej, gazu i ciepła 
21 - Działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

15.  

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 
16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą 
Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17.  Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy  

Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Administracja rządowa. 
4. Parki narodowe i krajobrazowe. 
5. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony 

zdrowia. 
6. Jednostki naukowe. 
7. Szkoły wyŜsze. 
8. Organizacje pozarządowe. 
9. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
10. Przedsiębiorcy. 

18.  

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Mieszkańcy Województwa Małopolskiego 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy 
 (patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego  

19.  

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  

Osoba upowaŜniona przez IZ 
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Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
28 711 317 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

22 000 479 EUR, 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 22 000 479 EUR 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

3 882 437 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

2 828 401 EUR 

24.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

85% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 85% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w 
ramach których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze 
określonym w pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, 
ww. całkowity maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% 
ze środków UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet 
Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi 
z środków EFRR. 

25.  Minimalny wkład własny 
Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

15% wydatków kwalifikowanych projektu  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład 
własny Beneficjenta - nie mniej niŜ 15% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de 
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Maksymalna wartość 
projektu (jeśli dotyczy) 

Zgodnie z linią demarkacyjną:  
• Budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 

ciepła w skojarzeniu:  
Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
poniŜej 10 mln PLN 
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• Budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych: 
Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych 
projektu poniŜej 20 mln PLN 

 
• Projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii: 
o budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej do produkcji 

i przesyłu energii odnawialnej, 
o inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w 

zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
poniŜej 20 mln PLN 

 
• W zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu: 
Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
dla inwestycji poniŜej 10 mln PLN 

 
• W zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych: 
Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
dla inwestycji poniŜej 10 mln PLN 

 
• Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umoŜliwiających 

przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych: 

Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
poniŜej 20 mln PLN 

29.  Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Minimalna kwota wsparcia: 20 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia: 5 000 000 PLN 

30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm.) 
w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych 
(szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu 
finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
60% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% 
wartości dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i 
kolejnej transzy jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej 
otrzymanej transzy zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu 
płatności zaliczkowych, odbywać się będzie na zasadach refundacji 
poniesionych kosztów, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji nie 
były poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 

31.  Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Nie dotyczy 

 

DZIAŁANIE 7.3 GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 

2. Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska  
3. Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4. Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Małopolskiego 

5. Instytucja Pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

6. Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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7. Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8. Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 
Wojewoda Małopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna 
za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna 
za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11. Numer i nazwa działania Działanie 7.3 Gospodarka odpadami  
12. Cel i uzasadnienie 

działania 
� Cel: 

Celem Działania jest wprowadzenie zgodnych z normami europejskimi 
systemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
 
� Uzasadnienie: 

Na obszarze Województwa Małopolskiego tylko ok. 66% wytworzonych 
odpadów objętych jest zorganizowanym zbieraniem. Problemem jest 
niekontrolowane wprowadzanie odpadów do środowiska – dzikie wysypiska, 
spalanie odpadów w kotłach grzewczych oraz nieścisłości w systemie 
ewidencji odpadów. 
Spośród 36 legalnych składowisk odpadów, 7 nie spełnia wymagań 
technicznych i wymaga dostosowania lub zamknięcia. Wśród stosowanych 
metod zagospodarowania odpadów komunalnych dominuje składowanie (98%), 
najbardziej uciąŜliwe dla środowiska. Selektywną zbiórką, mimo 5-krotnego 
wzrostu na przestrzeni lat 2001-2005, objętych jest jedynie 4% zbieranych 
odpadów. 
Interwencje w ramach Działania będą ukierunkowane na poprawę gospodarki 
odpadami w województwie. Wspierane będą inwestycje zwiększające udział 
odpadów segregowanych w ogólnej ilości odpadów, w szczególności 
kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów obejmujące organizację 
selektywnej zbiórki, odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców oraz 
odzysk surowców wtórnych i odpadów ulegających biodegradacji. 
Działanie wpisuje się w cel 3. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
2007-2013 „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej 
mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski ”. 
 
Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu B. „Rozwój 
społeczny i jakość Ŝycia”, w obszarze VI „Ochrona środowiska”: kierunek 
polityki „Gospodarka odpadami”. 

13. Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych 
programów operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia 
demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Komplementarne 
wsparcie dostępne będzie w następujących programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 

• Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy 
• Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności 

przedsiębiorstw  
 
� Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

• Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
•  Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 
niebezpiecznych 

 
� Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
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• Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 
• Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 

 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

• Oś priorytetowa 3 Jakość Ŝycia na obszarach wiejskich i róŜnicowanie 
gospodarki wiejskiej 
• Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

14. Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

Projekty mające na celu wprowadzenie systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi zgodnego z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, 
obsługujące do 150 tys. mieszkańców, w tym: 
1. Budowa i rozbudowa sortowni odpadów. 
2. Budowa i rozbudowa kompostowni odpadów. 
3. Budowa stacji demontaŜu odpadów wielkogabarytowych. 
4. Budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przekształcania 

odpadów. 
5. Rozbudowa i modernizacja istniejących składowisk odpadów 

komunalnych. 
6. Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych. 
7. Organizacja i wdraŜanie systemów selektywnej zbiórki odpadów.  
8. Organizacja gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych. 
9. Realizacja gminnych i powiatowych programów usuwania azbestu jako 

dokumentów odrębnych lub stanowiących część planów gospodarki 
odpadami. 

10. Likwidacja dzikich wysypisk i mogilników. 
W ramach realizacji wyŜej wymienionych projektów będzie moŜliwość 
korzystania z cross-financingu (działania promocyjne i edukacja ekologiczna). 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  44 - Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 
b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-
financing) 

44 - Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 

c Forma finansowania  01 - Pomoc bezzwrotna  
d Typ obszaru  01 - Obszar miejski 

02 - Obszar górski 
05 - Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza  20 - Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne 
21 - Działalność związana ze środowiskiem naturalnym 

15. 

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 
16. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w 
„Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” 
przyjętym Uchwałą Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 
grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków 
objętych dofinansowaniem w ramach  Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-
financingu) w zakresie edukacji ekologicznej. Udział finansowania w ramach 
tego instrumentu nie przekroczy 10% wartości wspólnotowego 
współfinansowania projektu. 

18. Beneficjenci 
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a Typ Beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. administracja rządowa. 
4. Parki narodowe i krajobrazowe. 
5. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony 

zdrowia. 
6. Przedsiębiorcy: 
a) spółki prawa handlowego niedziałające w celu osiągnięcia zysku lub 

przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów 
lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 
stowarzyszenia, 

b) podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów 
lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym podmioty wykonujące te 
usługi na mocy odrębnej umowy, 

c) podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na 
podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi 
publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu 
terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska, 

d) podmioty działające w oparciu o umowę/ porozumienie zgodne z 
zapisami ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. 

 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Mieszkańcy Województwa Małopolskiego 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie 

Tryb konkursowy 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego  

19. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
18 528 562 EUR 

21. Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

15 000 599 EUR, 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 15 000 599 EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

2 647 165 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

880 798 EUR 

24. Maksymalny udział 
środków UE w wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

85% wydatków kwalifikowanych projektu 
 - za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 85% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w 
ramach których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze 
określonym w pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, 
ww. całkowity maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% 
ze środków UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet 
Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% dofinansowania 
pochodzi z środków EFRR. 
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25. Minimalny wkład własny 
Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

15% wydatków kwalifikowanych projektu  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład 
własny Beneficjenta - nie mniej niŜ 15% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de 
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

26. Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28. Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

29. Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Minimalna kwota wsparcia: 500 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia: 5 000 000 PLN 

30. Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. 
) w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych 
(szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu 
finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
60% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% 
wartości dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i 
kolejnej transzy jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej 
otrzymanej transzy zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu 
płatności zaliczkowych, odbywać się będzie na zasadach refundacji 
poniesionych kosztów, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji nie 
były poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 

31. Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Maksymalne dofinansowanie projektu w części objętej cross- financingiem -
 na takim samym poziomie jak część inwestycyjna projektu, zgodnie z 
zapisami pkt. 24. 

 
DZIAŁANIE 7.4 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ OCHRONA PRZED SKUTKAMI 

KLĘSK śYWIOŁOWYCH 
1.  Nazwa programu 

operacyjnego  
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska  
3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 
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6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 
Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 
za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 
za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 7.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed 
skutkami klęsk Ŝywiołowych 

12.  Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel:  
Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego oraz poprawa bilansu 
wodnego województwa w celu podniesienia bezpieczeństwa Ŝycia jego 
mieszkańców oraz ochrony środowiska. 
 
� Uzasadnienie:  
Środowisko Województwa Małopolskiego jest bardzo zróŜnicowane a 
ukształtowanie powierzchni ma zdecydowanie charakter górski i wyŜynny. 
Ponad 30% obszaru województwa leŜy powyŜej 500 m n.p.m. 
Rzeki Województwa Małopolskiego charakteryzuje duŜa zmienność 
niespotykana w innych regionach kraju. Województwo Małopolskie posiada 
największą w Polsce ilość opadów i sprzyjającą ich odpływaniu rzeźbę terenu. 
Średni odpływ około 10 l/s/km2 jest prawie dwukrotnie wyŜszy od 
przeciętnego dla Polski (5,2 l/s/km2). Województwo Małopolskie jest to rejon 
Polski o największej zmienności przepływów, co wskazuje na potrzebę 
zwiększania sztucznej retencji. DuŜa zmienność przepływów generuje 
zagroŜenia powodziowe; szczególnie duŜym potencjałem powodziowym 
charakteryzują się karpackie dopływy Wisły. Województwo Małopolskie naleŜy 
uznać za obszar szczególnie zagroŜony powodziami. Na ogólną liczbę 182 gmin 
województwa 146 (tj 80%) jest zagroŜonych moŜliwością wystąpienia powodzi. 
W szczególnym stopniu zagroŜone jest 48% powierzchni województwa. Poziom 
zagroŜenia powodziowego w województwie jest o 15% wyŜszy od przeciętnego 
zagroŜenia powodziowego w Polsce.  
Największe zagroŜenie powodziowe stwarzają zlewnie Soły i Dunajca, a w 
następnej kolejności zlewnie Raby i Skawy. 
Podjęte działania będą realizowane zgodnie z zapisami Dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L z dnia 
22 grudnia 2000 r.). W nawiązaniu do zarządzania powodziowego, projekty 
będą bazować na interdyscyplinarnym planowaniu dla całego obszaru zlewni. 
Priorytetowo traktowane będą projekty, które mają na celu naturalne 
spowolnienie odpływu i wzrost naturalnej retencji wody oraz odnowę 
istniejącej infrastruktury, jeśli zachodzi taka konieczność. Nowe środki 
ochrony przeciwpowodziowej będą realizowane jedynie wtedy, gdy wyŜej 
wymienione działania były niewystarczające do zmniejszenia ryzyka 
powodziowego oraz pod warunkiem, Ŝe spełnione są wymagania dyrektyw 
unijnych, w szczególności Artykuł 4(7) Ramowej Dyrektywy Wodnej. 
 
Działanie odpowiada następującym celom NSRO: Budowa i modernizacja 
infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla 
wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów. 
 
Działanie wpisuje się w cel 3. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
2007-2013 „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej 
mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski ”. 
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Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu B. „Rozwój 
społeczny i jakość Ŝycia”, w obszarze VI „Ochrona środowiska”: kierunek 
polityki „Bezpieczeństwo ekologiczne i ochrona przed skutkami klęsk 
ekologicznych” 

13.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych 
programów operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia 
demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Komplementarne 
wsparcie dostępne będzie w następujących programach operacyjnych: 
 
� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

• Oś priorytetowa III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŜeniom 
środowiska  
• Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego 
 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

• Oś priorytetowa 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
• Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z 

rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa – Schemat II 
Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 

• Oś priorytetowa 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 
• Działanie: Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez 

katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych 
 
� Program Operacyjny ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007 – 2013 
• Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo 

i rynek rybny 
• Działanie 2.1 Inwestycje w akwakulturę 
• Działania na rzecz inwestycji produkcyjnych w akwakulturze 

• Oś priorytetowa 3. Środki słuŜące wspólnemu interesowi 
• Działanie 3.2 Środki mające na celu ochronę i rozwój fauny i flory 

wodnej 
14.  Przykładowe rodzaje 

projektów  
 

1. Budowa i modernizacja zbiorników małej retencji (poniŜej 10 mln m3), 
polderów oraz rekultywacja zbiorników wodnych. 

2. Budowa oraz modernizacja wałów przeciwpowodziowych. 
3. Renaturyzacja i rewitalizacja cieków wodnych, a takŜe renaturalizacja 

obszarów wodno-błotnych w celu poprawy bilansu wodnego z 
uwzględnieniem potrzeb ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przyrody. 

4. Odbudowa naturalnej retencji poprzez odtworzenie terenów zalewowych, 
zalesienie redukujące spływ wody. 

5. Tworzenie i rozwijanie systemów monitorowania i ostrzegania przed 
klęskami Ŝywiołowymi w tym wyposaŜenie magazynów 
przeciwpowodziowych. 

6. Umocnienie i regulacja koryt rzek i potoków dla ograniczenia skutków 
powodzi w terenach górskich i podgórskich. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  53 - Zapobieganie zagroŜeniom (w tym opracowanie i wdraŜanie planów i 

instrumentów zapobiegania i zarządzania zagroŜeniami naturalnymi i 
technologicznymi) 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-
financing) 

53 - Zapobieganie zagroŜeniom (w tym opracowanie i wdraŜanie planów i 
instrumentów zapobiegania i zarządzania zagroŜeniami naturalnymi i 
technologicznymi) 

15.  

c Forma finansowania  01 - Pomoc bezzwrotna  
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d Typ obszaru  01 – Obszar miejski;  
02 –Obszar górski;  
05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza  00 – nie dotyczy 
f Lokalizacja PL 21 Małopolska 

16.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą 
Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17.  Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-
financingu) w zakresie edukacji osób na obszarach zagroŜonych. Udział 
finansowania w ramach tego instrumentu nie przekroczy 10% wartości 
wspólnotowego współfinansowania projektu. 

Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Administracja rządowa. 
4. Parki narodowe, parki krajobrazowe. 

18.  

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Mieszkańcy Województwa Małopolskiego 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy 
Projekty indywidualne 
 (patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 
Zarząd Województwa Małopolskiego  

19.  

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
30 589 693 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

26 001 239 EUR, 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 16 001 239 EUR 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

4 588 454  EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

 0 

24.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

85% wydatków kwalifikowanych projektu 
 - za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 85% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w 
ramach których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze 
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określonym w pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, 
ww. całkowity maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% 
ze środków UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet 
Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi 
z środków EFRR. 

25.  Minimalny wkład własny 
Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

15% wydatków kwalifikowanych projektu  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta – nie mniej niŜ 15% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Zgodnie z linią demarkacyjną:  
- maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
poniŜej 40 mln PLN,  
- maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych dla 
projektów z zakresu  monitoringu środowiskowego oraz zapobiegania i 
ograniczania skutków zagroŜeń naturalnych oraz przeciwdziałania powaŜnym 
awariom ze środków EFRR - poniŜej 4 mln PLN. 

29.  Minimalna kwota wsparcia 
(jeśli dotyczy) 

Minimalna kwota wsparcia 5 000 000 PLN 
Dla projektów z zakresu  monitoringu środowiskowego oraz zapobiegania i 
ograniczania skutków zagroŜeń naturalnych oraz przeciwdziałania powaŜnym 
awariom ze środków EFRR - Minimalna kwota wsparcia – brak ograniczeń 
kwotowych. 

30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) 
w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych 
(szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu 
finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
60% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej 
transzy jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej 
transzy zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu płatności 
zaliczkowych, odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych 
kosztów, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji nie były 
poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 

31.  Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Maksymalne dofinansowanie projektu w części objętej cross- financingiem - na 
takim samym poziomie jak część inwestycyjna projektu, zgodnie z zapisami 
pkt. 24. 
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2.8 Oś Priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna  
 
2.8.1 Skrócony opis priorytetu 

 Cel operacyjny: Stworzenie szerokiej i stabilnej platformy współpracy międzyregionalnej. 
W myśl załoŜeń przyjętych przez Samorząd Województwa w strategii, aktywna działalność 
Województwa Małopolskiego, jego jednostek i instytucji w zakresie nawiązywania kontaktów i 
kontynuowanie współpracy z innymi regionami, moŜe przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i 
atrakcyjności Małopolski na rynku krajowym i arenie międzynarodowej. Jednocześnie działalność w 
ramach istniejących europejskich sieci współpracy oraz przystępowanie i tworzenie nowych sieci, 
moŜe stać się jednym z narzędzi kreowania pozytywnego wizerunku regionu oraz przyczynić się do 
poprawy gospodarczej i społecznej kondycji województwa. Ponadto prezentacja atutów 
Województwa, jego potencjału i priorytetów rozwoju przyczyni się do stworzenia rozpoznawalnej 
marki „Małopolska”, zwiększy zainteresowanie regionem potencjalnych inwestorów i turystów, jak 
równieŜ słuŜyć będzie wykreowaniu wizerunku regionu, opartego na poczuciu toŜsamości i 
atrakcyjności.  
W ramach Osi Priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w dwóch 
głównych obszarach: promocji Małopolski na arenie międzynarodowej oraz budowania pozycji 
Małopolski w europejskich sieciach współpracy. W szczególności  w obrębie osi priorytetowej 
dopuszczono moŜliwość udziału w przedsięwzięciach podejmowanych w ramach inicjatywy „Regiony 
na rzecz zmian gospodarczych” oraz realizowania działań nawiązujących do wyników wypracowanych 
w ramach tej inicjatywy, jak równieŜ z uwagi na szczególną rolę Krakowa i Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego stworzono moŜliwość wsparcia organizacji imprez o znaczeniu międzynarodowym na 
terenie KOM. 

 
2.8.2 Szczegółowy opis działań realizowanych w ramach priorytetu  

 
DZIAŁANIE 8.1 PROMOCJA MAŁOPOLSKI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna 
3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca 
II stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca 

w certyfikacji (jeśli 
dotyczy) 

Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja odpowiedzialna 
za otrzymywanie 
płatności dokonywanych 
przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna 
za dokonywanie płatności 
na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 
12.  Cel i uzasadnienie 

działania 
� Cel: 

Wypromowanie regionu jako partnera gospodarczego i społecznego w 
przestrzeni europejskiej, wykreowanie wizerunku regionu na arenie 
międzynarodowej, opartego na silnym poczuciu toŜsamości i atrakcyjności oraz 
stworzenie rozpoznawalnej marki „Małopolska”. 
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� Uzasadnienie: 

Ze względu na krótki czas, jaki upłynął w Polsce od powstania samorządowych 
regionów (1999r.), stosunkowo słabo rozpoznawalne pozostają: nazwa 
Małopolska i związana z nią marka regionu - miejsca o unikatowych walorach 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, o bogatej ofercie kulturalnej, 
edukacyjnej, naukowej i gospodarczej. Dzięki działaniom podejmowanym na 
rynku krajowym (zarówno wewnętrznym – małopolskim, jak i zewnętrznym – w 
pozostałych województwach), świadomość marki Małopolska na rynku polskim 
znacznie wzrosła. Wykreowanie marki regionu na znacznie większym i bardziej 
konkurencyjnym rynku europejskim oraz poza Europą wymaga długotrwałych i 
konsekwentnych działań marketingowych, co w efekcie doprowadzić powinno do 
istotnego wzrostu rozpoznawalności Małopolski i jej oferty wśród innych 
regionów. Bezpośrednimi efektami podjętych działań będą: wzrost liczby 
turystów zagranicznych oraz zwiększenie poziomu inwestycji zagranicznych 
mierzonych wzrostem liczby podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału 
zagranicznego. 
Istotnym elementem kreowania wizerunku Małopolski powinny stać się aktywne 
działania na polu współpracy Małopolski, w tym Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego (KOM), z regionami europejskimi i pozaeuropejskimi.  
Małopolska, podobnie jak inne regiony „nowej Europy”, a więc krajów, które 
przystąpiły do Unii Europejskiej w latach 2004 i 2007 stoi obecnie przed szansą 
osiągnięcia mocnej i stabilnej pozycji w europejskiej rodzinie regionów. 
Wykorzystanie tej szansy zaleŜy między innymi od skuteczności działań 
mających na celu prezentację i promocję regionu jako partnera gospodarczego i 
społecznego oraz kreowanie na arenie międzynarodowej wizerunku Małopolski, 
w tym KOM-u, opartego na atrakcyjności turystycznej i gospodarczej oraz silnym 
poczuciu toŜsamości regionalnej. MoŜna to osiągnąć poprzez realizację i 
wspieranie projektów: 

• Budujących markę regionalną Małopolski za granicą, 
• Prezentujących małopolską ofertę gospodarczą i społeczną, 
• Wzbogacających małopolską ofertę gospodarczą i społeczną, 
• Wzmacniających więzi pomiędzy podmiotami w regionie realizującymi 

działania promocyjne, co doprowadzić powinno do realizacji wspólnej 
polityki promocyjnej, 

• Wzmacniających pozycję Małopolski na arenie europejskiej, w tym 
przede wszystkim na forum instytucji Unii Europejskiej  

Szczególna rola Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, będącego 
swoistym magnesem dla turystów i inwestorów rodzi potrzebę stworzenia 
moŜliwości wsparcia organizacji imprez o znaczeniu międzynarodowym na 
terenie KOM. Dofinansowane będą mogły być projekty zakładające organizację 
imprez nowych lub zwiększenie skali oraz podniesienie rangi istniejących imprez 
adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców. Wpłynie to na podniesienie 
atrakcyjności Krakowa i KOM dla odwiedzających, w tym przede wszystkim gości 
zagranicznych. 
Działanie wpisuje się w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, w 
szczególności w cel 2. „Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie 
spójności społecznej” oraz w cel 5. „Wzrost konkurencyjności polskich regionów 
i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej”. 
Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizowało cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu C. „Potencjał 
instytucjonalny”, w obszarze VIII „Współpraca terytorialna”: kierunek polityki 
„Promocja i wzmocnienie pozycji Małopolski na arenie krajowej i 
międzynarodowej”. 

13.  Komplementarność z 
innymi działaniami i 
priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych programów 
operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia demarkacyjna 
pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej 
i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Komplementarne wsparcie dostępne będzie w 
następujących programach operacyjnych: 
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� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  

• Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy 
• Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 
• Działanie 3.3 Instytucje kultury 

Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 
Działanie 5.1 KOM jako waŜny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej. 
 
� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

• Oś Priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym: 
• Działanie 6.1 Paszport do eksportu, 
• Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski 
• Działanie 6.5 Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku 

międzynarodowym 
 

� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
• Oś priorytetowa 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 

• Działanie: Działania informacyjne i promocyjne 
14.  Przykładowe rodzaje 

projektów  
 
 

Wspierane będą projekty realizowane poza granicami Polski (z wyjątkiem 
projektów opisanych w punkcie 7), nie generujące zysku, w szczególności w 
zakresie: 
1. Realizacji wizerunkowych kampanii promocyjnych regionu i jego walorów z 

wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi marketingowych, np. 
reklama prasowa, radiowa, TV, internetowa, reklama zewnętrzna (outdoor), 
organizacja akcji, prezentacji, festynów, koncertów, działania marketingu 
bezpośredniego (BTL), działania PR i inne. Projekty powinny zawierać w 
sobie element badań efektywności podjętych działań marketingowych. 

2. Realizacji produktowych kampanii promocyjnych skupiających się na 
określonej grupie walorów (np. kampanie oferty inwestycyjnej i 
eksportowej regionu, regionalnych i tradycyjnych produktów spoŜywczych, 
kampanie oferty naukowej i edukacyjnej regionu) z wykorzystaniem 
szerokiego wachlarza narzędzi marketingowych, np. reklama prasowa, 
radiowa, TV, internetowa, reklama zewnętrzna (outdoor), organizacja 
akcji, prezentacji, festynów, koncertów, działania marketingu 
bezpośredniego (BTL), działania PR i inne. Projekty powinny zawierać w 
sobie element badań efektywności podjętych działań marketingowych. 

3. Realizacji kampanii public relations. 
4. Organizacji zagranicznych prezentacji promocyjnych, w ramach których 

odbędą się przedsięwzięcia kulturalne (koncerty, wystawy, festiwale) lub 
naukowe (konferencje, seminaria). 

5. Prezentacji oferty regionu na zagranicznych imprezach promocyjnych o 
charakterze targowym i wystawienniczym, których tematyką jest kultura, 
nauka i edukacja, gospodarka, itp.  

6. Prowadzenia badań marketingowych z zakresu postrzegania regionu i jego 
walorów na rynkach zagranicznych. 

7. Realizacji prezentacji i wydarzeń promocyjnych (typu „event”) 
adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców, w szczególności 
zagranicznych, odbywających się na terenie Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego. Priorytetowo traktowane będą prezentacje korzystające z 
nowoczesnych technologii i innowacji, z wykorzystaniem najnowszych 
technik medialnych.  

W ramach Działania wspierane będą projekty promujące obszar co najmniej 4 
powiatów regionu (warunek nie dotyczy powiatu grodzkiego Kraków oraz 
projektów promocyjnych KOM opisanych w punkcie 7). Koszty podróŜy 
słuŜbowych w ramach projektu nie mogą przekroczyć 10% całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  15.  
a Temat priorytetowy  80 - Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci 

współpracy odnośnych podmiotów 
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b Temat priorytetowy 
(dla interwencji cross-
financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 – pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01 – Obszar miejski 

02 – Obszar górski 
05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo 
niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 
gospodarcza  

00 - Nie dotyczy 

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 
16.  Lista wydatków 

kwalifikowalnych w 
ramach działania (jeśli 
dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych wytycznych 
dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i 
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” oraz w „Podręczniku 
kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” przyjętym Uchwałą Nr 
1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w 
sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17.  Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Jednostki naukowe. 
4. Instytucje kultury. 
5. Szkoły wyŜsze. 
6. Organizacje pozarządowe. 
7. Instytucje otoczenia biznesu. 

18.  

b Grupy docelowe 
(osoby, instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Mieszkańcy rynków zagranicznych, potencjalni turyści i inwestorzy, urzędnicy 
instytucji unijnych 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego  

19.  

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
4 706 071 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

4 000 160 EUR, 
W tym środki dostępne w ramach konkursów: 4 000 160 EUR 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

705 911 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

0 

24.  Maksymalny udział 
środków UE w wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu (%) 

75% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej  
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
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W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 75% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w 
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym 
w pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków publicznych, ww. 
całkowity maksymalny poziom dofinansowania projektu składa się w 85% ze 
środków UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych środków publicznych (BudŜet 
Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi z 
środków EFRR. 

25.  Minimalny wkład własny 
Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

25% wydatków kwalifikowanych  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej 
pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niŜ 25% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem 
 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  
 

29.  Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Minimalna kwota wsparcia wynosi: 400 000 PLN  
Maksymalna kwota wsparcia wynosi: 1 600 000 PLN 

30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. zm. ) 
w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych 
(szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące sposobu 
finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
60% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i kolejnej transzy 
jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej otrzymanej transzy 
zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, 
odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych kosztów, 
z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji nie były poniesione ze 
środków otrzymanych zaliczek. 

31.  Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Nie dotyczy 
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DZIAŁANIE 8.2 BUDOWANIE POZYCJI MAŁOPOLSKI W EUROPEJSKICH SIECIACH WSPÓŁPRACY 

1.  Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2.  Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna 
3.  Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  

4.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 
Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10.  Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na 
rzecz Beneficjentów (jeśli 
dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11.  Numer i nazwa działania Działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach 
współpracy 

12.  Cel i uzasadnienie działania � Cel: 
Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności Małopolski na rynku krajowym i 
zagranicznym oraz wspieranie zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego 
regionu poprzez aktywny udział Województwa Małopolskiego w działaniach 
realizowanych w ramach europejskich sieci współpracy. 
 
� Uzasadnienie: 
W obliczu moŜliwości, jakie niesie za sobą przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej, Województwo Małopolskie powinno wspierać i aktywizować 
podmioty z terenu regionu w kierunku uzyskania moŜliwie największych 
korzyści płynących ze współpracy z partnerami zagranicznymi w celu 
wymiany doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk, know-how, etc. w róŜnych 
dziedzinach współpracy. W celu efektywnej realizacji takiej współpracy 
istotne jest stworzenie sieci współpracy, która ma umoŜliwić sprawną 
wymianę informacji dotyczących moŜliwości podjęcia działań przez 
małopolskie podmioty wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz pozwolić na 
pozyskiwanie partnerów do realizacji projektów.  
Dotychczas Województwo Małopolskie oraz podmioty z jego terenu stworzyły 
i nadal rozwijają sieci oraz mechanizmy współpracy bazujące przede 
wszystkim na zawartych umowach bilateralnych oraz kontaktach roboczych z 
regionami zagranicznymi, przynaleŜności do zrzeszeń, stowarzyszeń i sieci 
tematycznych oraz działaniu małopolskiego przedstawicielstwa regionalnego 
w Brukseli.  
Aktywizowanie małopolskich podmiotów do działań w ramach istniejących i 
nowopowstających sieci, czy teŜ samo ich tworzenie, powinno prowadzić do:  

• tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań, 
• podniesienia kwalifikacji uczestników projektów, 
• zbliŜenia kultur poprzez lepsze poznanie tradycji, kultury i zwyczajów 

partnerów, 
• rozpoznawania Małopolski na arenie międzynarodowej jako istotnego i 

rzetelnego partnera w realizacji projektów współpracy 
międzynarodowej, aktywnie uczestniczącego we współtworzeniu nowej 
Europy.  

Aktywna działalność Województwa Małopolskiego, jego jednostek i instytucji 
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w ramach istniejących europejskich sieci współpracy oraz przystępowanie i 
tworzenie nowych sieci będzie systematycznie umacniać pozycję naszego 
regionu na tle innych regionów, a w szczególności wśród regionów państw, 
które przystąpiły do UE wraz z Polską. W efekcie stworzy to moŜliwość 
wpływania na kształtowanie się kierunków polityki europejskiej. 
Wykorzystując potencjał jakim dysponuje nasz region w kontekście 
prowadzenia współpracy międzynarodowej w ramach sieci, bogate 
doświadczenia w realizacji wspólnych przedsięwzięć, podejmowane 
działania, powinny zakładać m.in.:  
• zwiększenie konkurencyjności naszego regionu na tle innych regionów, 
• podnoszenie kwalifikacji uczestników projektów oraz mieszkańców 

regionu, 
• przełamywanie barier i stereotypów współpracy międzyregionalnej, 
• wymianę doświadczeń, wiedzy, know-how oraz dobrych praktyk, 
• poprawę efektywności funkcjonowania jednostek administracji 

samorządowej, 
• wspólne identyfikowanie zagroŜeń i poszukiwanie ich rozwiązań, 

wypracowywanie wspólnych stanowisk w kluczowych dla regionu 
kwestiach, 

• podejmowanie wspólnych inicjatyw w obszarze Europy Środkowej i 
Wschodniej, w tym w ramach Grupy Wyszehradzkiej, 

• udział w tworzeniu europejskich standardów w odniesieniu do 
kluczowych zagadnień związanych z tworzeniem się nowej Europy, 

• podejmowanie inicjatyw mających na celu prezentację i promocję 
Małopolski, kreowanie wizerunku na arenie międzynarodowej. 

Działanie wpisuje się w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, 
w szczególności w cel 2. „Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie 
spójności społecznej” oraz w cel 5. „Wzrost konkurencyjności polskich 
regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej”. 
Na poziomie regionalnym Działanie będzie realizowało cele Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu C. 
„Potencjał instytucjonalny”, w obszarze VIII „Współpraca terytorialna”, 
kierunki polityki: „Promocja i wzmocnienie pozycji Małopolski na arenie 
krajowej i międzynarodowej”, „Rozwój współpracy międzyregionalnej”. 

13.  Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach Działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych 
programów operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia 
demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Komplementarne 
wsparcie dostępne będzie w następujących programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  

• Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy 
• Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 

• Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 
• Działanie 5.1 KOM jako waŜny węzeł europejskiej przestrzeni 

badawczej 
 
� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

• Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 
• Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski, 
• Działanie 6.5 Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na 

rynku międzynarodowym 
 
� Program Operacyjny Kapitał Ludzki 
Projekty z zakresu współpracy ponadnarodowej mogą być realizowane 
przekrojowo w obrębie wszystkich działań w ramach następujących osi 
priorytetowych: 

• Oś Priorytetowa I Zatrudnienie i integracja społeczna 
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• Oś Priorytetowa II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 
adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób 
pracujących 

• Oś Priorytetowa III Wysoka jakość systemu oświaty 
• Oś Priorytetowa IV Szkolnictwo wyŜsze i nauka 
• Oś Priorytetowa V Dobre rządzenie 

Oś Priorytetowa VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
za wyjątkiem Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia 
poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 

Oś Priorytetowa VII Promocja integracji społecznej 
za wyjątkiem Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji 
• Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki 
• Oś Priorytetowa IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 
za wyjątkiem Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich 

 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

• Oś priorytetowa 4 LEADER 
• Działanie: WdraŜanie projektów współpracy 

 
� Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita 

Polska-Republika Słowacka 2007-2013 
� Program Operacyjny Regionów Morza Bałtyckiego (BSR) 
� Program Operacyjny Europa Centralna (CES) 
� Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej (Interreg IVC) 

14.  Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

Wspierane będą projekty współpracy międzynarodowej pomiędzy regionami 
UE angaŜujące, co najmniej 1 partnera z Województwa Małopolskiego i co 
najmniej 2 partnerów zagranicznych z róŜnych krajów członkowskich. W 
zakresie projektów współpracy międzyregionalnej, co najmniej jeden z 
partnerów zagranicznych posiadać musi status władzy regionalnej lub 
lokalnej państwa członkowskiego.  
Projekty mogą obejmować działania w róŜnych obszarach tj.: edukacja, 
gospodarka, turystyka, kultura, ochrona środowiska, ochrona zdrowia.  
Szczególnie poŜądane będą projekty realizowane z instytucjami z regionów 
partnerskich Województwa Małopolskiego i promujące idee: 

• partnerstwa publiczno-prywatnego; 
• gospodarczych przedstawicielstw Małopolski zagranicą; 
• turystyki wiejskiej; 
• finansowania, mecenatu, sponsoringu i promocji przedsięwzięć 

kulturalnych;      
• produktów turystycznych; 
• odnawialnych źródeł energii 
• zarządzania polityką regionalną; 
• zarządzania słuŜbą zdrowia.                                                                               

W obrębie Działania dopuszcza się moŜliwość udziału w przedsięwzięciach 
podejmowanych w ramach inicjatywy „Regiony na rzecz zmian 
gospodarczych” oraz istnieje moŜliwość realizowania przedsięwzięć 
nawiązujących do wyników wypracowanych w ramach tej inicjatywy. 
Projekty mogą zakładać realizację działań zarówno na obszarze Małopolski 
jak i zagranicą, przy czym koszty podróŜy słuŜbowych w ramach projektu nie 
mogą przekroczyć 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.  
Koszty inwestycyjne projektu nie mogą przekroczyć 10% całkowitych 
wydatków kwalifikowalnych projektu. 
Projekty współpracy (nie generujące zysku) będą polegać w szczególności 
na: 
• organizacji wizyt studyjnych;  
• organizacji staŜy, szkoleń, konferencji, warsztatów w celu wymiany 

doświadczeń i podniesienia kompetencji uczestników; 
• wypracowaniu modeli/wytycznych/strategii w oparciu o poznane w 
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ramach projektu rozwiązania zagraniczne, gotowych do wdroŜenia na 
gruncie polskim przez zainteresowane podmioty/instytucje z terenu 
Małopolski; 

• wymianie grup młodzieŜy ze szkół małopolskich róŜnego szczebla oraz 
organizacji z sektora pozarządowego prowadzącego do wzmocnienia 
więzi europejskich oraz poznania tradycji, kultury i zwyczajów 
partnerów; 

• utworzenie nowych sieci współpracy/przystępowanie do juŜ istniejących 
sieci (spotkanie organizacyjne, określenie zasad i celów funkcjonowania 
sieci, utworzenie platformy wymiany informacji, w szczególności 
utworzenie strony internetowej);  

• animowanie pracy sieci np. poprzez organizację wystaw, spotkań, 
warsztatów, seminariów; 

Preferowane będą projekty kompleksowe, tzn. składające się z wielu 
moŜliwych form wymiany doświadczeń (np. projekt obejmujący organizację 
konferencji, wyjazdów studyjnych, warsztatów i innych) i innowacyjne w 
skali kraju. 

   
Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  81- Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, 

ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i 
lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów. 

b Temat priorytetowy (dla 
interwencji cross-
financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01 – Obszar miejski 

02 – Obszar górski 
05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza  00 – Nie dotyczy 

15.  
 

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 

16.  Lista wydatków 
kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych 
wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” 
oraz w „Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w 
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013” przyjętym Uchwałą Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania 
wydatków objętych dofinansowaniem w ramach  Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17.  Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

 Nie dotyczy  

Beneficjenci 18.  
a Typ Beneficjentów 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 

2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Administracja rządowa. 
4. Parki narodowe i krajobrazowe. 
5. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony 

zdrowia. 
6. Jednostki naukowe. 
7. Instytucje kultury. 
8. Szkoły wyŜsze. 
9. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i 

placówki. 
10. Organizacje pozarządowe. 
11. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
12. Instytucje otoczenia biznesu. 
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b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Mieszkańcy Województwa Małopolskiego, małopolskie instytucje 
zaangaŜowane w poszczególne projekty, zagraniczne instytucje biorące 
udział w projektach, społeczność regionów zagranicznych uczestniczących w 
projektach. 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

Zarząd Województwa Małopolskiego  

19.  

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
7 059 105 EUR 

21.  Wkład ze środków unijnych na 
działanie 

6 000 239 EUR, 
W tym środki dostępne w ramach konkursów: 6 000 239 EUR 

22.  Wkład ze środków publicznych 
krajowych na działanie 

1 058 866 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

0 

24.  Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowalnych na poziomie 
projektu (%) 

85% wydatków kwalifikowanych projektu 
 - za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą 
publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.  
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 85% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 
2007r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych. 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w 
ramach których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze 
określonym w pkt. 25) nie moŜna zaliczyć do krajowych środków 
publicznych, ww. całkowity maksymalny poziom dofinansowania projektu 
składa się w 85% ze środków UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych środków 
publicznych (BudŜet Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% 
dofinansowania pochodzi z środków EFRR. 

25.  Minimalny wkład własny 
Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

15% wydatków kwalifikowanych projektu  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą 
publiczną. 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z właściwymi 
przepisami prawa Wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 
tej  pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład 
własny Beneficjenta - nie mniej niŜ 15% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeŜeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007r. w sprawie udzielania pomocy de 
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 

26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania moŜe być udzielana pomoc na zasadzie de minimis. 

27.  Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2007 r., 
W przypadku występowania pomocy publicznej: 
- w przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – 
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terminem rozpoczęcia kwlifikowalności wydatków jest dzień złoŜenia 
wniosku o dofinansowanie projektu; 
-  w stosunku do projektów objętych zasadami pomocy publicznej, termin 
rozpoczęcia kwalifikowalności określać będą właściwe przepisy prawa 
Wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej  pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 

28.  Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

29.  Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli dotyczy) 

Minimalna kwota wsparcia wynosi 160 000  PLN 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 400 000 PLN 

30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. Nr 175, poz. 1232 z późn. 
zm. ) w sprawie wydatków związanych z realizacją programów 
operacyjnych (szczegółowy opis, patrz – rozdz. 1.4 Informacje dotyczące 
sposobu finansowania MRPO).  
Dotacja w formie zaliczki moŜe zostać udzielona w wysokości maksymalnie 
do 60% wartości dofinansowania projektu. Dotacja w formie zaliczki będzie 
przekazywana w transzach, pierwsza – maksymalnie do wysokości 30% 
wartości dofinansowania projektu, z zastrzeŜeniem, Ŝe wypłata drugiej i 
kolejnej transzy jest uzaleŜniona od rozliczenia co najmniej 80% ostatniej 
otrzymanej transzy zaliczki. Wypłata kolejnych transz, po rozliczeniu 
płatności zaliczkowych, odbywać się będzie na zasadach refundacji 
poniesionych kosztów, z zastrzeŜeniem, Ŝe koszty podlegające refundacji 
nie były poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 

31.  Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Nie dotyczy 
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2.9 Oś Priorytetowa 9. Pomoc Techniczna  

           2.9.1 Skrócony opis priorytetu 

Cel operacyjny: Zapewnienie efektywnej realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013.  

Doświadczenia jednostek bezpośrednio zaangaŜowanych w realizację programów operacyjnych 
w okresie 2004-2006 pozwalają wnioskować, iŜ efektywność wykorzystania funduszy strukturalnych 
dostępnych w Małopolsce w ramach MRPO, zaleŜeć będzie w przewaŜającej mierze od sprawie 
przeprowadzonego procesu zarządzania i wdraŜania programu.  

W związku z tym faktem, niezbędnym staje się podjęcie działań mających na celu zapewnienie 
wykwalifikowanej kadry pracowniczej do obsługi programu, zagwarantowanie stałej moŜliwości 
podnoszenia kwalifikacji osób zaangaŜowanych we wdraŜanie programu, a takŜe właściwe 
wyposaŜenie i usprzętowienie jednostek. Jednocześnie konieczne jest wsparcie obsługi poszczególnych 
etapów wdraŜania dla zagwarantowania ich maksymalnej efektywności i przejrzystości. W świetle 
wymogów Komisji Europejskiej, dotyczących promocji unijnego źródła finansowania projektów 
niezbędne jest takŜe prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych i  szkoleniowych, słuŜących 
upowszechnieniu wiedzy na temat programu i korzyści z niego płynących dla całego regionu i jego 
mieszkańców.  

W ramach priorytetu Pomoc Techniczna będzie takŜe realizowane wsparcie dla prac 
związanych z przygotowaniem dokumentów programowych i systemu wdraŜania funduszy 
strukturalnych w kolejnym okresie programowania.  

 W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w 
dwóch głównych obszarach: 

- zarządzania MRPO, oraz 

- prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.  

        2.9.2 Szczegółowy opis działań realizowanych w ramach priorytetu 

DZIAŁANIE 9.1 WSPARCIE ZARZĄDZANIA MRPO 

1. Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2. Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna 

3. Nazwa Funduszu 
finansującego priorytet 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4.  Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
5.  Instytucja Pośrednicząca 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

6.  Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7.  Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8.  Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 
Wojewoda Małopolski 

9.  Instytucja odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna za 
dokonywanie płatności na 
rzecz beneficjentów (jeśli 
dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11. Numer i nazwa działania Działanie 9.1 Wsparcie zarządzania Małopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym 

12. Cel i uzasadnienie działania � Cel: 
Zapewnienie efektywnej realizacji działań w obszarze zarządzania i 
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wdraŜania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013.   
 
� Uzasadnienie:  
Opierając się na doświadczeniach związanych z programami operacyjnymi 
finansowanymi ze środków europejskich w poprzednim okresie 
programowania, osiągnięcie maksymalnej efektywności wykorzystania 
funduszy strukturalnych, dostępnych w Małopolsce w ramach MRPO, zaleŜeć 
będzie od sprawnie przeprowadzonego procesu zarządzania i wdraŜania 
programu. W ramach działania realizowane będą zatem przedsięwzięcia 
mające na celu: zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do 
obsługi MRPO; umoŜliwienie pracownikom instytucji zaangaŜowanych we 
wdraŜanie programu dostępu do róŜnych form dokształcania i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych oraz stworzenie im optymalnych warunków pracy 
poprzez zagwarantowanie odpowiedniej powierzchni biurowej, niezbędnego 
wyposaŜenia biurowego i komputerowego.  
Przewiduje się równieŜ wsparcie zadań związanych z bieŜącą obsługą 
poszczególnych etapów realizacji programu, w tym m.in. organizację 
procesu monitoringu, ewaluacji oraz kontroli programu i projektów; 
finansowanie analiz, ekspertyz, badań mających na celu zbudowanie 
efektywnego systemu zarządzania i wdraŜania MRPO oraz bieŜące korekty 
pojawiających się nieprawidłowości.  
Wysoka efektywność wdraŜania programu, w szczególności w zakresie 
naboru i oceny projektów, wyraŜona osiągnięciem właściwej jakości 
dokumentacji aplikacyjnej składanej przez beneficjentów, zapewniona 
zostanie poprzez realizację projektu pilotaŜowego „Małopolski Project 
Pipeline”.   
WaŜnym elementem realizacji działania będzie prowadzenie przygotowań na 
potrzeby kolejnej perspektywy finansowej.  
 
Działanie wpisuje się w cel 1. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
2007- 2013 ,,Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz 
rozbudowa mechanizmów partnerstwa”.  
 
Na poziomie regionalnym działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu C: 
„Potencjał instytucjonalny”, w obszarze IX ,,Nowoczesne zarządzanie 
publiczne”. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych 
programów operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia 
demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Komplementarne 
wsparcie dostępne będzie w następujących programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

Komplementarność z wszystkimi osiami priorytetowymi MRPO, gdyŜ Oś 9. 
słuŜy sprawnej realizacji wszystkich pozostałych osi MRPO.   
 
� Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

• Oś priorytetowa V Dobre rządzenie 
• Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej 

 
� Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

• Oś priorytetowa 1. Wsparcie zasobów ludzkich 
• Działanie 1.1 Wsparcie zatrudnienia 
• Działanie 1.2 Podnoszenie kwalifikacji  

• Oś priorytetowa 2. Wsparcie informatyczne realizacji NSRO 
• Działanie 2.2 Infrastruktura informatyczna  

• Oś priorytetowa 3. Wsparcie realizacji operacji funduszy 
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strukturalnych 
• Działanie 3.1 Funkcjonowanie instytucji zaangaŜowanych w 

realizację NSRO  
• Działanie 3.2 Indywidualne projekty kluczowe  
• Działanie 3.3 Ocena (ewaluacja) NSRO  

14. Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

1. Zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników odpowiedzialnych za 
realizację MRPO. 
2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez zapewnienie im dostępu 
do róŜnych form dokształcania (m. in. studia podyplomowe, konferencje, 
staŜe, seminaria, szkolenia, kursy). 
3. Działania organizacyjne i administracyjne związane z realizacją celów 
MRPO (m. in. budowa, rozbudowa, najem oraz zakup pomieszczeń 
biurowych, archiwizacja dokumentacji MRPO, usługi telekomunikacyjne, 
pocztowe, kurierskie). 
4. Zakup wyposaŜenia biurowego i materiałów biurowych, zakup sprzętu 
komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu telekomunikacyjnego i 
audiowizualnego. 
5. Prace administracyjne, ekspertyzy oraz działania promocyjne związane z 
przygotowaniem przyszłej interwencji strukturalnej. 
6. Wsparcie eksperckie; przygotowanie analiz, ocen, ekspertyz i badań na 
potrzeby zarządzania i wdraŜania programu oraz jego ewaluacji. 
7. Budowa, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego monitoringu i 
kontroli. 
8. BieŜąca obsługa poszczególnych etapów wdraŜania programu, m. in. 
organizacja pracy Komitetu Monitorującego, jak i innych ciał 
zaangaŜowanych we wdraŜanie programu. 
9. Organizacja procesu oceny projektów.  
10. Organizacja procesu monitorowania, kontroli finansowej i audytu 
programu. 
11. Małopolski Project Pipeline. 

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  85 – Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 

86 – Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja 
b Temat priorytetowy (dla 

interwencji cross-
financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01 - Obszar miejski 

05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność gospodarcza  17 – Administracja publiczna  

15. 

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 
16. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych 
wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” 
oraz w „Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w 
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013” przyjętym Uchwałą Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania 
wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 
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Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1. Instytucja Zarządzająca MRPO  

2. Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu MRPO  

18.  

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb pozakonkursowy 
Roczne limity wydatków na finansowanie zadań: 

• w przypadku Instytucji Zarządzającej, zapisane w formie zadań 
budŜetowych w budŜecie Województwa Małopolskiego,  

• w przypadku wydatków Instytucji Pośredniczącej, określane w 
porozumieniu (umowie), zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzającą a 
Instytucją Pośredniczącą. 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

19. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
47 059 716 EUR 
 

21. Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

40 000 759  EUR 
  

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

7 058 957 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

0 

24. Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

85% 

25. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

15% 

26. Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  

27. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności wydatków 

1 stycznia 2007 r.  

28. Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  

29. Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  

 30. Forma płatności Refundacja  
31. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy  

 

DZIAŁANIE 9.2 DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE  

1. Nazwa programu 
operacyjnego  

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

2. Numer i nazwa priorytetu Oś priorytetowa 9. Pomoc Techniczna 
3. Nazwa Funduszu 

finansującego priorytet 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

4. Instytucja Zarządzająca  Zarząd Województwa Małopolskiego 
5. Instytucja Pośrednicząca Nie dotyczy 
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(jeśli dotyczy) 

6. Instytucja WdraŜająca 
(Instytucja Pośrednicząca II 
stopnia) (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

7. Instytucja Certyfikująca  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Instytucji Certyfikującej 
8. Instytucja pośrednicząca w 

certyfikacji (jeśli dotyczy) 
Wojewoda Małopolski 

9. Instytucja odpowiedzialna 
za otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

Ministerstwo Finansów 

10. Instytucja odpowiedzialna 
za dokonywanie płatności 
na rzecz beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

11. Numer i nazwa działania Działanie 9.2 Działania informacyjne i promocyjne 
12. Cel i uzasadnienie działania � Cel: 

Upowszechnianie wiedzy na temat moŜliwości ubiegania się o 
dofinansowanie projektów z programów operacyjnych - a w szczególności z 
MRPO oraz informowanie o korzyściach płynących z efektywnego 
wykorzystywania wsparcia unijnego dla całego regionu i jego mieszkańców.  
 
� Uzasadnienie:  
W świetle wymogów Komisji Europejskiej, dotyczących promocji unijnego 
źródła finansowania projektów, niezbędnym będzie prowadzenie działań 
informacyjnych i promocyjnych, ukierunkowanych na właściwe 
przygotowanie beneficjentów do ubiegania się o wsparcie w ramach 
programu regionalnego jak i innych programów operacyjnych o zasięgu 
krajowym.  
W ramach Działania wspierane będą projekty realizujące Zintegrowany Plan 
Komunikacji Programów Operacyjnych w Województwie Małopolskim na lata 
2007-2013, zakładający m. in.: zwiększenie świadomości mieszkańców 
Małopolski na temat bogatej róŜnorodności obszarów interwencji i ogólnej 
dostępności wsparcia; podniesienie umiejętności beneficjentów w zakresie 
korzystania z pomocy Wspólnoty; zapewnienie zainteresowanym 
wyczerpującej i łatwej w odbiorze informacji na temat środków unijnych.   
Działania promocyjne i informacyjne prowadzone w województwie 
małopolskim w obszarze funduszy strukturalnych, będą zgodne ze Strategią 
komunikacji funduszy strukturalnych  i Funduszu Spójności w Polsce 2007-
2013.  
 
Działanie wpisuje się w cel 1. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
2007-2013 ,,Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz 
rozbudowa mechanizmów partnerstwa”.  
 
Na poziomie regionalnym działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu C: 
„Potencjał instytucjonalny”, w obszarze IX ,,Nowoczesne zarządzanie 
publiczne”. 

13. Komplementarność z innymi 
działaniami i priorytetami  

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych 
programów operacyjnych, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Linia 
demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Komplementarne 
wsparcie dostępne będzie w następujących programach operacyjnych: 
 
� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 

Komplementarność z wszystkimi osiami priorytetowymi MRPO, gdyŜ Oś 9. 
słuŜy sprawnej realizacji wszystkich pozostałych osi MRPO.   

� Program Operacyjny Pomoc Techniczna  
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• Oś priorytetowa 4. Komunikacja i promocja  
• Działanie 4.1 Promocja i informacja 
• Działanie 4.2 Wsparcie doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu 

realizacji NSRO   
14. Przykładowe rodzaje 

projektów  
 

1. Przygotowanie, wykonanie, rozpowszechnianie materiałów 
promocyjnych i informacyjnych (m.in. dokumentów programowych, 
broszur, folderów, biuletynów informacyjnych, wydawnictw 
tematycznych, ogłoszeń i publikacji prasowych, publikacji 
okolicznościowych) dotyczących MRPO.  

2. Przygotowanie i emisja (z nabyciem praw autorskich, licencji) 
programów/audycji radiowych i telewizyjnych. 

3. Opracowanie i obsługa strony internetowej dotyczącej MRPO, bieŜąca 
aktualizacja danych, utrzymanie i obsługa portalu, hosting i 
utrzymanie domen. 

4. Organizacja imprez promocyjno-informacyjnych oraz szkoleń (m. in. 
imprez promocyjnych, konferencji, sympozjów, paneli dyskusyjnych, 
seminariów, kampanii medialnych) dotyczących moŜliwości 
finansowania projektów z funduszy europejskich w okresie 2007-2013 
oraz w ramach planowanych programów w nowym okresie 
programowania. 

5. Organizacja i funkcjonowanie punktów informacyjnych dla 
beneficjentów . 

6. Sprawozdania z działań informacyjnych i ich ocena (opracowywanie 
ekspertyz, analiz, studiów i koncepcji, przeprowadzanie badań opinii 
publicznej).  

Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  86 – Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja 
b Temat priorytetowy 

(dla interwencji cross-
financing) 

Nie dotyczy 

c Forma finansowania  01 - Pomoc bezzwrotna 
d Typ obszaru  01 - Obszar miejski 

05 – Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej 
bardzo niskiej gęstości zaludnienia) 

e Działalność 
gospodarcza  

17 – Administracja publiczna  

15. 

f Lokalizacja PL 21 Małopolska 
16. Lista wydatków 

kwalifikowalnych w ramach 
działania (jeśli dotyczy) 

W ramach Działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone 
wydatki poniesione zgodnie z zasadami określonymi w „Krajowych 
wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013” 
oraz w „Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w 
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013” przyjętym Uchwałą Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Podręcznika kwalifikowania 
wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” z późn. zm. 

17. Zakres stosowania cross-
financingu (jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1. Instytucja Zarządzająca MRPO  

2. Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu MRPO 

18. 

b Grupy docelowe (osoby, 
instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
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a Tryb przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb pozakonkursowy 
Roczne limity wydatków na finansowanie zadań: 
- w przypadku Instytucji Zarządzającej, zapisane w formie zadań 
budŜetowych w budŜecie Województwa Małopolskiego,  
- w przypadku wydatków Instytucji Pośredniczącej, określane w 
porozumieniu (umowie), zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzającą a 
Instytucją Pośredniczącą. 
Zarząd Województwa Małopolskiego b Tryb oceny wniosków 

o dofinansowanie  Osoba upowaŜniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
4 706 353 EUR 
 

21. Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

4 000 400 EUR 
   

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

705 953 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

0 

24. Maksymalny udział środków 
UE w wydatkach 
kwalifikowanych na 
poziomie projektu (%) 

85% 

25. Minimalny wkład własny 
beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

15% 

26. Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  

27. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r.  
 

28. Minimalna / Maksymalna 
wartość projektu (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  

29. Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy  

30. Forma płatności Refundacja 
31. Wysokość udziału cross-

financingu (%) 
Nie dotyczy  

 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 166 

 

 

 

 

 

Załącznik 1. Indykatywna Tabela finansowa zobowiązań dla PO w podziale na 
priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy 
strukturalnych, oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-

financing 
(w euro) 
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Tabela finansowa zobowiązań dla MRPO w podziale na priorytety i działania z przyporządkowaniem kategorii interwencji funduszy strukturalnych oraz oznaczonymi działaniami podlegającymi zasadom cross-
financing (euro) 

Unia Europejska w euro Krajowy wkład publiczny w euro 
w tym 

Kategoria interwencji 
ogółem w 

euro 

środki 
publiczne 

(UE + 
krajowe) 

Ogółem 
NSRO EFRR ESF FS 

Ogółem 
BudŜet 
państwa 

BudŜet 
jednostek 
samorządu 

terytorialnego 

Inne 
ogółem 

Cross 
financing 

Prywatne 
PoŜyczk
i EBI 

SL Inne Lata 

1=2+12 2=3+7 3=4+5+6 4 5 6 7=8+9+10 8 9 10 11 12 13   
Priorytet 1. Warunki 

dla rozwoju 
społeczeństwa 

opartego na wiedzy 

               

2007-2013 210 735 710 191 577 918 162 841 230 162 841 230   28 736 688 13 510 427 15 226 261  16 284 123 19 157 792  2, 10, 11, 13 75 

Działanie 1.1 
Poprawa jakości 

usług edukacyjnych 
               

2007-2013 125 291 481 113 892 595 96 808 706 96 808 706   17 083 889 6 944 573 10 139 316  9 680 871 11 398 886  2, 13 75 

% cross financing do 10 % 0 0    0         

Działanie 1.2 Rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego 

               

2007-2013 85 444 229 77 685 323 66 032 524 66 032 524   11 652 799 6 565 854 5 086 945  6 603 252 7 758 906  10, 11, 13  

% cross financing do 10 % 0 0    0         

Priorytet 2. 
Gospodarka 

regionalnej szansy 
               

2007-2103 378 138 112 189 069 056 160 708 698 160 708 698   28 360 358 28 360 358 0  6 985 393 189 069 056  3, 4, 5, 8, 9  

Działanie 2.1 Rozwój 
i podniesienie 

konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

               

2007-2013 332 633 647 164 362 187 139 707 859 139 707 859   24 654 328 24 654 328 0  6 985 393 168 271 460  3, 5, 8, 9  

% cross financing do 5 % 0 0    0         

Działanie 2.2 
Wsparcie 

komercjalizacji 
badań naukowych 

               

2007-2013 45 504 465 24 706 869 21 000 839 21 000 839   3 706 030 3 706 030 0  0 20 797 596  3, 4, 5, 9  

% cross financing 0 % 0 0    0         

Priorytet 3. Turystyka 
i przemysł kulturowy                

2007-2013 130 711 106 118 828 278 101 004 036 101 004 036   17 824 242 8 566 225 9 258 017  450 072 11 882 828  8 
51, 55, 
57, 58, 
59, 60 
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Działanie 3.1 Rozwój 
infrastruktury 
turystycznej 

               

2007-2013 51 766 304 47 060 704 40 001 598 40 001 598   7 059 106 6 795 566 263 540  450 072¹ 4 705 600  8 55, 57 

%cross financing do 15 %¹ 0 0    0         

Działanie 3.2 Rozwój 
produktu dziedzictwa 

kulturowego 
               

2007-2013 41 415 420 37 648 564 32 001 279 32 001 279   5 647 285 1 054 160 4 593 125  0 3 766 856   51, 58 

% cross financing 0% 0 0    0         

Działanie 3.3 
Instytucje kultury 

               

2007-2013 37 529 382 34 119 010 29 001 159 29 001 159   5 117 851 716 499 4 401 352  0 3 410 372   59, 60 

% cross financing 0% 0 0    0         

Priorytet 4. 
Infrastruktura dla 

rozwoju regionalnego 
               

2007-2013 482 797 976 459 807 596 390 836 457 390 836 457   68 971 139 5 294 364 63 676 775  12 800 240 22 990 380  9, 16, 52 18, 23 

Działanie 4.1 Rozwój 
infrastruktury 

drogowej 
               

2007-2013 337 451 600 337 451 600 286 833 860 286 833 860   50 617 740 0 50 617 740  0 0   23 

% cross financing 0% 0 0    0         

Działanie 4.2 
Zwiększenie roli 

transportu 
zbiorowego w 

obsłudze regionu 

               

2007-2013 61 217 944 47 060 468 40 001 398 40 001 398   7 059 070 5 294 364 1 764 706  0 14 157 476  16, 52 18 

% cross financing 0% 0 0    0         

Działanie 4.3 
Tworzenie i rozwój 
stref aktywności 
gospodarczej 

               

2007-2013 84 128 432 75 295 528 64 001 199 64 001 199   11 294 329 0 11 294 329  12 800 240 8 832 904  9  

% cross financing do 20 % 0 0    0         

Priorytet 5. 
Krakowski Obszar 

Metropolitalny 
               

2007-2013 217 343 418 202 231 827 171 897 053 171 897 053   30 334 774 15 855 635 14 479 139  2 100 104 10 111 591 
5 000 
000 

2, 28, 29, 52 
25, 57, 
58, 59, 
76, 79 
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Działanie 5.1 KOM 
jako waŜny węzeł 

europejskiej 
przestrzeni 
badawczej 

               

2007-2013 25 940 719 24 707 105 21 001 039 21 001 039   3 706 066 3 706 066 0  2 100 104 1 233 614  2  

% cross financing do 10 % 0 0    0         

Działanie 5.2 Rozwój 
funkcji 

metropolitalnych 
Krakowskiego 

Obszaru 
Metropolitalnego 

               

2007-2013 149 337 408 142 228 959 120 894 616 120 894 616   21 334 343 8 257 937 13 076 406  0 7 108 449  2 
57, 58, 
59, 76, 

79 
% cross financing 0% 0 0    0         

Działanie 5.3 Rozwój 
zintegrowanego 

transportu 
metropolitalnego 

               

2007-2013 42 065 291 35 295 763 30 001 398 30 001 398   5 294 365 3 891 632 1 402 733  0 1 769 528 
5 000 
000 28, 29, 52 25 

% cross financing 0% 0 0    0         

Priorytet 6. Spójność 
wewnątrzregionalna                

2007-2013 192 683 467 183 508 064 155 981 854 155 981 854   27 526 210 13 321 180 14 205 030  9 770 331 9 175 403   
61, 75, 
76, 77, 
78, 79 

Działanie 6.1 Rozwój 
miast 

               

2007-2013 95 123 798 90 591 149 77 002 477 77 002 477   13 588 672 8 306 130 5 282 542  6 770 211² 4 532 649   
61, 78, 

79 

% cross financing do 10 %² 0 0    0         

Działanie 6.2 Rozwój 
obszarów wiejskich 

               

2007-2013 48 150 062 45 856 211 38 977 779 38 977 779   6 878 432 2 191 408 4 687 024  0 2 293 851   
61, 75, 
77, 79 

% cross financing 0% 0 0    0         

Działanie 6.3 
Poprawa 

bezpieczeństwa 
mieszkańców, w tym 

socjalnego i 
zdrowotnego 
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2007-2013 49 409 607 47 060 704 40 001 598 40 001 598   7 059 106 2 823 642 4 235 464  3 000 120³ 2 348 903   76, 79 

% cross financing do 10 %³ 0 0    0         

Priorytet 7. 
Infrastruktura 

ochrony środowiska 
               

2007-2013 114 886 696 109 415 901 93 003 516 93 003 516   16 412 385 4 800 128 11 612 257  4 500 180 5 470 795  
39, 40, 41, 

42, 43 
44, 45, 
46, 53 

Działanie 7.1 
Gospodarka wodno 

ściekowa 
               

2007-2013 37 057 124 35 295 528 30 001 199 30 001 199   5 294 329 0 5 294 329  3 000 120 1 761 596   45, 46 

% cross financing do 10 % 0 0    0         

Działanie 7.2 
Poprawa jakości 

powietrza i 
zwiększenie 

wykorzystania 
niekonwencjonalnych 

źródeł energii 

               

2007-2013 28 711 317 25 882 916 22 000 479 22 000 479   3 882 437 3 882 437 0  0 2 828 401  
39, 40, 41, 

42, 43 
 

% cross financing 0% 0 0    0         

Działanie 7.3 
Gospodarka 
odpadami 

               

2007-2013 18 528 562 17 647 764 15 000 599 15 000 599   2 647 165 0 2 647 165  1 500 060 880 798   44 

% cross financing do 10 % 0 0    0         

Działanie 7.4 
Bezpieczeństwo 
ekologiczne oraz 
ochrona przed 
skutkami klęsk 
Ŝywiołowych 

               

2007-2013 30 589 693 30 589 693 26 001 239 26 001 239   4 588 454 917 691 3 670 763  0 0   53 

% cross financing 0% 0 0    0         

Priorytet 8. 
Współpraca 

międzyregionalna 
0 0 0             

2007-2013 11 765 176 11 765 176 10 000 399 10 000 399   1 764 777 0 1 764 777  0 0   80, 81 

Działanie 8.1 
Promocja Małopolski 

na arenie 
międzynarodowej 

               

2007-2013 4 706 071 4 706 071 4 000 160 4 000 160   705 911 0 705 911  0 0   80 
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% cross financing 0% 0 0    0         

Działanie 8.2 
Budowanie pozycji 

Małopolski w 
europejskich sieciach 

współpracy 

               

2007-2013 7 059 105 7 059 105 6 000 239 6 000 239   1 058 866 0 1 058 866  0 0   81 

% cross financing 0% 0 0    0         

Priorytet 9. Pomoc 
techniczna                

2007-2013 51 766 069 51 766 069 44 001 159 44 001 159   7 764 910 0 7 764 910  0 0   85, 86 

Działanie 9.1 
Wsparcie 

zarządzanie MRPO 
0 0 0             

2007-2013 47 059 716 47 059 716 40 000 759 40 000 759   7 058 957 0 7 058 957  0 0   85, 86 

% cross financing 0% 0 0    0         

Działanie 9.2 
Działania 

informacyjne i 
promocyjne 

               

2007-2013 4 706 353 4 706 353 4 000 400 4 000 400   705 953 0 705 953  0 0   86 

% cross financing 0% 0 0    0         

Koszty ogółem                

2007-2013 
1 790 827 

730 
1 517 969 

885 
1 290 274 

402 
1 290 274 

402 
  227 695 483 89 708 317 137 987 166  52 890 443 267 857 845 

5 000 
000 

  

Wyjaśnienia do tabeli: 

¹ - dotyczy tylko i wyłącznie schematu A w działaniu 3.1 

² - dotyczy tylko i wyłącznie schematu A w działaniu 6.1 

³ - dotyczy tylko i wyłącznie schematu A w działaniu 6.3 
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Załącznik 2. Poziom wydatków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach 
programu operacyjnego przeznaczonych na realizację Strategii Lizbońskiej  

Zgodnie z kategoriami interwencji odnoszącymi się do realizacji Strategii Lizbońskiej w ramach MRPO, 
wielkość wydatków zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy wyniesie 459 647 831 euro, co 
stanowi 35,62% całkowitej kwoty przeznaczonej na program.  

KOD Priorytetowy obszar tematyczny % 
KWOTA 
(euro) 

 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 68,45% 314  612  929 

2 
Infrastruktura B+RT (w tym wyposaŜenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie 
sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki 

kompetencji technologicznych 
13,82% 63 501 977 

3 

Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), między MŚP a innymi przedsiębiorstwami,  

uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa 
pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz 

biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi 
itechnologicznymi, technopoliami itd.) 

2,28% 10 500 419 

4 
Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do 

usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) 
1,37% 6 300 252 

5 
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 

przedsiębiorstw 
0,91% 4 200 168 

8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 29,77% 136  819  028 

9 
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i 

przedsiębiorczości w MŚP 
20,30% 93 291 085 

 Społeczeństwo informacyjne 16,32% 75 032 884 
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 6,53% 30 000 000 

11 
Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, 

interoperacyjność, zapobieganie zagroŜeniom, badania, innowacje, treści 
cyfrowe itp.) 

3,84% 17 640 872 

13 
Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, 

e-integracja itp.) 
5,96% 27 392 012 

 Transport 6,08% 27 947 018 
16 Kolej 3,26% 15 000 000 

28 Inteligentne systemy transportu 1,73% 7 948 818 

29 Porty lotnicze 1,09% 4 998 200 

 Energia 4,79% 22 000 480 
39 Energia odnawialna: wiatrowa 0,24% 1 100 024 

40 Energia odnawialna: słoneczna 1,20% 5 500 120 

41 Energia odnawialna: biomasa 0,24% 1 100 024 

42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 2,15% 9 900 216 

43 
Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie 

energią 
0,96% 4 400 096 

 Ochrona środowiska i zapobieganie zagroŜeniom 4,36% 20 054 520 
52 Promowanie czystego transportu miejskiego 4,36% 20 054 520 

Ogółem  100,00% 459 647 831 
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Załącznik 3. Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania  

Typ 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Wartość 
bazowa 

Zakładana 
wartość w 

roku 
docelowy
m 2013 

Źródło 
danych 

OŚ PRIORYTETOWA 1.  
WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY 

Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych 

 
Wskaźnik 
produktu 

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury 
szkół wyŜszych oraz szkół i placówek kształcenia 

ustawicznego/ zawodowego (1.1-1) 
szt. 0 6 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba rozbudowanych, zaadaptowanych i 
zmodernizowanych obiektów infrastruktury szkół 

wyŜszych oraz szkół i placówek kształcenia 
ustawicznego/ zawodowego (1.1-2) 

szt. 0 8 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba szkół wyŜszych doposaŜonych w aparaturę 
naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki (1.1-3) 

szt. 0 8 IZ 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba studentów korzystających z 
infrastruktury/ bazy wspartej w wyniku realizacji 

projektów (1.1-51) 
osoby 

 
0 

50 tys. Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób korzystających z infrastruktury/ bazy 
kształcenia ustawicznego/ zawodowego, 

wspartej w wyniku realizacji projektów (1.1-52) 
osoby 

 
0 

15 tys. Beneficjent 

Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
Wskaźnik 
produktu 

Długość wybudowanej/ rozbudowanej/ 
zmodernizowanej sieci szerokopasmowej (1.2-1) 

km 0 2 tys. Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba uruchomionych/ zmodernizowanych PIAP  
(1.2-2) 

szt. 0 120 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba usług publicznych uruchomionych on-line 
(1.2-3) 

szt. 0 150 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Moc obliczeniowa (1.2-4) TFLop 0 20 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba jednostek naukowych korzystających z 
infrastruktury nauki dofinansowanej w ramach 

projektu (1.2-58) 
szt. 0 18 Beneficjent 

Liczba osób, które uzyskały dostęp do 
szerokopasmowego Internetu (1.2-51) 

650 tys. 
Wskaźnik 
rezultatu W tym: 

- na obszarach wiejskich (1.2-52) 

osoby 0 
450 tys. 

Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba gospodarstw domowych, które uzyskały 
dostęp do szerokopasmowego Internetu (1.2-53) 

 
szt. 

 
0 

 
200 tys. 

 
Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba MSP, które uzyskały dostęp do 
szerokopasmowego Internetu (1.2-54) 

szt. 0 70 tys. Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba szkół, które uzyskały dostęp do 
szerokopasmowego Internetu (1.2-55) 

szt. 0 300 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba podmiotów administracji publicznej, 
które uzyskały dostęp do szerokopasmowego 

Internetu (1.2-56) 
szt. 0 20 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Średnia liczba osób korzystających ze 
zdigitalizowanych zasobów (rocznie) (1.2-57) 

osoby 0 120 tys. Beneficjent 

OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY 
Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów zrealizowanych przez 
mikroprzedsiębiorstwa (2.1-1) 

szt. 0 740 MCP 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów zrealizowanych przez małe 
przedsiębiorstwa (2.1-2) 

szt. 0 340 MCP 

Wskaźnik Liczba projektów zrealizowanych przez średnie szt. 0 130 MCP 
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produktu przedsiębiorstwa (2.1-3) 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zakupionych środków trwałych/ wartości 
niematerialnych i prawnych słuŜących realizacji 

projektu (2.1-4) 
szt. 0 3 000 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba MŚP zaangaŜowanych w powiązania 
kooperacyjne (2.1-5) 

szt. 0 160 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba instytucji otoczenia biznesu 
zaangaŜowanych w powiązania kooperacyjne  

(2.1-6) 
szt. 0 40 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wspartych powiązań kooperacyjnych (2.1-
7) 

szt. 0 45 MCP 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu  
(2.1-8) 

szt. 0 30 MCP 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wspartych specjalistycznych instytucji 
otoczenia biznesu działających w systemie 

innowacji (2.1-9) 
szt. 0 15 MCP 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wspartych sieci instytucji otoczenia 
biznesu (2.1-10) 

szt. 0 4 MCP 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wspartych  funduszy poŜyczkowych, 
poręczeniowych i innych alternatywnych 

funduszy zwrotnych (2.1-11) 
szt. 0 4 MCP 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba mikroprzedsiębiorstw które w wyniku 
wsparcia stały się małymi przedsiębiorstwami 

(2.1-51) 
szt. 0 370 MCP 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba wprowadzonych na rynek nowych 
produktów lub technologii przez podmioty, które 

otrzymały wsparcie (2.1-52) 
szt. 0 540 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba prośrodowiskowych rozwiązań 
wprowadzonych w ramach projektu (2.1-53) 

szt. 0 30 MCP 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba nowych usług świadczonych przez MŚP w 
wyniku  realizacji projektu (2.1-54) 

szt. 0 760 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba MŚP, które wdroŜyły rozwiązania 
innowacyjne (2.1-55) 

szt. 0 235 MCP 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc 
pracy (w podziale na kobiety i męŜczyzn) (2.1-

56) 
szt. 0 

Kobiety -
500 

MęŜczyźni-
500 

Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki 
wsparciu (2.1-57) 

mln euro 0 147,1 MCP 

Wskaźnik 
rezultatu 

Ilość wspólnych działań zrealizowanych przez 
powiązanie kooperacyjne (2.1-58) 

szt. 0 80 
Beneficjent

/MCP 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba nowych i zmodernizowanych usług 
świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 

(2.1-59) 
szt. 0 80 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba przedsiębiorstw wspartych przez 
instytucje otoczenia biznesu (2.1-60) 

szt. 0 4 000 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Wartość udzielonych poŜyczek i poręczeń (2.1-
61) 

PLN 0 35 000 000  
Beneficjent

/MCP 
Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba przedsiębiorstw wspartych przez fundusze 
poŜyczkowe i Poręczeniowe (2.1-62) 

szt. 0 1 100 
Beneficjent

/MCP 
Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba badań przemysłowych i 
przedkonkurencyjnych dofinansowanych w 

ramach działania (2.2- 1) 
szt. 0 140 MCP 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba jednostek naukowych zaangaŜowanych w 
realizację projektu (2.2-2) 

szt. 0 21 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba przedsiębiorstw zaangaŜowanych w 
realizację projektu. (2.2-3) 

szt. 0 75 Beneficjent 

Wskaźnik Liczba projektów współpracy pomiędzy szt. 0 80 Beneficjent 
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produktu przedsiębiorstwami, a jednostkami badawczymi  
(2.2-4) 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zgłoszeń patentowych, zgłoszeń wzorów 
uŜytkowych, wzorów przemysłowych w kraju 

(2.2-5) 
szt. 0 52 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba laboratoriów utworzonych w 
przedsiębiorstwach (2.2-6) 

szt. 0 58 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zmodernizowanych laboratoriów w 
przedsiębiorstwach (2.2-7) 

szt. 0 175 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba utworzonych nowych etatów badawczych 
(2.2-51) 

osoby 0 60 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba uzyskanych patentów objętych ochroną 
wzorów uŜytkowych i przemysłowych w kraju 

(2.2-52) 
szt. 0 26 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki 
wsparciu (2.2-53) 

 mln euro 0 147,1 MCP 

OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 
Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba utworzonych kompleksowych systemów 
informacji turystycznej (3.1-1) 

szt. 0 1 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu budowy, 
przebudowy, rozbudowy, modernizacji 

ogólnodostępnej  infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej zlokalizowanej na terenie 

uzdrowisk (3.1-2) 

szt. 0 30 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu budowy, 
przebudowy, rozbudowy, modernizacji 

produktów turystycznych (3.1-3)  
szt. 0 30 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu budowy, rozbudowy, 
przebudowy, modernizacji obiektów 

noclegowych (3.1-4) 
szt. 0 39 IZ 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób korzystających w ciągu roku  z 
obiektów objętych wsparciem (3.1-51) 

osoby 0 1 250 tys. Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy (3.1-
52) 

osoby 0 420 Beneficjent 

Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego 
Wskaźnik 
produktu 

Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego 
objętego wsparciem (3.2-1) 

szt. 0 18 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba obiektów dziedzictwa przyrodniczego 
objętego wsparciem (3.2-2) 

szt. 0 12 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba uŜytkowników korzystających w ciągu 
roku z obiektów dziedzictwa kulturowego 

objętych wsparciem (3.2-51) 
osoby 0 225 tys. Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
projektów z zakresu dziedzictwa kulturowego 

(3.2-53) 
osoby 0 70 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba uŜytkowników korzystających w ciągu 
roku z obiektów dziedzictwa przyrodniczego 

objętych wsparciem (3.2-52) 
osoby 0 150 tys. Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy w ramach projektów z zakresu dziedzictwa 

przyrodniczego (3.2-54) 
osoby 0 20 Beneficjent 

Działanie 3.3 Instytucje kultury 
Wskaźnik 
produktu 

Liczba obiektów infrastruktury kultury objętych 
wsparciem (3.3-1) 

osoby 0 30 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych 
(3.3-2) 

szt. 0 20 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba uŜytkowników korzystających w ciągu 
roku z obiektów infrastruktury kultury objętych 

wsparciem (3.3-51) 
osoby 0 375 tys. Beneficjent 
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Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy (3.3-53) osoby 0 90 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba uczestników imprez kulturalnych objętych 
wsparciem (3.3-52) 

osoby 0 400 tys. Beneficjent 

OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 
Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej 

Długość nowo wybudowanych dróg regionalnych 
(wojewódzkich), łącznie z 

obwodnicami/obejściami miejscowości (4.1-1) 
45 

Wskaźnik 
produktu W tym: 

- drogi na obszarach wiejskich (4.1-2) 
- drogi na obszarach miejskich (4.1-3) 

km 0 

Wartość 
zostanie 
określona 

na 
podstawie 
danych 

pochodzący
ch z 

systemu 
monitorow

ania. 

Beneficjent 

Długość nowo wybudowanych dróg lokalnych 
(powiatowych i gminnych), łącznie z 

obwodnicami/obejściami miejscowości (4.1-4) 
12 

Wskaźnik 
produktu W tym: 

- drogi na obszarach wiejskich (4.1-5) 
- drogi na obszarach miejskich (4.1-6) 

km 0 

Wartość 
zostanie 
określona 

na 
podstawie 
danych 

pochodzący
ch z 

systemu 
monitorow

ania. 

Beneficjent 
 

Długość zmodernizowanych, przebudowanych lub 
rozbudowanych dróg regionalnych 

(wojewódzkich) (4.1-7) 
350 

Wskaźnik 
produktu 

 W tym: 
- drogi na obszarach wiejskich (4.1-8) 
- drogi na obszarach miejskich (4.1-9) 

km 
 

0 
 

Wartość 
zostanie 
określona 

na 
podstawie 
danych 

pochodzący
ch z 

systemu 
monitorow

ania. 

Beneficjent 
 

Wskaźnik 
produktu 

 

Długość zmodernizowanych, przebudowanych lub 
rozbudowanych dróg lokalnych (powiatowych i 

gminnych) (4.1-10) 

km 
 

0 
 180 

Beneficjent 
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W tym: 
- drogi na obszarach wiejskich (4.1-11) 
- drogi na obszarach miejskich (4.1-12) 

Wartość 
zostanie 
określona 

na 
podstawie 
danych 

pochodzący
ch z 

systemu 
monitorow

ania. 
Wskaźnik 
produktu 

Długość nowo wybudowanych obwodnic (4.1-13) km 0 22 Beneficjent 

Wskaźniki 
rezultatu 

Oszczędność czasu w euro na nowych i 
zrekonstruowanych drogach w przewozach 

pasaŜerskich  i towarowych (4.1-51) 
euro/rok 0 

Wartość 
zostanie 
określona 

na 
podstawie 
danych 

pochodzący
ch z 

systemu 
monitorow

ania 

Beneficjent  

Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zakupionych jednostek taboru 
komunikacji miejskiej - nowe autobusy miejskie  

(4.2-1) 
szt. 0 36 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zakupionych jednostek taboru transportu 
publicznego - tabor kolejowy (4.2-2) 

szt. 0 5 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Długość zmodernizowanych torów kolejowych 
(zgodnie z definicją zamieszczoną w 

Uszczegółowieniu MRPO) (4.2-3) 
km 0 12 Beneficjent 

Wskaźniki 
rezultatu 

Przyrost liczby ludności korzystającej z 
komunikacji miejskiej wspartej w ramach 

programu (nowo zakupiony tabor autobusowy)  
(4.2-51) 

os./rok 0 6,5 mln Beneficjent 

Wskaźniki 
rezultatu 

Oszczędność czasu w euro na zrekonstruowanych 
odcinkach linii kolejowych w przewozach 

pasaŜerskich i towarowych 
(4.2-52) 

euro/rok 0 

Wartość 
zostanie 
określona 

na 
podstawie 
danych 

pochodzący
ch z 

systemu 
monitorow

ania 

Beneficjent 

Działanie 4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej 

Wskaźnik 
produktu 

Powierzchnia  stworzonych i rozbudowanych 
stref aktywności gospodarczej, w tym stref o 
charakterze parków technologicznych (4.3-1) 

ha 0 150 Beneficjent 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba stałych miejsc pracy utworzonych w 
strefach inwestycyjnych (4.3-51) 

osoby 0 2 000 Beneficjent 

OŚ PRIORYTETOWA 5. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 
Działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako waŜny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu innowacji (5.1-1) szt. 0 2 IZ 
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Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba instytucji współpracujących w ośrodku 
innowacji (5.1-51) 

szt. 0 5 
Beneficjent 

 
Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu infrastruktury kultury 
(5.2-1) 

szt. 0 7 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu infrastruktury 
sportowej i rekreacyjnej (5.2-4) 

szt. 0 1 IZ 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia (5.2-
2) 

szt. 0 2 IZ 

Wskaźniki 
produktu Liczba projektów z zakresu turystyki (5.2-3) szt. 0 1 IZ 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy (5.2-51) osoby 0 80 Beneficjent 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób korzystających z infrastruktury 
metropolitarnej wspartej w wyniku realizacji 

projektów (rocznie) (5.2-52) 
osoby 0 200 tys. Beneficjent 

Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu transportu 
zbiorowego na terenie KOM (5.3-1) 

szt. 0 7 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Długość wybudowanych/ rozbudowanych/ 
przebudowanych/ zmodernizowanych dróg w 

ramach inwestycji w infrastrukturę 
okołolotniskową związaną z transportem (5.3-2) 

km 0 2,5 IZ 

Wskaźniki 
rezultatu 

Przyrost liczby ludności korzystającej z 
komunikacji miejskiej wspartej w ramach 
programu (na terenie KOM, nowy tabor 

autobusowy, rocznie) (5.3-51) 

osoby 0 17,5 mln Beneficjent 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba środków transportu zbiorowego 
zintegrowanych w ramach lotniskowego układu 

komunikacyjnego (5.3-52) 
szt. 0 2 Beneficjent 

OŚ PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA  
Działanie 6.1 Rozwój miast  

Wskaźnik 
produktu 

 

Liczba projektów zapewniających zrównowaŜony 
rozwój oraz poprawiających atrakcyjność miast. 

dot. Schematu A (6.1-1) 
szt. 0 

 
60 
 

IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Powierzchnia utworzonych mieszkań socjalnych 
(6.1-2) 

m2 0 
 

3 000 
 

Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu infrastruktury 
społecznej (rekreacyjnej i sportowej) 

dot. Schematu B (6.1-3) 
szt. 0 12 IZ 

Wskaźnik 
rezultatu 

Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji 
(6.1-51) 

 
ha 
 

0 100 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób korzystających z infrastruktury 
społecznej 

(rekreacyjnej i sportowej) 
dot. Schematu B (6.1-52) 

osoby 0 9 000 IZ 

Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich 
Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu odnowy centrów wsi 
(6.2-1) 

szt. 0 40 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu edukacji (6.2-2), 
w tym przedszkola (6.2-3) 

szt. 0 
30 
10 

IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu infrastruktury 
społecznej (6.2-4) 

szt. 0 28 IZ 
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Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób korzystających z infrastruktury 
społecznej (6.2-51) 

osoby 0 21 000 IZ 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób korzystających z infrastruktury 
edukacyjnej (6.2-52) 

osoby 0 10 000 IZ 

Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 
Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia (6.3-
1) 

szt. 0 20 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba przebudowanych/ rozbudowanych/ 
zmodernizowanych obiektów opieki społecznej i 
placówek opiekuńczo-wychowawczych (6.3-2) 

szt. 0 16 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów dotyczących zakupu sprzętu dla 
słuŜb ratunkowych (6.3-3) 

szt. 0 8 IZ 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba badań medycznych wykonanych 
zakupionym sprzętem (6.3-51) 

szt. 0 

Wartość 
zostanie 
określona 

na 
podstawie 
danych 

pochodzący
ch z 

systemu 
monitorow

ania 

IZ 

OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 
Działanie 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa 

Wskaźnik 
produktu 

Długość wybudowanej /przebudowanej sieci 
kanalizacji sanitarnej (7.1-1)  

km 0 300 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Długość wybudowanej / przebudowanej sieci 
wodociągowej (7.1-2) 

km 0 60 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wybudowanych/ przebudowanych 
oczyszczalni ścieków (7.1-3) 

szt.  0 5 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wybudowanych/ zmodernizowanych 
obiektów związanych z gromadzeniem, 

przechowywaniem i uzdatnianiem wody (7.1-4) 
szt.  0 6 IZ 

Wskaźnik  
rezultatu 

Liczba osób podłączonych do wybudowanej / 
przebudowanej sieci wodociągowej (7.1-51) 

osoby 0 2 000 IZ 

Wskaźnik  
rezultatu 

Liczba osób podłączonych do wybudowanej / 
przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (7.1-

52) 
osoby 0 20 000 IZ 

Wskaźnik  
rezultatu 

Liczba osób korzystających z 
wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń do 
gromadzenia/przechowywania/uzdatniania wody 

pitnej (7.1-53) 

osoby  0 500 IZ 

Wskaźnik  
rezultatu 

Zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków (7.1-
54) 

m3/rok 0 1 095 000 IZ 

Wskaźnik  
rezultatu 

Przyrost przepustowości oczyszczalni ścieków  
(7.1-55) 

m3/dobę 0 1 200 IZ 

Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnej energii 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zmodernizowanych /wybudowanych 
systemów ciepłowniczych i źródeł ciepła  

(7.2-1) 
szt. 0 4 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów (jednostek) wybudowanych 
/zmodernizowanych słuŜących produkcji energii 

ze źródeł odnawialnych (7.2-2) 
szt. 0 24 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów związanych modernizacją 
jednostek wytwarzających energię elektryczną 
oraz projektów z zastosowaniem kogeneracji 

(7.2-3) 

szt. 0 2 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych 
(7.2-51) 

MWh 0 4 IZ 
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Wskaźnik 
rezultatu 

Redukcja emisji gazów cieplarnianych wyraŜona 
ekwiwalentem CO2  (7.2-52) 

Mg/rok 0 12 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji 
projektu (7.2-53) 

MW/rok 0 35 Beneficjent 

Działanie 7.3 Gospodarka odpadami 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wybudowanych lub rozbudowanych 
instalacji do zagospodarowania odpadów 
(sortowni, kompostowni, mechaniczno-

biologicznego przekształcania odpadów, stacji 
demontaŜu odpadów wielkogabarytowych) oraz 

gminnych punktów zbiórki odpadów 
niebezpiecznych (7.3-1) 

szt. 0 8 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zmodernizowanych, zamkniętych lub 
zrekultywowanych składowisk odpadów (7.3-2) 

szt. 0 3 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk i 
mogilników (7.3-3) 

szt. 0 40 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba nowych stanowisk dla zestawów 
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 

(7.3-4) 
szt. 0 30 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba obiektów poddanych usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest (7.3-5) 

szt. 0 1 000 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Przepustowość wybudowanych lub 
rozbudowanych instalacji do zagospodarowania 

odpadów  
(7.3-52) 

Mg/rok 0 250 tys.  Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób objętych selektywną zbiórką 
odpadów (7.3-51) 

osoby 0 200 tys.  IZ 

Wskaźnik 
rezultatu 

Masa zbieranych selektywnie odpadów (7.3-53) Mg/rok 0 750  Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest 
(7.3-54) 

Mg/rok 0 1200  Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Powierzchnia zmodernizowanych, zamkniętych 
lub zrekultywowanych składowisk odpadów (7.3-

55) 
m2 0 15 mln  Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Masa odpadów usuniętych ze zlikwidowanych 
dzikich wysypisk i mogilników (7.3-56) 

Mg/rok 0 2,5 Beneficjent 

Działanie 7.4 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed skutkami klęsk Ŝywiołowych 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wybudowanych, zmodernizowanych, 
zrekultywowanych zbiorników wodnych oraz 

polderów (7.4-1) 
szt. 0 3 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Długość wybudowanych/ zmodernizowanych 
elementów zapobiegających powodziom (7.4-2) 

szt. 0 2 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów realizujących działania 
związane z monitoringiem i zapobieganiem 

skutkom powodzi (7.4-3) 
szt. 0 1 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu odbudowy naturalnej 
retencji i poprawy bilansu wodnego (7.4-4) 

szt. 0 1 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Pojemność wybudowanych, zmodernizowanych, 
zrekultywowanych zbiorników wodnych oraz 

polderów (7.4-52) 
m3 0 2,5 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w 
wyniku realizacji projektów (7.4-51) 

osoby 0 15 tys. IZ 

OŚ PRIORYTETOWA 8. WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA 
Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zorganizowanych imprez/wydarzeń 
promujących region, w tym kampanii 

promocyjnych (8.1-1) 
szt. 0 18 

Beneficjent
/IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wdroŜonych projektów promujących 
region i projektów badawczych (8.1-2) 

szt. 0 16 IZ 
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Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób /odbiorców 
do których został skierowany  projekt (8.1-51) 

osoby 0 3,25 mln Beneficjent 

Działanie 8.2. Budowanie pozycji Małopolski  w europejskich sieciach współpracy 
Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów realizowanych w ramach 
współpracy międzyregionalnej (8.2-1) 

szt. 0 50 IZ 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba partnerów zagranicznych zaangaŜowanych 
w projekty współpracy (8.2-51) 

szt. 0 12 Beneficjent 

OŚ PRIORYTETOWA 9. POMOC TECHNICZNA 
Działanie 9.1 Wsparcie zarządzania MRPO *  

Wskaźnik 
produktu 

Liczba utworzonych miejsc pracy 
finansowanych ze środków programu 
(wyłącznie umowy o pracę) (9.1-1) 

etatomiesi
ąc 

0 150 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba odbytych 
szkoleń, warsztatów, 

treningów, wizyt studyjnych (9.1-2) 
szt. 0 460 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zakupionego wyposaŜenia biurowego (9.1-
3) 

szt. 0 448 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zakupionych zestawów komputerowych 
na potrzeby MRPO (9.1-4) 

szt. 0 360 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Pozostałe urządzenia pomocnicze drukarki, faxy, 
kserokopiarki, skanery itp.) (9.1-5) 

szt. 0 50 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba utworzonych baz danych na potrzeby 
monitorowania programu (9.1-6) 

szt. 0 4 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba ekspertyz, analiz, opracowań i koncepcji 
wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych 

(9.1-7) 
szt. 0 47 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba posiedzeń Komitetu Monitorującego 
MRPO (9.1-8) 

szt. 0 17 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zatrudnionych asesorów do 
przeprowadzania  oceny projektów  w ramach 

MRPO (9.1-9) 
osoby 0 241 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba udzielonego doradztwa specjalistycznego 
(9.1-10) 

godz. 0 4 600 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba przeszkolonych pracowników 
realizujących program (9.1-51) 

osoby 0 250 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba wyposaŜonych stanowisk pracy 
pracowników etatowych  

(9.1-52) 
szt. 0 249 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób korzystających z baz danych (9.1-
53) 

osoby 0 240 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba ocenionych projektów  (ocena asesorska) 
(9.1-54) 

szt. 0 6 118 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba beneficjentów objętych wsparciem z 
zakresu doradztwa specjalistycznego (9.1-55) 

osoby 0 115 IZ/corocznie 

Działanie 9.2 Działania informacyjne i promocyjne 
Wskaźnik 
produktu 

Liczba utworzonych i administrowanych stron 
internetowych (9.2-1) 

szt. 0 3 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba publikacji prasowych, audycji 
telewizyjnych i radiowych (9.2-2) 

szt. 0 1 603 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zorganizowanych 
konferencji, spotkań, seminariów (9.2-3) 

szt. 0 54 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zorganizowanych eventów, ekspozycji, 
imprez plenerowych (9.2-4) 

szt. 0 24 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba rozdystrybuowanych materiałów 
promocyjnych i informacyjnych (9.2-5) 

szt. 0 540 000 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba utworzonych punktów informacyjnych 
(9.2-6) 

szt. 0 4 IZ/corocznie 
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Wskaźnik 
produktu 

Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, 
treningów, wizyt studyjnych dla beneficjentów 

(9.2-7) 
szt. 0 600 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba wejść na stronę internetową (9.2-51)  szt. 0 3 685 000 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba odbiorców publikacji prasowych, audycji 
radiowych i telewizyjnych (9.2-52) 

szt. 0 2 200 000 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób uczestniczących w konferencjach, 
spotkaniach, seminariach (9.2-53) 

osoby 0 3 500 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba przeszkolonych osób (beneficjentów) 
(9.2-54) 

osoby 0 18 000 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób uczestniczących w eventach, 
ekspozycjach i imprezach plenerowych (9.2-55) 

osoby 0 1700 000  IZ/corocznie 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba odbiorców materiałów promocyjnych i 
informacyjnych (9.2-56) 

szt. 0 470 000 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób korzystających z usług punktów 
informacyjnych (9.2-57) 

osoby 0 117 000 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
oddziaływa

nia 

Liczba projektów, które pozytywnie przeszły 
ocenę formalną w stosunku do liczby 

wszystkich projektów zgłoszonych podczas 
naborów 

% 0 80 IZ/corocznie 

* zakładane wartości docelowe zostaną doszacowane przy kolejnej nowelizacji Uszczegółowienia. 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

Załącznik 4.  Kryteria wyboru projektów  
NiŜej przedstawione kryteria zostały przyjęte przez Zarząd Województwa Małopolskiego, działający 
jako Instytucja Zarządzająca MRPO uchwałami Zarządu Województwa Małopolskiego a następnie 
zaakceptowane przez Komitet Monitorujący MRPO odpowiednimi uchwałami.    
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OŚ PRIORYTETOWA 1. WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY 

Działanie 

1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych  
Schemat A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyŜszego 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 24/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 22 lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w 
latach 2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów-preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne Karta projektu Pracownik - L 
2. Kwalifikowalność Beneficjenta Karta projektu Pracownik - L 
3. Kwalifikowalność projektu Karta projektu Pracownik - L 

4. 
Kompletność i poprawność 
karty projektu 

Karta projektu Pracownik - L 

5. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki do 
karty projektu 

Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego Działania/Schematu 
jako „minimalny wkład własny 
Beneficjenta” 

Karta projektu Pracownik - L 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta projektu Pracownik - L 

8 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta projektu Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu 
poprawności karty projektu oraz załączników wymaganych 
w ramach danego konkursu pod kątem spełniania wymogów 
formalnych zawartych w dokumentacji konkursowej. 

9. 

Demarkacja z PO IŚ – załącznik 
potwierdzający, Ŝe dany 
projekt nie znajduje się na 
indykatywnej liście projektów 
w ramach PO IŚ 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik - L Kryterium dostępowe dla Działania 1.1 A. 
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Ocena wskaźnikowa 

1. Komplementarność projektu 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 2 0-3 pkt 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wykazana 
przez Beneficjenta komplementarność projektu w stosunku 
do innych działań w danym zakresie, realizowanych na 
danym terenie lub w danej dziedzinie. W szczególności 
badana będzie spójność projektu z innymi projektami 
zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi przez 
Beneficjenta lub inne podmioty. W zaleŜności od charakteru 
projektu badana będzie równieŜ spójność projektu ze 
strategią lokalną, regionalną lub branŜową w danej 
dziedzinie (w tym spójność z krajową strategią rozwoju 
edukacji). 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej 
oceny. 

2. Typ projektu 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 2 1-3 pkt 

Kryterium premiuje typy projektów, które w sposób 
najpełniejszy odpowiadają celom Działania, tj. projekty 
słuŜące rozwojowi infrastruktury dydaktycznej szkół 
wyŜszych oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej, 
słuŜącej równocześnie celom dydaktycznym, a takŜe 
projekty polegające na wyposaŜeniu bazy dydaktycznej oraz 
bazy badawczo-rozwojowej, słuŜącej równocześnie celom 
dydaktycznym, w tym praktycznej nauce zawodu. 
W ramach kryterium projekty dotyczące infrastruktury/bazy 
badawczo-rozwojowej słuŜącej jednocześnie celom 
dydaktycznym będą punktowane najwyŜej.  

3. 

Wpływ realizacji projektu na 
rozwój kształcenia na 
kierunkach o znaczeniu 
kluczowym dla rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 2 0-3 pkt 

Kryterium preferuje inwestycje w infrastrukturę/bazę szkół 
wyŜszych umoŜliwiającą kształcenie na kierunkach studiów 
naleŜących do grup: przyrodniczych, matematyczno-
fizyczno-chemicznych oraz technicznych. Przydział do 
poszczególnych grup oparto na podziale kierunków studiów 
stosownym przez Państwową Komisję Akredytacyjną, 
ustalonym Decyzją Nr 10/2006r. Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 
2006r. w sprawie wykazu kierunków studiów pozostających 
w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków 
studiów. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej 
oceny. 

4. 
Wpływ realizacji projektu na 
podniesienie jakości i/lub 

Karta 
projektu/ 

Pracownik 3 1-4 pkt 
Kryterium bada stopień, w jaki projekt przyczyni się do 
podniesienia jakości i/lub zakresu kształcenia oraz, czy 
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zwiększenie zakresu 
kształcenia na poziomie 
wyŜszym oraz zgodność z 
potrzebami rynku pracy 

załączniki do 
karty projektu 

niniejsze działania są poŜądane z punktu widzenia potrzeb 
rynku pracy. Aby otrzymać wysoką ocenę wnioskodawca 
musi wskazać, jakie potrzeby rynku pracy zostaną 
zaspokojone w związku z realizacją tego projektu, 
opierając argumentację na podstawie wiarygodnych źródeł. 

Ocena logiczna 

1. 
Wewnętrzna spójność matrycy 
logicznej projektu 

Matryca 
logiczna 

Pracownik - 0-2 pkt 

2. 
Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na projekt 

Matryca 
logiczna 

Pracownik - 0-2 pkt 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników 

Matryca 
logiczna 

Pracownik - 0-2 pkt 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna 
spójność i logika projektu, w tym ocena spójności pomiędzy 
zidentyfikowanymi problemami, działaniami, mającymi je 
rozwiązać oraz produktami będącymi wynikiem realizacji 
projektu. 

Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji 

1. 
Kryteria dla projektów 
wymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia budowy 

Karta projektu Pracownik - 0-4 pkt 

2. 
Kryteria dla projektów typu 
„zaprojektuj i wybuduj” 

Karta projektu Pracownik - 0-3 pkt 

3. 
Kryteria dla projektów 
niewymagających pozwolenia 
na budowę 

Karta projektu  Pracownik - 0-4 pkt 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada 
pozwolenie na budowę (lub dokument równowaŜny), czy 
posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu czy teŜ dokumentacja 
pozostaje w trakcie opracowywania.  
W przypadku projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” 
badany będzie stopień przygotowania programu 
funkcjonalno -uŜytkowego oraz stopień uregulowania 
statusu prawnego gruntu. 
W przypadku projektów nie wymagających pozwolenia na 
budowę badane będą inne elementy świadczące o 
przygotowaniu projektu do realizacji, w tym określenie 
parametrów zakupywanego sprzętu, szczegółowe określenie 
kosztów i lokalizacji sprzętu i inne.  
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane 
do realizacji.  

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik

/ 
Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz/Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu 
poprawności wniosku oraz załączników wymaganych w 
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2. 
Zgodność z danymi zawartymi 
w karcie projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

5.  

MontaŜ finansowym, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego Działania/Schematu 
jako „minimalny wkład własny 
Beneficjenta” 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

6.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

7. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

ramach danego konkursu pod kątem spełniania wymogów 
formalnych zawartych w dokumentacji konkursowej. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik

/ 
KOP 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz/Uzasadnienie 
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Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowane będzie czy 
zostały zastosowane wskaźniki rentowności inwestycji 
takie jak: finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), 
finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik 
Korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C). 

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu 
funduszy dla projektów generujących dochód netto i 
nie podlegających zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone 
zostanie skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

2. 

Zasadność zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta 
technologia jest zgodna z obowiązującymi standardami, 
wymogami prawa, czy proponowany przez wnioskodawcę 
wariant realizacji inwestycji jest rzeczywiście najlepszym 
sposobem osiągnięcia danego celu i czy koszty są 
oszacowane w odpowiedni sposób do zaproponowanej 
technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja projektu w 
zakładanym budŜecie, harmonogramie.  

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno - społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 6 0-4 pkt 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój 
regionu bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności 
lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju gospodarczego 
województwa.  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych 
(w tym tworzenie nowych miejsc pracy), będących 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu.  
Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej.  
W odniesieniu do projektów realizowanych w ramach 
działania 1.1, sprawdzeniu podlegać będzie takŜe wymóg 
zapewnienia mieszkańcom województwa ogólnej 
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dostępności do obiektów infrastruktury edukacyjnej - 
równieŜ w zakresie wykraczającym poza podstawowy obszar 
działalności danej instytucji, zgodnie z właściwym 
przeznaczeniem tychŜe obiektów.   
Kryterium preferuje inwestycje w infrastrukturę/bazę szkół 
wyŜszych umoŜliwiającą kształcenie na kierunkach studiów 
naleŜących do grup: przyrodniczych, matematyczno – 
fizyczno - chemicznych oraz technicznych. Przydział do 
poszczególnych grup oparto na podziale kierunków studiów 
stosownym przez Państwową Komisję Akredytacyjną, 
ustalonym Decyzją Nr 10/2006r. Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 
2006r. w sprawie wykazu kierunków studiów pozostających 
w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków 
studiów. 
Kryterium bada stopień, w jaki projekt przyczyni się do 
podniesienia jakości i/lub zakresu kształcenia oraz, czy 
niniejsze działania są poŜądane z punktu widzenia potrzeb 
rynku pracy. Aby otrzymać wysoką ocenę wnioskodawca 
musi wskazać, jakie potrzeby rynku pracy zostaną 
zaspokojone w związku z realizacją tego projektu, 
opierając argumentację na podstawie wiarygodnych źródeł. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna 
(pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) 
podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego 
projektem po jego zakończeniu jak równieŜ trwałość 
finansowa i instytucjonalna, czyli zdolność do pokrycia 
przez podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych 
kosztów związanych z operacyjną fazą projektu. Ocenie 
podlegać będzie równieŜ planowany sposób 
wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z elementów oceny, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie. 
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3. Wpływ na polityki horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia 
WE Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego Rozporządzenie 
nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia 
zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania zasady 
równości kobiet i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe 
zasady zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych 
etapach wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie 
do nich.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 

• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości 
osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ 
projektu na politykę zrównowaŜonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

4. Innowacyjność projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

W ramach kryterium dokonywana jest ocena poziomu 
innowacyjności samego projektu (innowacyjność 
stasowanych/wprowadzanych rozwiązań), a takŜe ocena 
znaczenia/wpływu projektu na rozwój innowacji w 
gospodarce opartej na wiedzy (potencjał dla innowacji np. 
wpływ na tworzenie warunków do podjęcia/rozwoju 
współpracy sektora edukacji i nauki z sektorem gospodarki). 
Przyznanie 0 punktów nie powoduje usunięcia projektu z 
dalszej oceny. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 1. WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY 

Działanie 

1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych 
Schemat B Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 25/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 22 lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 
2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów - preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik 
/ Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 

Punktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 

Ocena formalna 

1. Warunki wstępne 
Karta 

projektu 
Pracownik 

2.  Kwalifikowalność Beneficjenta 
Karta 

projektu 
Pracownik 

3. Kwalifikowalność projektu 
Karta 

projektu 
Pracownik 

4. Kompletność karty projektu 
Karta 

projektu 
Pracownik 

5. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Karta 
projektu 

Pracownik 

- L 

6 

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako „minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Karta 
projektu 

Pracownik 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta 
projektu 

Pracownik 

8.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta 
projektu 

Pracownik 

- L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
karty projektu oraz załączników wymaganych w ramach 
danego konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 

Ocena wskaźnikowa 
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1. Komplementarność projektu 

Karta 
projektu/ 
załącznik 
do karty 
projektu 

Pracownik 2 0-4 pkt. 

W ogólnym ujęciu ocenie podlegać będzie przedstawione 
przez Beneficjenta uzasadnienie, w jaki sposób proponowany 
projekt będzie uzupełniający i wspierający w stosunku do 
innych działań prowadzonych w celu rozwoju kształcenia 
ustawicznego /zawodowego w Małopolsce. Fakt, Ŝe 
wnioskodawca prowadzi juŜ inne działania zmierzające do 
realizacji tego celu zwiększać będzie prawdopodobieństwo 
celowości i skuteczności projektu infrastrukturalnego. Z 
przedstawionej przez wnioskodawcę karty projektu powinno, 
zatem jasno wynikać, Ŝe powstała w wyniku projektu 
infrastruktura/wyposaŜenie będzie wspierała realizację 
szerszej strategii nakierowanej na rozwój jakościowy oraz 
ilościowy kształcenia ustawicznego /zawodowego oraz Ŝe 
wnioskodawca jest podmiotem zaangaŜowanym w realizację 
tej strategii. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projekt z oceny.  

2. 

Wpływ realizacji projektu na 
podniesienie jakości i/lub 
zwiększenie zakresu 
kształcenia 
ustawicznego/zawodowego 

Karta 
projektu/ 
załącznik 
do karty 
projektu 

Pracownik 2 0-3 pkt. 

Kryterium to bada, w jakim stopniu wdroŜenie projektu 
przyczyni się do równoczesnej realizacji kilku celów 
związanych z rozwojem kształcenia ustawicznego / 
zawodowego: umoŜliwi podnoszenie dostępności i jakości 
ofert kształcenia ustawicznego / zawodowego, będzie miała 
wpływ na rozwój umiejętności kadr kształcenia ustawicznego 
/ zawodowego. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projekt z oceny. 

3.  Udział partnerów w projekcie 

Karta 
projektu/ 
załącznik 
do karty 
projektu 

Pracownik 1 0-4 pkt. 

Kryterium to promuje projekty zbudowane analogicznie do 
modelu inkubatorów lub klastrów, zgodnie z załoŜeniem, Ŝe 
kompleksowe projekty oparte na współpracy wielu 
podmiotów będą znacznie bardziej korzystne dla rozwoju 
kształcenia ustawicznego / zawodowego w regionie, niŜ 
projekty przygotowywane i realizowane przez pojedyncze 
instytucje. W ramach tego subkryterium badana będzie 
liczba partnerów w projekcie oraz zasięg i sposób 
wykorzystania produktów projektu.  
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projekt z oceny. 
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4.  Doświadczenie Wnioskodawcy 

Karta 
projektu/ 
załącznik 
do karty 
projektu 

Pracownik 1 0-3 pkt. 

Kryterium bada znajomość potrzeb regionalnego kształcenia 
ustawicznego / zawodowego na podstawie doświadczenia 
oraz przeprowadzonych analiz. Szczególny nacisk został 
połoŜony na znajomość potrzeb wynikającą z doświadczenia, 
gdyŜ efektywne prowadzenie działalności w obszarze 
kształcenia ustawicznego / zawodowego jest jedynym 
miarodajnym wskaźnikiem znajomości potrzeb rozmaitych 
grup interesariuszy tego obszaru. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projekt z oceny.  

Kryteria oceny logicznej 

1. 
Wewnętrzna spójność matrycy 
logicznej projektu 

Matryca 
logiczna 

Pracownik 0-2 pkt. 

2. 
Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na projekt 

Matryca 
logiczna 

Pracownik 0-2 pkt. 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników 

Matryca 
logiczna Pracownik 

- 

0-2 pkt. 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna 
spójność i logika projektu, w tym ocena spójności pomiędzy 
zidentyfikowanymi problemami, działaniami, mającymi je 
rozwiązać oraz produktami będącymi wynikiem realizacji 
projektu. 
KaŜde z kryteriów oceny logicznej jest punktowane od 0 do 2 
punktów: 
• spełnienie kryterium - 2 punkty 
• częściowe spełnienie kryterium – 1 punkt 
•  niespełnienie kryterium - 0 punktów 

Kryteria dotyczące stanu przygotowania projektu 

1. 
Kryteria dla projektów 
wymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia budowy 

Karta 
projektu 

Pracownik - 0-4 pkt. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagającyc
h pozwolenia 
na budowę 
lub 
zgłoszenia 
budowy 

• 4 punkty - Projekt posiada pozwolenie 
na budowę (lub dokument równowaŜny) 
lub zgłoszenie budowy  

• 3 punkty - Projekt posiada opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu (2 
punkty w przypadku spełnienia 1 z 
elementów) 

• 1 punkt - Dokumentacja w trakcie 
opracowywania (posiadane koncepcje, 
załoŜenia wymagane prawem polskim 
np. koncepcja architektoniczna)  

• 0 punktów - Projekt w fazie analiz, 
studiów.  
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2. 
Kryteria dla projektów typu 
"zaprojektuj i wybuduj" 

Karta 
projektu 

Pracownik 0-3 pkt. 

Kryteria dla 
projektów 
typu 
"zaprojektuj 
i wybuduj" 

• 3 punkty - Przedstawiono szczegółowy 
opis działań w projekcie oraz program 
funkcjonalno-uŜytkowy, a projekt 
posiada uregulowany status prawny 
gruntu  

• 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy 
opis działań w projekcie oraz program 
funkcjonalno - uŜytkowy, jednak 
projekt nie posiada uregulowanego 
statusu prawnego gruntu  

• 0 punktów - Projekt w fazie analiz, 
studiów  

3. 
Kryteria dla projektów 
niewymagających pozwolenia 
na budowę 

Karta 
projektu 

Pracownik 0-4 pkt. 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagają
cych 
pozwolenia 
na budowę 

• 4 punkty - Wykazano wysoki stopień 
przygotowania projektu (określono 
szczegółowe parametry zakupywanego 
sprzętu oraz jego lokalizację w 
budynku, etc.)  

• 2 punkty - Wykazano wystarczający 
stopień przygotowania projektu  

• 1 punkt - Nie wykazano wystarczająco 
szczegółowo stopnia przygotowania 
projektu (brak precyzyjnych i 
szczegółowych informacji o 
zakupywanym sprzęcie, jego 
parametrach, kosztach, lokalizacji, 
etc.)  

• 0 punktów - Projekt w fazie analiz, 
studiów. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik 
/ Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punktow
e (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznika

mi 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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2. 
Zgodność z danymi zawartymi 
w karcie projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznika

mi 

Pracownik 

3. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznika

mi 

Pracownik 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznika

mi 

Pracownik 

5.  

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako „minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznika

mi 

Pracownik 

6.  Spójność zapisów 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznika

mi 

Pracownik 

7. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznika

mi 

Pracownik 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik 

/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punktow
e (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 
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1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznika

mi 

KOP - 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, ustalenie czy wkład funduszy 
jest niezbędny dla zrealizowania inwestycji, 
weryfikowane będzie czy zostały zastosowane wskaźniki 
rentowności takie jak: finansowa bieŜąca wartość netto 
(FNPV/C), finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik 
korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C).  

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu 
funduszy dla projektów generujących dochód netto i 
niepodlegających zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikację trwałości finansowej projektu, gdzie 
sprawdzone zostanie skumulowane saldo przepływów 
pienięŜnych w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji 

2. 

Zasadność zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznika

mi 

KOP - 

L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia 
jest zgodna z obowiązującymi standardami, czy proponowany 
przez wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest 
rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, 
czy koszty są oszacowane w odpowiedni sposób do 
zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja 
projektu w zakładanym budŜecie. Dodatkowo analizie 
poddany moŜe zostać stopień wprowadzenia zaleceń 
konserwatorskich dot. obiektu do projektu budowlanego (w 
przypadku projektów nieposiadających pozwolenia na 
budowę).  

Właściwa ocena merytoryczna 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 197 

1. 
Ekonomiczno-społeczny wpływ 
na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznika

mi 

KOP 5 0-4 pkt. 

Kryterium to bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej 
i regionalnej oraz dla rozwoju województwa. Pod uwagę 
bierze się tu: 
• zapotrzebowanie regionalnej gospodarki na rodzaj 

kompetencji, który będzie rozwijany w oparciu o 
infrastrukturę powstałą w ramach projektu; 

• szanse na podniesienie statusu ekonomicznego i 
zawodowego osób, które skorzystają z moŜliwości 
kształcenia ustawicznego / zawodowego stworzonych 
dzięki realizacji projektu; 

• moŜliwości wpływu projektu na poprawę sytuacji na 
regionalnym rynku pracy. 

Punkty podlegają sumowaniu. 
Beneficjenci projektów powinni zapewnić, Ŝe obiekty 
infrastruktury edukacyjnej, wspierane w ramach działania 
będą ogólnodostępne dla mieszkańców województwa – 
równieŜ w zakresie wykraczającym poza podstawowy obszar 
działalności danej instytucji, zgodnie z właściwym 
przeznaczeniem tychŜe obiektów. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznika

mi 

KOP 2 0-4 pkt. 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna 
(pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) 
podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego 
projektem po jego zakończeniu jak równieŜ trwałość 
finansowa i instytucjonalna, czyli zdolność do pokrycia przez 
podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych 
kosztów związanych z operacyjną fazą projektu. Ocenie 
podlegać będzie równieŜ planowany sposób wykorzystywania 
infrastruktury lub produktów projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla kaŜdego 
z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie.  
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3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznika

mi 

KOP 1 0-4 pkt. 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE 
Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
EFRR, EFS oraz FS i uchylającego Rozporządzenie nr 
1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje 
państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet 
i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady 
zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 

równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na 
politykę zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

4.  Innowacyjność 

Karta 
projektu/ 
załącznik 
do karty 
projektu 

KOP 2 0-4 pkt. 

Kryterium to pozwala na dokonanie oceny poziomu 
innowacyjności samego projektu (innowacyjność 
stasowanych/wprowadzanych rozwiązań) oraz oceny 
znaczenia/wpływu projektu na rozwój innowacji w 
gospodarce opartej na wiedzy (potencjał dla innowacji np. 
wpływ na tworzenie warunków do podjęcia/rozwoju 
współpracy sektora edukacji z sektorem gospodarki).  
Ocena w ramach subkryterium będzie oceną ekspercką 
ukierunkowaną na badanie potencjalnego wpływu projektu 
na rozwój innowacji. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projekt z oceny. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 1. WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY 

Działanie 

1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 01/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 11 
stycznia 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 
z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów – preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne Karta projektu Pracownik 
2. Kwalifikowalność Beneficjenta Karta projektu Pracownik 
3. Kwalifikowalność projektu Karta projektu Pracownik 
4. Kompletność karty projektu Karta projektu Pracownik 

5. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Karta projektu Pracownik 

6. 

MontaŜ finansowy, w tym wkład 
własny Beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym, niŜ 
określony w Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta” 

Karta projektu Pracownik 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta projektu Pracownik 

8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta projektu Pracownik 

- L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
karty projektu oraz załączników wymaganych w ramach 
danego konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej.  

Ocena wskaźnikowa 

1. Komplementarność projektu 
Karta projektu / 
załącznik do karty 

projektu 
Pracownik 2 0-3 pkt. 

W tym kryterium ocenie podlegać będzie wykazana przez 
Beneficjenta komplementarność projektu w stosunku do 
innych działań w danym zakresie, realizowanych na danym 
terenie lub w danej dziedzinie. W szczególności badana 
będzie spójność projektu z innymi projektami 
zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi przez 
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Beneficjenta lub inne podmioty. 

2. Kompleksowość projektu 
Karta projektu / 
załącznik do karty 

projektu 
Pracownik 2 1-4 pkt. 

Kryterium kompleksowości projektu oznacza realizację w 
ramach projektu więcej niŜ jednego elementu. Preferowane 
będą projekty wieloaspektowe. Poziom kompleksowości, 
czyli liczba poszczególnych elementów projektu będzie 
badana zarówno w ramach jednego rodzaju projektu jak i 
wielu rodzajów projektów wskazanych w Uszczegółowieniu 
MRPO. Ponadto kompleksowość moŜe oznaczać równieŜ 
realizację działań korespondujących z projektem tzn. 
działań o charakterze nieinwestycyjnym 

3. Ponadlokalny zasięg 
Karta projektu / 
załącznik do karty 

projektu 
Pracownik 3 1-4 pkt. 

Preferowane są angaŜujące wiele podmiotów, obejmujące 
jak największy obszar geograficzny i/lub liczbę 
mieszkańców. Projekty oceniane będą z punktu widzenia: 
zaangaŜowania podmiotów (i tym samym obszaru 
geograficznego objętego projektem) – ile jest podmiotów (w 
sensie formalnym) oraz mieszkańców zamieszkałych na 
terenie objętym projektem.  

Kryteria oceny logicznej 

1. 
Wewnętrzna spójność matrycy 
logicznej projektu 

Matryca logiczna Pracownik 0-2 pkt. 

2. 
Ocena zewnętrznych czynników 
ryzyka oddziaływujących na 
projekt 

Matryca logiczna Pracownik 0-2 pkt. 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników 

Matryca logiczna Pracownik 

- 

0-2 pkt. 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna 
spójność i logika projektu, w tym ocena spójności pomiędzy 
zidentyfikowanymi problemami, działaniami, mającymi je 
rozwiązać oraz produktami będącymi wynikiem realizacji 
projektu. 
KaŜde z kryteriów oceny logicznej jest punktowane od 0 do 
2 punktów: 

• 2 pkt. Spełnienie kryterium  
• 1 pkt. Częściowe spełnienie kryterium  
• 0 pkt. Niespełnienie kryterium  

Kryteria dotyczące \ivie przygotowania projektu 

1. 
Kryteria dla projektów 
wymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia budowy 

Karta projektu Pracownik 0-4 pkt. 

2. 
Kryteria dla projektów typu 
„zaprojektuj i wybuduj” 

Karta projektu Pracownik 

 

0-3 pkt. 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt 
posiada pozwolenie na budowę (lub dokument 
równowaŜny) czy posiada opracowaną dokumentację 
techniczną oraz posiada uregulowany status prawny 
gruntu czy teŜ dokumentacja pozostaje w trakcie 
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3. 
Kryteria dla projektów 
niewymagających pozwolenia 
na budowę 

Karta projektu Pracownik 1-4 pkt. 

opracowywania.  
W przypadku projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” 
badany będzie stopień przygotowania programu 
funkcjonalno –uŜytkowego oraz stopień uregulowania 
statusu prawnego gruntu. W przypadku projektów 
niewymagających pozwolenia na budowę, badane będą 
inne elementy świadczące o przygotowaniu projektu do 
realizacji, w tym określenie parametrów zakupywanego 
sprzętu, szczegółowe określenie kosztów i lokalizacji 
sprzętu i inne.  
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane do 
realizacji.  
Projekty SI to głównie projekty niewymagające 
pozwolenia na budowę. Przedmiotem oceny w ramach 
kryterium aivie przygotowania projektu do realizacji w 
przypadku projektów SI będzie posiadanie koncepcji 
technologicznej funkcjonowania oraz przeprowadzenie 
inwentaryzacji technologicznej posiadanych zasobów. 
Wynika to ze specyfiki przygotowania projektów 
społeczeństwa informacyjnego, w których w większości 
przypadków nie ma wymogu uzyskania pozwolenia na 
budowę czy przygotowania kosztorysu inwestorskiego z 
uwagi na rodzaj prac.  

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  Wniosek aplikacyjny Pracownik 

2. 
Zgodność z danymi zawartymi 
w karcie projektu 

Wniosek aplikacyjny Pracownik 

3. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek aplikacyjny Pracownik 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek aplikacyjny Pracownik 

- L Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej.  
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5.  

MontaŜ finansowy, w tym wkład 
własny Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie mniejszym, niŜ 
określony w Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta” 

Wniosek aplikacyjny Pracownik 

6.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek aplikacyjny Pracownik 

7. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 

Pracownik / 
KOP 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa projektu 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowany będzie poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: 
finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), finansowa 
stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik Korzyści/kosztów 
inwestycji (B/C –C).  

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu 
funduszy dla projektów generujących dochód netto i 
nie podlegających zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikację trwałości finansowej projektu, sprawdzone 
zostanie skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 
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2. 

Zasadność zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
KOP L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia 
jest zgodna z obowiązującymi standardami, wymogami 
prawa (w tym ocena zgodności z zasadami neutralności 
technologicznej i bezpieczeństwa projektu) czy 
proponowany przez wnioskodawcę wariant realizacji 
inwestycji jest rzeczywiście najlepszym sposobem 
osiągnięcia danego celu, czy koszty są oszacowane w 
odpowiedni sposób do zaproponowanej technologii tj. czy 
jest moŜliwa realizacja projektu w zakładanym budŜecie i 
harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno – społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
KOP 5 0-4 pkt. 

Kryterium ekonomicznego wpływu na rozwój regionu bada 
zasadność realizacji projektu w kontekście generowanych 
przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej 
oraz dla rozwoju województwa.  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych, 
będących bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji 
projektu. Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do 
typów projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej.  
W efekcie realizacji projektów SI moŜliwe jest uzyskanie 
róŜnych kosztów i korzyści społecznych; przykładowe 
korzyści społeczne to: 
• wzrost dochodów budŜetu gminy z podatku 

dochodowego od osób fizycznych/ prawnych – dotyczy 
to w szczególności projektów, w wyniku których 
moŜliwe będzie powstanie nowych przedsiębiorstw ; 

• korzyści z tytułu nowych miejsc pracy (oszczędności 
związane ze zmniejszeniem liczby bezrobotnych oraz 
korzyści związane z odprowadzeniem podatków przez 
nowych pracowników); 

• oszczędności uŜytkowników e-usług, publicznych 
punktów dostępu do Internetu, infrastruktury, 
systemów zarządzania, korzystających ze 
zdigitalizowanych zasobów – oszczędności dotyczą 
zarówno odbiorcę projektu (m.in. mieszkańca), jak 
równieŜ instytucji-wnioskodawcy wdraŜającej projekt;  

• oszczędności w zakresie ochrony środowiska (jeŜeli 
istotnie występują) m.in. zmniejszenie zuŜycia papieru, 
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tuszu, emisji spalin (uwaga – dotyczy to niewielu 
projektów, gdyŜ na ogóle wprowadzenie 
elektronicznego obiegu powoduje zwiększenie zuŜycia 
papieru i powinno być traktowane jako koszt 
społeczny). 

Przykładowe koszty społeczne: 
• koszty w zakresie ochrony środowiska – zwiększenie 

zuŜycia prądu, papieru i in.; 
• likwidacja miejsc pracy – niejednokrotnie w projektach 

SI w związku z uproszczeniem procedur następuje 
likwidacja miejsc pracy. 

W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy 
ocenie tego kryterium naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w w/w zakresie, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie.  

2. Trwałość projektu 
Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
KOP 3 0-4 pkt. 

W ramach kryterium badana będzie trwałość projektu 
poprzez ocenę dwóch grup czynników. Pierwsza grupa badać 
będzie trwałość organizacyjną podmiotu tj. stabilność oraz 
ocena merytoryczna zasobów ludzkich. Druga grupa 
obejmuje trwałość instytucjonalną i finansową, co pozwoli 
zbadać czy projekt po zakończeniu będzie w stanie się 
utrzymać. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie.  

3. Wpływ na polityki horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt. 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia 
WE Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego Rozporządzenie 
nr 1260/1999. M.in. 16 i 17 w/w Rozporządzenia 
zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania zasady 
równości kobiet i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe 
zasady zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie do 
nich.Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów:- Polityka równości szans (wpływ projektu na 
politykę równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości 
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osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich)- ZrównowaŜony 
rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego (wpływ projektu na politykę zrównowaŜonego 
rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony środowiska 
uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości korzystania z 
odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności 
energetycznej). 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie.  

4. 
Innowacyjność zastosowanych 
technologii i otwartość 
projektu 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-4 pkt 

W ramach kryterium oceniana będzie technologia, jaka 
została zastosowana tj. czy moŜe być rozwijana (czy jest 
wystarczająco innowacyjna) oraz otwartość technologii (czy 
projekt nie zamyka się technologicznie ograniczając 
moŜliwość dostępu innych podmiotów). Ponadto naleŜy 
ocenić czy projekt nie uzaleŜnia się od jednego wykonawcy 
w przyszłości.  

5. Analiza popytu 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 1-4 pkt 

Kryterium obejmuje zespół powiązań logicznych pomiędzy: 
analizą uŜytkowników (ocena potencjalnych odbiorców 
projektu), analizą problemu (ocena zapotrzebowania na 
projekt) i analizą celów (ocena zamiarów Beneficjenta). W 
związku z tym ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy 
Beneficjent przedstawił aktualną sytuację obrazującą 
zapotrzebowanie na efekty realizacji projektu, zakres 
projektu z punktu widzenia potencjalnych odbiorców oraz 
swoje zamierzenia odpowiadające zapotrzebowaniu i 
oczekiwaniom odbiorców.  

6. Specyfika projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 1-4 pkt 

Kryterium ocenia projekt pod kątem specyficznych kryteriów 
odrębnych dla poszczególnych rodzajów projektów. 
Kryterium uwzględnia następujące podkryteria:  
• Podniesienie bezpieczeństwa przesyłu danych / 

informacji; 
• Jakościowe podniesienie poziomu wykorzystania 

technologii telekomunikacyjno-informacyjnych przez 
administrację publiczną; 
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• Wpływ na zapobieganie „wykluczeniu cyfrowemu” (e-
exclusion/digital aivie);  

• Udostępnianie mieszkańcom usług publicznych on-line.  
Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna  0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY 

Działanie 

2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
Schemat A. Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 26/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 22 lutego 2008 r. 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA 
Kryteria oceny formalnej  

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
[tak/nie]/ 
Punktowe  

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Warunki wstępne Wniosek aplikacyjny Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek aplikacyjny Pracownik - L 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek aplikacyjny Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek aplikacyjny Pracownik - L 

5 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

6. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek aplikacyjny Pracownik - L 

7. 

MontaŜ finansowy w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym,  
niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład 
własny Beneficjenta” 

Wniosek aplikacyjny Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu 
poprawności wniosku oraz załączników wymaganych w 
ramach danego konkursu pod kątem spełniania 
wymogów formalnych zawartych w dokumentacji 
konkursowej. 
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8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek aplikacyjny 
/ załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego  

Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
[tak/nie] 

/Punktowe  

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Kwalifikowalność 
kosztów 

Wniosek aplikacyjny 
/ załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Ocena kryterium polegać będzie na weryfikacji 
wydatków kwalifikowanych deklarowanych przez 
beneficjenta pod kątem niezbędności i zasadności ze 
względu na osiągnięcie planowanych rezultatów. 
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniającego korekty 
wydatków kwalifikowanych. W przypadku stwierdzenia, 
Ŝe dany wydatek nie moŜe zostać uznany za 
kwalifikowany oceniający ma prawo usuwania (i 
przenoszenia do części niekwalifikowanej) wydatków 
do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych. W takim 
przypadku oceniający wpisuje, Ŝe kryterium zostało 
spełnione i jednocześnie rekomenduje obniŜenie kwoty 
dofinansowania z podaniem kwoty niekwalifikowanej. 

2. 

Wykonalność finansowa 
i prawidłowość 
przygotowania analiz 
finansowych 

Wniosek aplikacyjny 
/ załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ocenie tego kryterium brane są pod uwagę moŜliwości 
finansowe Wnioskodawcy związane z realizacją 
projektu, w tym realność i prawidłowość 
przygotowanych analiz finansowych w biznesplanie.  

3. 
Zgodność projektu z 
przepisami w zakresie 
BHP  

Wniosek aplikacyjny 
/ załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Czy beneficjent złoŜył stosowne oświadczenie o 
zgodności projektu z przepisami w zakresie BHP. 
Kryterium będzie brane pod uwagę tylko w przypadku 
realizacji inwestycji obejmującej dostosowanie 
rozwiązań produkcyjnych, technologicznych i 
organizacyjnych do wymogów BHP. 

4. 

Charakterystyka 
projektu pod kątem 
jego szczegółowej 
oceny 

Wniosek aplikacyjny 
/ załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu podlegać będzie, czy projekt został 
opisany w sposób umoŜliwiający identyfikację 
poszczególnych wydatków (kosztów kwalifikowalnych) i 
ich kwalifikowalność oraz czy projekt jest spójny pod 
względem celów, budŜetu i zaplanowanych efektów. 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 209 

Właściwa ocena merytoryczna 

1.  

Potencjał i 
doświadczenie 
wnioskodawcy na rzecz 
realizacji projektu 

Wniosek aplikacyjny 
/ załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Ocenia się, czy zasoby posiadane przez Wnioskodawcę (w 
tym: park maszynowy, budynki, zasoby ludzkie, moŜliwości 
organizacyjne) są wystarczające dla realizacji projektu – z 
uwzględnieniem zasobów, które przedsiębiorca zamierza 
zakupić w ramach projektu.  
Dodatkowo ocenie podana zostanie  trwałość projektu na 
podstawie zasobów finansowych, technicznych i ludzkich 
Wnioskodawcy przeznaczonych do realizacji projektu, a 
takŜe  prognoz dla projektu i dla całej działalności 
prowadzonej przez Wnioskodawcę oraz wskaźniki jakie 
Wnioskodawca  zamierza osiągnąć. 

2.  Lokalizacja projektu 

Wniosek aplikacyjny 
/ załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Punktacja będzie przyznawana w zaleŜności od lokalizacji 
projektu oraz wskaźnika przedsiębiorczości na danym 
obszarze.  
 

3.  
Zakres korzyści 
osiągnięty w wyniku 
realizacji projektu 

Wniosek aplikacyjny 
/ załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego – 

biznesplan 

KOP 5 0-4 pkt.  

Punkty będą przyznawane w zaleŜności od tego, czy 
projekt jest uzasadniony pod względem wzmocnienia 
konkurencyjności Wnioskodawcy. Badana będzie skala 
projektu, jego wartość dodana, wpływ na zmianę pozycji 
konkurencyjnej Wnioskodawcy oraz wpływ na 
przekształcenie się Wnioskodawcy z przedsiębiorstwa 
mikro na małe lub małego na średnie. 
Ocena prowadzona będzie w oparciu o szczegółowe zapisy 
dot. analizy i prognozy sytuacji finansowej i ekonomicznej 
przedsiębiorstwa określonej w biznesplanie.  

4.  

Innowacyjny charakter 
projektu  lub projekt z 
zakresu „ginących 
zawodów” 

Wniosek aplikacyjny 
/ załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Punkty przyznawane będą w odniesieniu do poziomu 
innowacyjności projektu (innowacja w skali 
przedsiębiorstwa, innowacja w skali lokalnej), 
prowadzonej współpracy z sektorem B+R (dodatkowo 
punktowane będą projekty polegające na wdroŜeniu 
wyników prac badawczo-rozwojowych powstałych w 
szczególności w ramach działania 2.2 Schemat A).  
Preferowane będą równieŜ projekty z zakresu „ginących 
zawodów”, tzn. zawodów o charakterze rękodzielniczym, 
wykorzystujących tradycyjne umiejętności i techniki 
rzemieślnicze. Do kategorii ginących zawodów zalicza się 
m.in. kowalstwo artystyczne, klasyczne introligatorstwo, 
ceramikę garncarską, rymarstwo  m.in. 

5.  Realizacja polityk  Wniosek aplikacyjny KOP 2 0-4 pkt  Punkty otrzymają projekty o bezpośrednim pozytywnym 
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horyzontalnych UE / załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

wpływie na politykę równości szans oraz na zrównowaŜony 
rozwój, propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego,  w tym uwzględnienie w ramach 
projektu moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej. 
Dodatkowe punkty w ramach kryterium otrzymają 
projekty, które zakładają wprowadzenie rozwiązań 
prośrodowiskowych w danym przedsiębiorstwie.   

6.  Zatrudnienie 

Wniosek aplikacyjny 
/ załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-2 pkt.  

 
Punkty będą przyznawane w zaleŜności od tego, jak 
realizacja projektu przyczyni się do powstania nowych 
miejsc pracy. Oceniający wezmą pod uwagę jedynie 
zatrudnienie w formie pełnego wymiaru godzin.  

7.  
Okres funkcjonowania 
przedsiębiorcy na rynku  

Wniosek aplikacyjny 
/ załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2   0-2 pkt 

Punkty przyznawane będą ze względu na okres 
funkcjonowania wnioskodawcy na rynku. Maksymalną 
liczbę punktów uzyskają podmioty działające na rynku 
poniŜej 1 roku. 

8.  
Gotowość projektu do 
realizacji 

Wniosek aplikacyjny 
/ załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Ocena polegać będzie na weryfikacji złoŜonej przez 
Wnioskodawcę dokumentacji pod kątem zdolności do 
rozpoczęcia realizacji inwestycji m.in. prawomocnej 
decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, koncesje, 
licencje niezbędne do wdroŜenia inwestycji.  
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OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY 

Działanie 

2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
Schemat A. Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 26/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 22 
lutego 2008 r.  

MAŁE I SREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 
Kryteria oceny formalnej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
[tak/nie]/ 
Punktowe 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

5 
Kompletność i 
poprawność załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

6. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych zawartych 
w dokumentacji konkursowej. 
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7. 

MontaŜ finansowy w tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym,  
niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
[tak/nie] 

/Punktowe 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. Kwalifikowalność kosztów 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Ocena kryterium polegać będzie na weryfikacji wydatków 
kwalifikowanych deklarowanych przez beneficjenta pod kątem 
niezbędności i zasadności ze względu na osiągnięcie 
planowanych rezultatów. 
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniającego korekty 
wydatków kwalifikowanych. W przypadku stwierdzenia, Ŝe dany 
wydatek nie moŜe zostać uznany za kwalifikowany oceniający 
ma prawo usuwania (i przenoszenia do części 
niekwalifikowanej) wydatków do wysokości 10% kosztów 
kwalifikowanych. W takim przypadku oceniający wpisuje, 
Ŝe kryterium zostało spełnione i jednocześnie rekomenduje 
obniŜenie kwoty dofinansowania z podaniem kwoty 
niekwalifikowanej. 

2. 

Wykonalność finansowa i 
prawidłowość 
przygotowania analiz 
finansowych 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 

KOP - L 

W ocenie tego kryterium brane są pod uwagę moŜliwości 
finansowe Wnioskodawcy związane z realizacją projektu, w tym 
realność i prawidłowość przygotowanych analiz finansowych w 
biznesplanie.  
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aplikacyjnego  

3. 
Zgodność projektu z 
przepisami w zakresie 
BHP  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Czy beneficjent złoŜył stosowne oświadczenie o zgodności 
projektu z przepisami w zakresie BHP. 
 
Kryterium będzie brane pod uwagę tylko w przypadku realizacji 
inwestycji obejmującej dostosowanie rozwiązań produkcyjnych, 
technologicznych i organizacyjnych do wymogów BHP. 

4. 
Charakterystyka projektu 
pod kątem jego 
szczegółowej oceny 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu podlegać będzie, czy projekt został opisany w 
sposób umoŜliwiający identyfikację poszczególnych wydatków 
(kosztów kwalifikowalnych) i ich kwalifikowalność oraz czy 
projekt jest spójny pod względem celów, budŜetu i 
zaplanowanych efektów. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Potencjał i doświadczenie 
wnioskodawcy na rzecz 
realizacji projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Ocenia się, czy zasoby posiadane przez Wnioskodawcę (w tym: 
park maszynowy, budynki, zasoby ludzkie, moŜliwości 
organizacyjne) są wystarczające dla realizacji projektu – z 
uwzględnieniem zasobów, które przedsiębiorca zamierza 
zakupić w ramach projektu.  
Dodatkowo ocenie podana zostanie  trwałość projektu na 
podstawie zasobów finansowych, technicznych i ludzkich 
Wnioskodawcy przeznaczonych do realizacji projektu, a takŜe  
prognoz dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez 
Wnioskodawcę oraz wskaźniki jakie Wnioskodawca  zamierza 
osiągnąć. 

2. Posiadane systemy 
zarządzania / jakości 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-2 pkt 

Wnioskodawca posiada udokumentowane nagrody i wyróŜnienia 
– krajowe i międzynarodowe lub certyfikaty zarządzania  np. 
ISO lub efektem  realizacji projektu jest uzyskanie certyfikatu.  
Punkty za spełnienie tego kryterium moŜe być przyznany  
wyłącznie za uzyskane nagrody/ wyróŜnienia krajowe lub 
międzynarodowe. 

3. Lokalizacja projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Punktacja będzie przyznawana w zaleŜności od lokalizacji 
projektu oraz wskaźnika przedsiębiorczości na danym obszarze.  

4. 
Zakres korzyści osiągnięty 
w wyniku realizacji 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 

KOP 5 0-4 pkt. 

Punkty będą przyznawane w zaleŜności od tego, czy projekt 
jest uzasadniony pod względem wzmocnienia konkurencyjności 
Wnioskodawcy. Badana będzie skala projektu, jego wartość 
dodana, wpływ na zmianę pozycji konkurencyjnej 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 214 

aplikacyjnego – 
biznesplan 

Wnioskodawcy oraz wpływ na przekształcenie się Wnioskodawcy 
z przedsiębiorstwa mikro na małe lub małego na średnie. 
Ocena prowadzona będzie w oparciu o szczegółowe zapisy dot. 
analizy i prognozy sytuacji finansowej i ekonomicznej 
przedsiębiorstwa określonej w biznesplanie.  

5. Innowacyjny charakter 
projektu   

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Punkty przyznawane będą w odniesieniu do poziomu 
innowacyjności projektu (innowacja w skali przedsiębiorstwa, 
innowacja w skali lokalnej, innowacja w skali regionalnej), 
prowadzonej współpracy z sektorem B+R (dodatkowo 
punktowane będą projekty polegające na wdroŜeniu wyników 
prac badawczo-rozwojowych powstałych w szczególności w 
ramach działania 2.2 Schemat A).  

6. Poszerzenie rynku 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Eksperci dokonają oceny realnego wpływu projektu na poprawę 
sytuacji beneficjenta na dotychczasowym rynku lub moŜliwości 
rozwoju poprzez poszerzenie działalności o nowe rynki.  
Dodatkowo punktowane będą projekty skutkujące zwiększeniem 
aktywności beneficjenta na rynku międzynarodowym.  

7. Realizacja polityk  
horyzontalnych UE 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Punkty otrzymają projekty o bezpośrednim pozytywnym 
wpływie na politykę równości szans oraz na zrównowaŜony 
rozwój, propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego,  w tym uwzględnienie w ramach projektu 
moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej. 
Dodatkowe punkty w ramach kryterium otrzymają projekty, 
które zakładają wprowadzenie rozwiązań prośrodowiskowych w 
danym przedsiębiorstwie.   

8. Zatrudnienie 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-2 pkt. 

Punkty będą przyznawane w zaleŜności od tego, jak realizacja 
projektu przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy. 
Oceniający wezmą pod uwagę jedynie zatrudnienie w formie 
pełnego wymiaru godzin.  

9. Gotowość projektu do 
realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Ocena polegać będzie na weryfikacji złoŜonej przez 
Wnioskodawcę dokumentacji pod kątem zdolności do 
rozpoczęcia realizacji inwestycji m.in. prawomocnej decyzji o 
udzieleniu pozwolenia na budowę, koncesje, licencje niezbędne 
do wdroŜenia inwestycji.  

 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 215 

OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY 

Działanie 

2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
Schemat B. Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 27/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 22 
lutego 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej  

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
[tak/nie]/  
Punktowe 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

5 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

6. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

7. 

MontaŜ finansowy w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

 
 
 
 
 
 
Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego konkursu 
pod kątem spełniania wymogów formalnych zawartych w 
dokumentacji konkursowej. 
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8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego  

Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punktowe 
[tak/nie] 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1, 
Kwalifikowalność 
kosztów 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Ocena kryterium polegać będzie na weryfikacji wydatków 
kwalifikowanych deklarowanych przez beneficjenta pod kątem 
niezbędności i zasadności ze względu na osiągnięcie planowanych 
rezultatów. 
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniającego korekty wydatków 
kwalifikowanych. W przypadku stwierdzenia, Ŝe dany wydatek nie 
moŜe zostać uznany za kwalifikowany oceniający ma prawo 
usuwania (i przenoszenia do części niekwalifikowanej) wydatków 
do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych. W takim przypadku 
oceniający wpisuje, Ŝe kryterium zostało spełnione i jednocześnie 
rekomenduje obniŜenie kwoty dofinansowania z podaniem kwoty 
niekwalifikowanej. 

2. 

Wykonalność finansowa 
i prawidłowość 
przygotowania analiz 
finansowych  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

 
W ocenie tego kryterium brane są pod uwagę moŜliwości finansowe 
Wnioskodawcy związane z realizacją projektu, w tym realność i 
prawidłowość przygotowanych analiz finansowych w Biznes Planie.  
 

3. 

Charakterystyka 
projektu pod kątem 
jego szczegółowej 
oceny 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

 
Sprawdzeniu podlegać będzie, czy projekt został opisany w sposób 
umoŜliwiający identyfikację poszczególnych wydatków (kosztów 
kwalifikowalnych) i ich kwalifikowalność oraz czy projekt jest 
spójny pod względem celów, budŜetu i zaplanowanych efektów. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 

Doświadczenie 
Beneficjenta i 
Partnerów oraz trwałość 
projektu  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Punkty będą przyznawane w zaleŜności od potencjału 
merytorycznego oraz organizacyjnego Wnioskodawcy oraz jego 
Partnerów (pod kątem zakresu i skali realizacji projektu), a takŜe 
w odniesieniu do posiadanego doświadczenia wnioskodawcy i jego 
partnerów w realizacji działań kooperacyjnych. 
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Dodatkowo ocenie poddana zostanie trwałość projektu na 
podstawie zasobów finansowych, technicznych i ludzkich 
Wnioskodawcy/ Partnerów przeznaczonych do realizacji projektu, 
a takŜe  prognoz dla projektu i dla całej działalności prowadzonej 
przez Wnioskodawcę oraz wskaźniki jakie Wnioskodawca  zamierza 
osiągnąć. 

2. Systemy zarządzania  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-2 pkt 

 
Punkty będą przyznawane w zaleŜności od posiadania przez 
wnioskodawcę i jego partnerów udokumentowanych nagród i 
wyróŜnień (krajowych i iędzynarodowych) oraz posiadanych 
systemów zarządzania (np. ISO). 

3. 
Innowacyjny charakter 
projektu   

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Punkty będą przyznawane projektom, w których celem jest 
rozwijanie kooperacji w jednym z obszarów innowacyjności 
preferowanych przez samorząd województwa, wymienionych 
poniŜej: 
Środowisko: 
− InŜynieria środowiska wraz z projektowaniem architektonicznym 

i przemysłowym 
− Ochrona środowiska i krajobrazu 
− Energetyka odnawialna 
Przemysł: 
− inŜynieria materiałowa wraz z technologiami i technikami 

odlewniczymi oraz hutniczymi 
− technologie i techniki w inŜynierii chemicznej 
− technologie i techniki w budownictwie 
Zdrowie i Ŝywność: 
− technologie medyczne 
− biologia i biotechnologia 
− przemysł rolno-spoŜywczy 
Wiedza i komunikacja: 
− technologie i techniki informacyjne  
Projekt, którego celem jest wdroŜenie wyników prac badawczo- 
rozwojowych osiągniętych przez Wnioskodawcę lub jego partnerów 
w ramach działania 2.2 Schemat A uzyskuje maksymalną liczbą 
punktów za innowacyjność. 

4. 
Zakres korzyści 
osiągnięty w wyniku 
realizacji projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 

KOP 4 0-4 pkt 

Punkty będą przyznawane w zaleŜności od tego, czy projekt jest 
uzasadniony pod względem wzmocnienia konkurencyjności 
podmiotów zaangaŜowanych w klaster. Badana będzie skala 
projektu, jego wartość dodana, wpływ na zmianę pozycji 
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aplikacyjnego konkurencyjnej podmiotów zaangaŜowanych w klaser. 
Ocena zostanie dokonana na podstawie szczegółowych zapisów 
biznesplanu w części dotyczącej obecnej i prognozowanej sytuacji 
finansowo-ekonomicznej wnioskodawcy. 

5. 
Realizacja polityk  
horyzontalnych UE 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt  

Punkty otrzymają projekty o bezpośrednim pozytywnym wpływie 
na politykę równości szans oraz na zrównowaŜony rozwój, 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,  
w tym uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości korzystania z 
odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności 
energetycznej. PrzewaŜający wpływ na wynik oceny będzie miał 
aspekt zrównowaŜonego rozwoju. 

6. Potencjał klastra 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Ocena będzie dokonywana pod kątem warunków i moŜliwości, 
posiadanych i deklarowanych zasobów niezbędnych do 
funkcjonowania powiązania kooperacyjnego. Punktem odniesienia 
będzie liczba podmiotów zaangaŜowanych w tworzenie klastra 
(listy intencyjne ze strony MŚP) oraz zapotrzebowanie na 
utworzenie lub rozwój powiązania kooperacyjnego, wykazane i 
udokumentowana na podstawie rozmów z partnerami 
gospodarczymi lub badań rynku. 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 0-4 pkt. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia 
budowy 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 0-3 pkt. 

Kryteria dla 
projektów typu 
"zaprojektuj i 
wybuduj" 

7 
Gotowość projektu do 
realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 

3 

0-4 pkt. 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagającyc
h pozwolenia na 
budowę 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy 
projekt posiada pozwolenie na budowę (lub 
dokument równowaŜny), czy posiada opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu czy teŜ 
dokumentacja pozostaje w trakcie 
opracowywania.  
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i 
wybuduj" badany będzie stopień przygotowania 
programu funkcjonalno -uŜytkowego oraz stopień 
uregulowania statusu prawnego gruntu. W 
przypadku projektów nie wymagających 
pozwolenia na budowę badane będą inne 
elementy świadczące o przygotowaniu projektu do 
realizacji, w tym  określenie parametrów 
zakapowanego sprzętu, szczegółowe określenie 
kosztów i lokalizacji sprzętu i inne. NajwyŜej 
oceniane będą projekty najlepiej przygotowane 
do realizacji. 
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OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY 

Działanie 

2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
Schemat C. Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 28/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 22 
lutego 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej  

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter kryterium 
Logiczne 

(tak/nie)/ Punktowe  
Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny Pracownik - L 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

5 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

6. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

 
Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych zawartych 
w dokumentacji konkursowej. 
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7. 

MontaŜ finansowy w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego  

Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter kryterium 
Logiczne/Punktowe 

[tak/nie] 
Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Kwalifikowalność 
kosztów 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Ocena kryterium polegać będzie na weryfikacji wydatków 
kwalifikowanych deklarowanych przez beneficjenta pod kątem 
niezbędności i zasadności ze względu na osiągnięcie planowanych 
rezultatów. 
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniającego korekty 
wydatków kwalifikowanych. W przypadku stwierdzenia, Ŝe dany 
wydatek nie moŜe zostać uznany za kwalifikowany oceniający ma 
prawo usuwania (i przenoszenia do części niekwalifikowanej) 
wydatków do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych. W takim 
przypadku oceniający wpisuje, Ŝe kryterium zostało spełnione i 
jednocześnie rekomenduje obniŜenie kwoty dofinansowania 
z podaniem kwoty niekwalifikowanej. 

2. 

Wykonalność finansowa 
i prawidłowość 
przygotowania analiz 
finansowych  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ocenie tego kryterium brane są pod uwagę moŜliwości 
finansowe Wnioskodawcy związane z realizacją projektu, w tym 
realność i prawidłowość przygotowanych analiz finansowych w 
biznesplanie/ studium wykonalności.  
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3. 

Charakterystyka 
projektu pod kątem 
jego szczegółowej 
oceny 
 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu podlegać będzie, czy projekt został opisany w 
sposób umoŜliwiający identyfikację poszczególnych wydatków 
(kosztów kwalifikowanych) i ich kwalifikowalność oraz czy 
projekt jest spójny pod względem celów, budŜetu i 
zaplanowanych efektów. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Doświadczenie 
Wnioskodawcy oraz 
trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Punkty będą przyznawane w zaleŜności od potencjału 
merytorycznego oraz organizacyjnego wnioskodawcy (pod kątem 
zakresu i skali realizacji projektu), posiadania 
udokumentowanych nagród i wyróŜnień (krajowych i 
międzynarodowych) oraz posiadanych / planowanych do 
wdroŜenia w efekcie realizacji projektu certyfikatów zarządzania 
jakością (np. ISO). 
Dodatkowo ocenie podana zostanie  trwałość projektu na 
podstawie zasobów finansowych, technicznych i ludzkich 
Wnioskodawcy przeznaczonych do realizacji projektu, a takŜe  
prognoz dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez 
Wnioskodawcę oraz wskaźniki jakie Wnioskodawca  zamierza 
osiągnąć. 

2. 
Zakres korzyści 
osiągnięty w wyniku 
realizacji projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Punkty będą przyznawane w zaleŜności od tego, czy projekt jest 
uzasadniony pod względem wzmocnienia konkurencyjności 
Wnioskodawcy oraz potencjalnych odbiorców usług danej IOB. 
Badana będzie skala projektu, jego wartość dodana, wpływ na 
zmianę pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy i potencjalnych 
odbiorców jego usług. 
Ocena zostanie dokonana na podstawie szczegółowych zapisów 
biznesplanu/studium wykonalności w części dotyczącej obecnej i 
prognozowanej sytuacji finansowo-ekonomicznej wnioskodawcy. 

3. 
Realizacja polityk  
horyzontalnych UE 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt  

Punkty otrzymają projekty o bezpośrednim pozytywnym wpływie 
na politykę równości szans oraz na zrównowaŜony rozwój, 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,  
w tym uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości korzystania 
z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności 
energetycznej. 

4. 
Zakres i specjalizacja 
usług doradczych- 
podejście systemowe 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt 

Punkty będą przyznawane w zaleŜności od tego, czy 
Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie realizacji 
specjalistycznych usług dla przedsiębiorców, ze szczególnym 
uwzględnieniem MŚP. Brany będzie pod uwagę równieŜ wpływ 
projektu na zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do oferty 
instytucji otoczenia biznesu, kooperacji Beneficjenta z innymi 
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podmiotami. Szczególnie premiowane będą projekty, tworzące 
sieci współpracy i pozwalające na standaryzację na jak 
największym obszarze usług dla przedsiębiorstw. 
Dodatkowo preferowane będą projekty słuŜące rozwojowi 
systemu innowacji w regionie poprzez utworzenie i rozwój ogniw 
pośredniczących pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi, 
uczelniami i przemysłem (np. specjalistyczne centrum transferu 
technologii) lub w ramach którego przewiduje się realizację 
usług nowatorskich lub wyspecjalizowanych. (np. wsparcie typu 
spin-off). 

5. 
Analiza potrzeb regionu 
w zakresie świadczenia 
usług  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Ocenie poddana zostanie analiza potrzeb przedłoŜona przez 
Beneficjenta pod kątem jej rzetelności., wiarygodności  oraz 
realność załoŜeń dotyczących zapotrzebowania  rynku na usługi 
Beneficjenta.  

6. 
Gotowość projektu do 
realizacji  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Weryfikacja złoŜonej przez Wnioskodawcę dokumentacji pod 
kątem zdolności do rozpoczęcia realizacji inwestycji m.in. 
prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, 
koncesje, licencje niezbędne do wdroŜenia inwestycji (jeśli 
dotyczy). 
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OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY 

Działanie 

2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
Schemat D. Wsparcie funduszy zwrotnych 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 29/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 22 
lutego 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej  

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik

/ 
Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe  

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

5 
Kompletność i 
poprawność załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

6. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

7. MontaŜ finansowy  
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego konkursu 
pod kątem spełniania wymogów formalnych zawartych w 
dokumentacji konkursowej. 
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Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium Logiczne 

[tak/nie] 
/Punktowe 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. Kwalifikowalność kosztów 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

 
Ocena kryterium polegać będzie na weryfikacji wydatków 
kwalifikowanych deklarowanych przez beneficjenta pod kątem 
niezbędności i zasadności ze względu na osiągnięcie planowanych 
rezultatów. 
 

2. 
Charakterystyka projektu 
pod kątem jego 
szczegółowej oceny 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu podlegać będzie, czy projekt został opisany w sposób 
umoŜliwiający identyfikację poszczególnych wydatków (kosztów 
kwalifikowanych) i ich kwalifikowalność oraz czy projekt jest 
spójny pod względem celów, budŜetu i zaplanowanych efektów. 
Sprawdzane będzie równieŜ, czy załączony regulamin funduszu 
spełnia wszystkie wymogi określone przez IZ. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Doświadczenie 
Beneficjenta oraz 
trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Ocenie poddana zostanie dotychczasowa działalność funduszu pod 
kątem wartości i liczby udzielonych poŜyczek / poręczeń, a takŜe 
liczby zatrudnionych osób oraz procent straconych poŜyczek / 
poręczeń. Dodatkowo uwzględniana będzie kondycja finansowa 
Wnioskodawcy i wyniki finansowe w ostatnich latach. 
Dodatkowo ocenie podana zostanie  trwałość projektu na 
podstawie zasobów finansowych, technicznych i ludzkich 
Wnioskodawcy przeznaczonych do realizacji projektu, a takŜe  
prognoz dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez 
Wnioskodawcę oraz wskaźniki jakie Wnioskodawca  zamierza 
osiągnąć. 

2. 
Obszar funkcjonowania 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 1-4 pkt 

Punkty będą przyznawane ze względu na obszar działania 
funduszu, co będzie badane na podstawie statutu / regulaminu 
organizacyjnego oraz rzeczywistego potencjału ludzkiego i 
rzeczowego (najwyŜszą ilość punktów otrzymają fundusze o 
regionalnym zasięgu działania). W przypadku funduszy 
poręczeniowych dane powinny być poparte podpisanymi umowami 
z bankami/instytucjami finansowymi. 

3. 
Udział własny 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny / 

KOP 5 0-4 pkt 
 
W ramach tego kryterium punkty będą przyznawane tym 
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załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

projektom, w których Wnioskodawca zadeklarował wyŜszy wkład 
własny niŜ minimalny, wymagany w ramach schematu. 

4. 
Zakres korzyści osiągnięty 
w wyniku realizacji 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Punkty będą przyznawane w zaleŜności od tego, czy projekt jest 
uzasadniony pod względem wzmocnienia konkurencyjności 
Wnioskodawcy oraz sektora MŚP. Badana będzie skala projektu, 
jego wartość dodana, wpływ na zmianę pozycji konkurencyjnej 
Wnioskodawcy oraz rzeczywisty wpływ danego funduszu na 
stymulowanie rozwoju gospodarczego na obszarze jego 
funkcjonowania. 
Ocena zostanie dokonana na podstawie szczegółowych zapisów 
biznesplanu w części dotyczącej obecnej i prognozowanej sytuacji 
finansowo-ekonomicznej wnioskodawcy. 

5. 
Efektywność 
zaangaŜowanego kapitału 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Punkty będą przyznawane funduszom najbardziej efektywnym w 
przeszłości, biorąc pod uwagę relację stosunku wartości 
udzielonych poŜyczek lub poręczeń do kapitału w ostatnim roku w 
odniesieniu do średniej dla branŜy (ocena na podstawie badań 
rynkowych). Preferowane będą fundusze, których wyniki plasują 
się powyŜej średniej. 

6. 
Realizacja polityk  
horyzontalnych UE 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt  

Punkty otrzymają projekty o bezpośrednim pozytywnym wpływie 
na politykę równości szans oraz na zrównowaŜony rozwój, 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,  
w tym uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości korzystania z 
odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności 
energetycznej. 

Ocena strategiczna ZWM 

1. Ocena strategiczna  ZWM 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY 

Działanie 

2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych                 
Schemat A. Projekty badawcze 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 30/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 
22 lutego 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej  

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik

/ 
Ekspert 

Waga 
Charakter 

kryterium Logiczne 
(tak/nie)/ Punktowe  

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

5 
Kompletność i 
poprawność załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

6. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

7. 

MontaŜ finansowy w tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym, 
niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik

/ 
KOP 

Waga 
Charakter kryterium 
Logiczne/Punktowe 

[tak/nie] 
Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. Kwalifikowalność kosztów 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 
 

- L 

Ocena kryterium polegać będzie na weryfikacji wydatków 
kwalifikowanych deklarowanych przez beneficjenta pod kątem 
niezbędności i zasadności ze względu na osiągnięcie 
planowanych rezultatów. 
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniającego korekty 
wydatków kwalifikowanych. W przypadku stwierdzenia, Ŝe 
dany wydatek nie moŜe zostać uznany za kwalifikowany 
oceniający ma prawo usuwania (i przenoszenia do części 
niekwalifikowanej) wydatków do wysokości 10% kosztów 
kwalifikowanych. W takim przypadku oceniający wpisuje, 
Ŝe kryterium zostało spełnione i jednocześnie rekomenduje 
obniŜenie kwoty dofinansowania z podaniem kwoty 
niekwalifikowanej.  

2 Wykonalność finansowa 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 
W ocenie tego kryterium brane są pod uwagę moŜliwości 
finansowe Wnioskodawcy związane z realizacją projektu. 
  

3 
Charakterystyka projektu 
pod kątem jego 
szczegółowej oceny 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu podlegać będzie, czy projekt został opisany w 
sposób umoŜliwiający identyfikację poszczególnych wydatków 
(kosztów kwalifikowalnych) i ich kwalifikowalność oraz czy 
projekt jest spójny pod względem celów, budŜetu i 
zaplanowanych efektów. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 

Doświadczenie 
Wnioskodawcy i/lub 
partnerów projektu oraz 
trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 

KOP 3 0-4pkt 

Punkty będą przyznawane w zaleŜności od potencjału 
merytorycznego oraz organizacyjnego wnioskodawcy i/ lub 
partnerów (pod kątem zakresu i skali realizacji projektu), 
posiadania udokumentowanych nagród i wyróŜnień (krajowych i 
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aplikacyjnego międzynarodowych),  wdroŜonych systemów zarządzania (np. 
ISO) oraz doświadczenia w realizacji projektów z dziedziny 
badań i rozwoju.  
Dodatkowo ocenie podana zostanie  trwałość projektu na 
podstawie zasobów finansowych, technicznych i ludzkich 
Wnioskodawcy przeznaczonych do realizacji projektu, a takŜe  
prognoz dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez 
Wnioskodawcę oraz wskaźniki jakie Wnioskodawca  zamierza 
osiągnąć. 

2. 
Innowacyjny i 
konkurencyjny charakter 
projektu  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 6 0-4 pkt 

Punkty będą przyznawane projektom, których tematyka 
badawcza dotyczy  obszarów preferowanych przez samorząd 
województwa, wymienionych poniŜej: 
Środowisko: 
− InŜynieria środowiska wraz z projektowaniem 

architektonicznym i przemysłowym 
− Ochrona środowiska i krajobrazu 
− Energetyka odnawialna 
Przemysł: 
− inŜynieria materiałowa wraz z technologiami i technikami 

odlewniczymi oraz hutniczymi 
− technologie i techniki w inŜynierii chemicznej 
− technologie i techniki w budownictwie 
Zdrowie i Ŝywność: 
− technologie medyczne 
− biologia i biotechnologia 
− przemysł rolno-spoŜywczy 
Wiedza i komunikacja: 
− technologie i techniki informacyjne  
 
Dodatkowo punkty przyznawane będą projektom badawczym, 
które charakteryzują się innowacyjnością (w skali co najmniej 
regionalnej), poprawnością załoŜeń badawczych, dojrzałością 
koncepcji planowanych  badań oraz przedstawiają sposób 
upowszechniania wyników realizacji projektu i ich transferu do 
gospodarki. 

3. 
Wartość naukowa i 
rynkowa 
przygotowywanych badań 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 

KOP 6 0-4 pkt 

Przy ocenie tego kryterium będzie brane pod uwagę  
zapotrzebowanie na produkt badań, zakres korzyści osiągnięty 
w wyniku realizacji projektu badawczego  oraz znaczenie 
podjętej problematyki badawczej dla gospodarki regionu. 
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aplikacyjnego 

4. 
Realizacja polityk  
horyzontalnych UE 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Punkty otrzymają projekty o bezpośrednim pozytywnym 
wpływie na politykę równości szans oraz na zrównowaŜony 
rozwój, propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego,  w tym uwzględnienie w ramach projektu 
moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej. PrzewaŜający wpływ na 
wynik oceny będzie miał aspekt zrównowaŜonego rozwoju. 
Większa waga zostanie połoŜona na aspekt środowiskowy- 
projekty w ramach których realizowane będą projekty 
badawcze związane ze zmniejszeniem uciąŜliwości 
produkcji/produktów/usług dla środowiska. 

5. 
Gotowość projektu do 
realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt. 

Weryfikacja złoŜonej przez Wnioskodawcę dokumentacji pod 
kątem zdolności do rozpoczęcia realizacji inwestycji. 
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OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY 

Działanie 

2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 
Schemat B. Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 31/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 
22 lutego 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej  

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik

/ 
Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe  

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

5 
Kompletność i 
poprawność załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

6. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

7. 

MontaŜ finansowy w tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym, 
niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta” 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

 
 
 
 
Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego konkursu 
pod kątem spełniania wymogów formalnych zawartych w 
dokumentacji konkursowej. 
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8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego  

Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
[tak/nie]/ 
Punktowe 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 

Wykonalność finansowa i 
prawidłowość 
przygotowania analizy 
finansowej  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

 
W ocenie tego kryterium brane są pod uwagę moŜliwości 
finansowe Wnioskodawcy związane z realizacją projektu, w tym 
realność i prawidłowość przygotowanych analiz finansowych w 
biznesplanie. 
 

2. 
Charakterystyka projektu 
pod kątem jego 
szczegółowej oceny 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu podlegać będzie, czy projekt został opisany w sposób 
umoŜliwiający identyfikację poszczególnych wydatków (kosztów 
kwalifikowanych) i ich kwalifikowalność oraz czy projekt jest 
spójny pod względem celów, budŜetu i zaplanowanych efektów. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Doświadczenie 
Beneficjenta oraz 
trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4  pkt. 

Punkty będą przyznawane w zaleŜności od potencjału 
merytorycznego oraz organizacyjnego wnioskodawcy (pod kątem 
zakresu i skali realizacji projektu), posiadania udokumentowanych 
nagród i wyróŜnień (krajowych i międzynarodowych) oraz 
posiadanych / planowanych do wdroŜenia w efekcie realizacji 
projektu certyfikatów zarządzania jakością (np. ISO). 
Dodatkowo ocenie podana zostanie  trwałość projektu na 
podstawie zasobów finansowych, technicznych i ludzkich 
Wnioskodawcy przeznaczonych do realizacji projektu, a takŜe  
prognoz dla projektu i dla całej działalności prowadzonej przez 
Wnioskodawcę oraz wskaźniki jakie Wnioskodawca  zamierza 
osiągnąć. 

2. 
Innowacyjny charakter 
projektu   

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

KOP 6 0-4 pkt. 
Punkty będą przyznawane Beneficjentom, których działalność 
badawczo rozwojowa przewidziana do prowadzenia w wyniku 
realizacji projektu związana będzie z preferowanymi przez 
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wniosku 
aplikacyjnego 

samorząd województwa obszarami innowacyjności, wymienionych 
poniŜej: 
Środowisko: 
− InŜynieria środowiska wraz z projektowaniem architektonicznym 

i przemysłowym, 
− Ochrona środowiska i krajobrazu, 
− Energetyka odnawialna. 
Przemysł: 
− InŜynieria materiałowa wraz z technologiami i technikami 

odlewniczymi oraz hutniczymi, 
− Technologie i techniki w inŜynierii chemicznej, 
− Technologie i techniki w budownictwie. 
Zdrowie i Ŝywność: 
− Technologie medyczne, 
− Biologia i biotechnologia, 
− Przemysł rolno-spoŜywczy. 
Wiedza i komunikacja: 
− Technologie i techniki informacyjne.  
Preferowane będą równieŜ projekty, dzięki którym działalność 
badawczo-rozwojowa prowadzona przez przedsiębiorstwo pozwoli 
na wprowadzenie produktów, usług, rozwiązań innowacyjnych 
najmniej skali regionalnej. 

3. 
Zakres korzyści osiągnięty 
w wyniku realizacji 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 6 0-4 pkt. 

Punkty będą przyznawane w zaleŜności od tego, czy projekt jest 
uzasadniony pod względem wzmocnienia konkurencyjności 
Wnioskodawcy. Badana będzie skala projektu, jego wartość 
dodana, wpływ na zmianę pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy. 
Ocena zostanie dokonana na podstawie szczegółowych zapisów 
biznesplanu w części dotyczącej obecnej i prognozowanej sytuacji 
finansowo-ekonomicznej przedsiębiorcy. 

4. 
Realizacja polityk  
horyzontalnych UE 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt. 

Punkty otrzymają projekty o bezpośrednim pozytywnym wpływie 
na politykę równości szans oraz na zrównowaŜony rozwój, 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego,  
w tym uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości korzystania z 
odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności 
energetycznej. Większa waga zostanie połoŜona na aspekt 
środowiskowy – projekty, w ramach których zakupywana będzie 
aparatura badawcza słuŜąca prowadzeniu badań związanych ze 
zmniejszeniem uciąŜliwości produkcji/produktów/usług dla 
środowiska. 
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5.  
Gotowość projektu do 
realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt. 

Weryfikacja złoŜonej przez Wnioskodawcę dokumentacji pod 
kątem zdolności do rozpoczęcia realizacji inwestycji. 
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OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 

Działanie 

3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 
Schemat A Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 02/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 11 stycznia 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w 
latach 2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 

Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  
Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

2. Kwalifikowalność Beneficjenta 
Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu 
Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

4. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego Działania/Schematu 
jako „minimalny wkład własny 
Beneficjenta” 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu 
poprawności wniosku oraz wymaganych załączników pod 
kątem spełniania wymogów formalnych, określonych w 
instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego oraz 
załączników. 
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7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

8. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa projektu 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowany będzie 
poziom wskaźników rentowności inwestycji takich 
jak: finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), 
finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik 
korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C).  

• określenie właściwego wkładu z funduszy, 
sprawdzeniu podlegać będzie poprawność obliczenia 
wskaźnika luki finansowej, będącego podstawą 
wyliczenia wkładu funduszy dla projektów 
generujących dochód netto i niepodlegających 
zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikację trwałości finansowej projektu, gdzie 
sprawdzone zostanie skumulowane saldo przepływów 
pienięŜnych w okresie realizacji i eksploatacji 
inwestycji 

2. 

Zasadność zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta 
technologia i rozwiązania projektowe są zgodna z 
obowiązującymi standardami i najlepszymi praktykami, 
czy proponowany przez wnioskodawcę wariant realizacji 
inwestycji jest rzeczywiście najlepszym sposobem 
osiągnięcia danego celu, czy koszty są oszacowane w 
odpowiedni sposób do zaproponowanej technologii tj. czy 
jest moŜliwa realizacja projektu w zakładanym budŜecie 
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i harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno - społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
KOP 5 0-4 

Kryterium to bada zasadność realizacji projektu w 
kontekście generowanych przez niego korzyści dla 
społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju 
województwa.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów:  
• tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach 

projektu, co jest podstawowym elementem 
stanowiącym o ekonomiczno - społecznym rozwoju 
regionu  

• ocena bilansu zysków i strat społecznych, będących 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji 
projektu.  

W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy 
ocenie tego kryterium naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w w/w zakresie, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

2. Trwałość projektu 
Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
KOP 3 0-4 

W ramach kryterium badana będzie trwałość 
organizacyjna (pod kątem posiadania zasobów ludzkich i 
sprzętowych) podmiotu realizującego projekt, partnerów 
oraz podmiotu zarządzającego projektem po jego 
zakończeniu, jak równieŜ trwałość finansowa i 
instytucjonalna (zdolność do pokrycia przez podmiot 
zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów 
związanych z operacyjną fazą projektu). Badana będzie 
równieŜ dotychczasową aktywność Beneficjenta oraz 
przyszłościowe plany w zakresie wykorzystania produktów 
projektu.  
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3. Wpływ na polityki horyzontalne 
Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
KOP 1 0-4 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia 
WE Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego 
Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w 
Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do 
stosowania zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz 
niedyskryminacji, a takŜe zasady zrównowaŜonego 
rozwoju na poszczególnych etapach wdraŜania funduszy a 
w szczególności – w dostępie do nich. Kryterium to składa 
się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 

równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości 
osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ 
projektu na politykę zrównowaŜonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega 
dalszej ocenie. 
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4. 
Kompleksowość projektu oraz 
załoŜenia promocyjne 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
KOP 4 0-4 

Ocena opierać się będzie na czterech podstawowych 
subkryteriach: 
• Prawidłowość i zasadność zastosowanych form 

promocji w odniesieniu do celów przekazu  
• Prawidłowość i zasadność zastosowanych narzędzi 

promocyjnych w stosunku do grup docelowych 
W przypadku w/w subkryteriów ocenie podlegać będą 
przyjęte załoŜenia promocyjne, które warunkują w 
znacznej mierze sukces projektu.  
• Prawidłowość i zasadność wybranych lokalizacji 

punktów „it” z punktu widzenia atrakcyjności 
turystycznej danego obszaru i powiązań 
komunikacyjnych 

• ZałoŜenie wykorzystania punktów „it” do badań 
zjawisk turystycznych (ruch turystyczny, monitoring 
ofert, konkurencji itp.) – ten aspekt powinien 
stanowić element bieŜącej działalności punktów „it” 

W przypadku dwóch ostatnich subkryteriów analizie 
poddane zostaną załoŜenia merytoryczne dotyczące 
punktów informacyjnych, tj. sposobu ich funkcjonowania 
oraz lokalizacji. 

Ocena strategiczna 

Ocena strategiczna, czyli ocena stopnia wpisywania się w Strategię Rozwoju Województwa 2007-2013 została dokonana na etapie tworzenia Indykatywnego Wykazu 
Indywidualnych Projektów Kluczowych. 
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OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 

Działanie 

3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 
Schemat B. Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową. 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 32/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 22 lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 
2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Ocena Planów Rozwoju Uzdrowisk 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne 

PLAN 
ROZWOJU 
UZDROWISK/ 
Załączniki 

Pracownik - L 

2. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

PLAN 
ROZWOJU 
UZDROWISK/ 
Załączniki 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu zgodności PLANU 
ROZWOJU UZDROWISKA oraz załączników wymaganych w ramach 
danego konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 

Ocena Planów Rozwoju Uzdrowisk 
Plan Rozwoju Uzdrowiska to wieloletni dokument, opracowywany i przyjmowany przez właściwą gminę uzdrowiskową, niezbędny do ubiegania się o wsparcie ze 
środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach osi priorytetowej 3 Turystyka i przemysł kulturowy, działanie 3.1 
Rozwój infrastruktury turystycznej, schemat B Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową. W schemacie tym wspierane będą inwestycje związane z 
budową, rozbudową i renowacją ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zlokalizowane na terenie uzdrowisk. Celem planu jest zintegrowanie i 
ukierunkowanie działań zmierzających do wzmocnienia potencjału turystycznego uzdrowisk Małopolski.  

1. 
Kompleksowość i spójność 
wewnętrzna planu 

PLAN 
ROZWOJU 
UZDROWISK/ 
Załączniki 

KOPRU 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zarówno nakierowanie 
celów i działań planu na sferę turystyki i rekreacji oraz lecznictwa 
uzdrowiskowego oraz kompleksowość planu w ujęciu terytorialnym i 
podmiotowym.  
Kompleksowość jest istotna dla uzyskania całościowego efektu 
oŜywienia i rozwoju uzdrowisk. W szczególności istotna jest 
współpraca między gminą uzdrowiskową a przedsiębiorstwami 
uzdrowiskowymi. 
Przyznanie 0 pkt za całe kryterium eliminuje plan z dalszej oceny. 

2. 
Trafność wyboru 
kierunków rozwoju 

PLAN 
ROZWOJU 

KOPRU 3 0-4 pkt 
W ramach niniejszego kryterium weryfikacji poddane zostaną: 
trafność i dogłębność analizy obecnej sytuacji uzdrowiska oraz 
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uzdrowiska UZDROWISK/ 
Załączniki 

występujących tam problemów oraz trafność wybranych kierunków 
rozwoju gminy uzdrowiskowej. Premiowane będą plany opracowane w 
oparciu o dogłębną analizę sytuacji aktualnej, popartą odpowiednimi 
badaniami i danymi liczbowymi.  
Przyznanie 0 pkt za całe kryterium eliminuje plan z dalszej oceny. 

3. 

Ilość i charakter działań 
poprawiających 
funkcjonowanie i estetykę 
obiektów i przestrzeni 
publicznej 

PLAN 
ROZWOJU 
UZDROWISK/ 
Załączniki 

KOPRU 1 0-4 pkt 

W ramach kryterium ocenie poddane zostaną wskazane w planie  
działania/projekty pod kątem, roli jaką odgrywają w realizacji 
załoŜonych celów planu oraz kierunków rozwoju. Premiowane będą 
plany uwzględniające projekty nakierowane na poprawę estetyki i 
funkcjonalności obiektów oraz na poprawę estetyki i funkcjonalności 
przestrzeni publicznej.  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje planu z dalszej oceny. 

4. 
Stopień zaangaŜowania i 
liczba partnerów 
inwestycyjnych 

PLAN 
ROZWOJU 
UZDROWISK/ 
Załączniki 

KOPRU 1 0-4 pkt 

W ramach kryterium oceniane i punktowane będzie uwzględnienie 
(przypisanie do poszczególnych zadań) w proponowanych w planie 
projektach róŜnych podmiotów, w tym w szczególności 
przedsiębiorców uzdrowiskowych oraz organizacji pozarządowych. 
Punkty przyznawane będą tylko w przypadku imiennego wpisania 
podmiotu realizującego projekt.  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje planu z dalszej oceny. 

Ocena Projektów w ramach Planów Rozwoju Uzdrowisk 
(pozytywnie ocenionych przez KOPRU) 

Na tym etapie dokonywana jest ocena tych projektów(zadań) zapisanych w planie rozwoju uzdrowiska, które przewidywane są do realizacji w ramach działania 
3.1B. 

1. 
Ocena planu rozwoju 
uzdrowiska  

PLAN 
ROZWOJU 
UZDROWISK/ 
Załączniki 

KOPRU 2 1-4 
Premiowane będą plany, które uzyskały najwyŜszą ilością punktów 
podczas oceny. 

2. 
Wpływ projektu na 
realizację celów planu 
rozwoju uzdrowiska  

PLAN 
ROZWOJU 
UZDROWISK / 
Załączniki 

KOPRU 2 1-4 

Projekty (zadania) zapisane w planie oceniane są pod kątem ich 
wpływu na  realizację celów danego planu rozwoju uzdrowiska  Ocena 
dotyczyć będzie tylko pozytywnie ocenionych planów i tylko 
projektów/zadań, przewidywanych do realizacji w ramach działania  
3.1 B MRPO. 
NajwyŜszą liczbę punktów otrzymają te projekty, które zdaniem 
KOPRU w sposób najpełniejszy realizować będą cele danego 
programu. 
PUNKTY PRZYZNANE NA TYM ETAPIE DOPISANE BĘDĄ DO WYNIKÓW 
OCENY MERYTORYCZNEJ. PROJEKTÓW.  
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OCENA PROJEKTÓW 
Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło 
informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 

Waga Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

Komentarz/Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik - L 

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku 
oraz załączników pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 

6. 

MontaŜ finansowy w tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym, 
niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik - L 
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7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik - L 

8. 
Kompletność i 
poprawność załączników 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP  L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania 

inwestycji, weryfikowane będzie czy zostały zastosowane 
wskaźniki rentowności inwestycji takie jak: finansowa bieŜąca 
wartość netto (FNPV/C), finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz 
wskaźnik Korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C).  

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu podlegać 
będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki finansowej, 
będącego podstawą wyliczenia wkładu funduszy dla projektów 
generujących dochód netto i nie podlegających zasadom pomocy 
publicznej. 

• weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone zostanie 
skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji. 

Dokumentem pomocnym przy opracowywaniu analiz są „Wytyczne do 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w 
ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007- 
2013. 

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP  L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia jest 
zgodna z obowiązującymi standardami, wymogami prawa, czy 
proponowany przez wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest 
rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, czy koszty 
są oszacowane w odpowiedni sposób do zaproponowanej technologii 
tj. czy jest moŜliwa realizacja projektu w zakładanym budŜecie, 
harmonogramie. 
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technologicznych 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój regionu bada 
zasadność realizacji projektu w kontekście generowanych przez niego 
korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju 
gospodarczego województwa.  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych (w tym tworzenie nowych 
miejsc pracy), będących bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu.  
Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów projektów zgodnie z 
przedstawioną dla nich analizą efektywności ekonomicznej.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.  

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod 
kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) podmiotu 
realizującego projekt oraz zarządzającego projektem po jego 
zakończeniu, jak równieŜ trwałość finansowa i instytucjonalna 
(zdolność do pokrycia przez podmiot zarządzający produktami 
projektu przyszłych kosztów związanych z operacyjną fazą projektu)  
Badany będzie równieŜ planowany sposób wykorzystywania 
infrastruktury lub produktów projektu - Subkryterium to bada zarówno 
przeszłe doświadczenia jak i dotychczasową aktywność Beneficjenta 
oraz przyszłościowe plany w zakresie wykorzystania produktów 
projektu.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz 
FS i uchylającego Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w 
Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania 
zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe 
zasady zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. Kryterium 
to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
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• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości 
szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich i 
wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska, uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z 
w/w polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na polityki horyzontalne, a 
w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega 
dalszej ocenie.  

4. Kompleksowość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

W ramach kryterium ocenie poddane zostanie: zróŜnicowanie oferty 
związanej z realizacją projektu, wielofunkcyjność obiektu oraz 
planowane środki promocji w stosunku do grup odbiorców - 
maksymalnie 1 pkt. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

5. Analiza popytu  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Jest to kluczowe kryterium dla badania zasadności realizacji projektu 
na konkurencyjnym rynku usług turystycznych/uzdrowiskowych, w 
ramach, którego ocenia się: 
• Przedmiot projektu w odniesieniu do danego segmentu rynku 

turystycznego  
• Adekwatność oferty w odniesieniu do potrzeb/preferencji 

wskazanych grup docelowych  
• ZagroŜenia związane z realizacją projektu w odniesieniu do 

konkurencji na rynku turystycznym w uzdrowiskach  
Jest to ocena niedająca się zamknąć w system obiektywnie 
wyliczonych współczynników. Ocena tu dokonywana jest oceną 
ekspercką  
i bazuje na informacjach przekazanych przez Beneficjenta oraz na 
doświadczeniu oceniającego.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 pierwszego z w/w 
subkryteriów, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
zakresie trwałości, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 
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6.  
Ocena stanu 
przygotowania projektu 
do realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada 
pozwolenie na budowę (lub dokument równowaŜny), czy posiada 
opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany 
status prawny gruntu czy teŜ dokumentacja pozostaje w trakcie 
opracowywania.  
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" badany będzie 
stopień przygotowania programu funkcjonalno -uŜytkowego oraz 
stopień uregulowania statusu prawnego gruntu. 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na budowę 
badane będą inne elementy świadczące o przygotowaniu projektu do 
realizacji, w tym określenie parametrów zakupywanego sprzętu, 
szczegółowe określenie kosztów i lokalizacji sprzętu i inne.  
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane do 
realizacji.  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

- 
Ocena planu rozwoju 
uzdrowiska 

-  2 1-4 pkt 

- 
Wpływ projektu na 
realizację celów planu 
rozwoju uzdrowiska 

-  2 1-4 pkt 

Dopisanie punktów przyznanych danemu projektowi przez KOPRU 
na etapie oceny projektów w ramach programów rewitalizacji. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 

Działanie 

3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 
Schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 03/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 
11 stycznia 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 
2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów - preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 

Pracownik / 
Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punk
towe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne Karta projektu Pracownik 

2.  Kwalifikowalność Beneficjenta Karta projektu Pracownik 
3. Kwalifikowalność projektu Karta projektu Pracownik 

4. 
Kompletność i poprawność 
karty projektu 

Karta projektu Pracownik 

5. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Karta projektu Pracownik 

6 

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta” 

Karta projektu Pracownik 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta projektu Pracownik 

8.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta projektu Pracownik 

- L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
karty projektu oraz załączników wymaganych w ramach 
danego konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 

Ocena wskaźnikowa 
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1. Komplementarność projektu Karta projektu Pracownik 2 0-4 pkt. 

W kryterium ocenie podlegać będzie wykazana przez 
Beneficjenta komplementarność projektu w stosunku do 
innych działań w danym zakresie realizowanych na danym 
terenie lub w danej dziedzinie. W szczególności badana 
będzie spójność projektu z innymi projektami 
zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi przez 
Beneficjenta lub inne podmioty. W zaleŜności od charakteru 
projektu badana będzie równieŜ spójność projektu ze 
strategią lokalną, regionalną lub branŜową w danej 
dziedzinie. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

2. Kompleksowość projektu Karta projektu Pracownik 4 0-4 pkt. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie produkt końcowy 
projektu, tj. rodzaj planowanych usług/dóbr materialnych i 
ich zróŜnicowanie oraz lokalizację projektu w powiązaniu z 
dostępnością komunikacyjną i walorami turystycznymi danego 
obszaru. Analizie podlegać będzie równieŜ trafność oferty w 
stosunku do wskazanych grup docelowych (segmentów rynku). 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

3. Charakter produktu Karta projektu Pracownik 2 0-4 pkt. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy produkt 
turystyczny budowany jest na bazie głównych atrakcji regionu 
tj. dziedzictwa kulturowego, w szczególności obiektów 
znajdujących się na liście UNESCO, oraz dziedzictwa 
przyrodniczego (parki narodowe i krajobrazowe). 
Premiowane będą projekty tematycznie i przedmiotowo 
nawiązujące do w/w atrakcji, przy równoczesnym 
zapewnieniu zrównowaŜonego rozwoju obszarów/obiektów 
cennych przyrodniczo i kulturowo. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny.  

Kryteria oceny logicznej 

1. 
Wewnętrzna spójność matrycy 
logicznej projektu 

Matryca logiczna Pracownik 0-2 pkt. 

2. 
Ocena zewnętrznych czynników 
ryzyka oddziaływujących na 
projekt 

Matryca logiczna Pracownik 0-2 pkt. 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników Matryca logiczna Pracownik 

- 

0-2 pkt. 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna 
spójność i logika projektu, w tym ocena spójności pomiędzy 
zidentyfikowanymi problemami, działaniami, mającymi je 
rozwiązać oraz produktami będącymi wynikiem realizacji 
projektu. 
Punkty podlegają sumowaniu. 

Kryteria dotyczące stanu przygotowania projektu 
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1. 
Kryteria dla projektów 
wymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia budowy 

Karta projektu Pracownik 0-4 pkt. 

2. 
Kryteria dla projektów typu 
„zaprojektuj i wybuduj” 

Karta projektu Pracownik 0-3 pkt. 

3. 
Kryteria dla projektów 
niewymagających pozwolenia 
na budowę 

Karta projektu Pracownik 

- 

0-4 pkt. 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada 
pozwolenie na budowę (lub dokument równowaŜny), czy 
posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu czy teŜ dokumentacja 
pozostaje w trakcie opracowywania. 
W przypadku projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” badany 
będzie stopień przygotowania programu funkcjonalno -
uŜytkowego oraz stopień uregulowania statusu prawnego 
gruntu. 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na 
budowę badane będą inne elementy świadczące o 
przygotowaniu projektu do realizacji, w tym określenie 
parametrów zakupywanego sprzętu, szczegółowe określenie 
kosztów i lokalizacji sprzętu i inne. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane 
do realizacji. 

\Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik / 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik 

2. 
Zgodność z danymi zawartymi 
w karcie projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik 

3. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik 

5.  

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta” 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik 

- L Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej.  
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6.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik 

7. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/załą
czniki do wniosku 

aplikacyjnego 

Pracownik 

7.1 

Dodatkowe załączniki 
wymagane dla projektu: • 
Decyzja o wpisie do rejestru 
zabytków lub inny dokument 
potwierdzający ochronę danego 
obiektu lub obszaru, (jeśli 
dotyczy) 
• Pozwolenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na 
prowadzenie prac w obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków, 
(jeśli dotyczy) 
• Pozwolenie wojewódzkiego 
konserwatora przyrody, w 
przypadku prac prowadzonych na 
obszarach chronionych 
przyrodniczo, (jeśli dotyczy) 
• W przypadku obiektów 
historycznych, które nie zostały 
wpisane do rejestru zabytków 
beneficjent przedstawił zalecenia 
konserwatorskie określające 
zakres i sposób prowadzenia 
prac, (jeśli dotyczy) 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 
Dodatkowe załączniki wymagane dla projektu, niezbędne do 
dokonania jego prawidłowej oceny.  

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik / 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 
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1. 
Właściwie przygotowana analiza 
finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowany będzie poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieŜąca wartość netto (FNPV/C), finansowa stopa zwrotu 
(FRR/C) oraz wskaźnik korzyści/kosztów inwestycji (B/C –
C). 

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu 
funduszy dla projektów generujących dochód netto i 
niepodlegających zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikację trwałości finansowej projektu, sprawdzone 
zostanie skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

2. 

Zasadność zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - 

L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia 
jest zgodna z obowiązującymi standardami, czy proponowany 
przez wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest 
rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, 
czy koszty są oszacowane w odpowiedni sposób do 
zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja 
projektu w zakładanym budŜecie i harmonogramie.  

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny wpływ  
na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt. 

Kryterium to bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i 
regionalnej oraz dla rozwoju województwa.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów:  
• tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach 

projektu, co jest podstawowym elementem stanowiącym 
o ekonomiczno - społecznym rozwoju regionu  

• ocena bilansu zysków i strat społecznych, będących 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. 

Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla drugiego 
z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 
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2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/załą
czniki do wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt. 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna 
(pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) 
podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego 
projektem po jego zakończeniu jak równieŜ trwałość 
finansowa i instytucjonalna (zdolność do pokrycia przez 
podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów 
związanych z operacyjną fazą projektu) Badany będzie 
równieŜ planowany sposób wykorzystywania infrastruktury lub 
produktów projektu - Subkryterium to bada zarówno przeszłe 
doświadczenia jak i dotychczasową aktywność Beneficjenta 
oraz przyszłościowe plany w zakresie wykorzystania produktów 
projektu.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie.  

3. Wpływ na polityki horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny/załą
czniki do wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt. 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE 
Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
EFRR, EFS oraz FS i uchylającego Rozporządzenie nr 
1260/1999.  Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje 
państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet i 
męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady 
zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 

równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich). 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na 
politykę zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać 
od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na 
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polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

4.  
Tworzenie i rozwój 
kompleksowych produktów 
turystycznych  

Wniosek 
aplikacyjny/załą
czniki do wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt. 

W ramach kryterium dokonana zostanie ocena zagroŜeń 
związanych z realizacją projektu w odniesieniu do konkurencji 
na rynku turystycznym, a takŜe zróŜnicowanie form 
turystycznych w ramach projektu z punktu widzenia 
zaspokajania róŜnorodnych potrzeb konsumenta. Dodatkowo 
ocenie poddane zostaną przewidziane środki promocji w 
stosunku do grup odbiorców oraz sieć powiązań związanych z 
realizacją projektu, tj. zrzeszenie w klastrach turystycznych 
lub izbach gospodarczych, regionalnej czy lokalnej organizacji 
turystycznej, etc. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 

Działanie 

3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 
Schemat D Inwestycje w poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 04/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 11 stycznia 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w 
latach 2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów - preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 

Pracownik / 
Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne Karta projektu Pracownik 

2.  
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Karta projektu Pracownik 

3. Kwalifikowalność projektu Karta projektu Pracownik 

4. 
Kompletność karty 
projektu 

Karta projektu Pracownik 

5. Kompletność załączników Karta projektu Pracownik 

6 

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony 
w Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Karta projektu Pracownik 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta projektu Pracownik 

8.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta projektu Pracownik 

- L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
karty projektu oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 

Ocena wskaźnikowa 
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1. 
Komplementarność 
projektu 

Karta projektu Pracownik 2 0-4 pkt. 

Kryterium komplementarności słuŜy ocenie projektu pod kątem 
zintegrowania go z szerszymi działaniami podejmowanymi w 
regionie (gminie, powiecie, województwie). 
Komplementarność rozpatrywana jest w odniesieniu do zadań 
będących w trakcie realizacji lub juŜ zrealizowanych, a takŜe 
w odniesieniu do zadań planowanych do realizacji. Ocenie 
podlegać będzie komplementarność w stosunku do celów 
strategii rozwoju na poziomie gminy, województwa i kraju a 
takŜe komplementarność z innymi projektami 
infrastrukturalnymi, w szczególności turystycznymi, 
realizowanymi przez wnioskodawcę lub inne podmioty, jeśli są 
one spójne z przedmiotowym projektem.  

2. Kompleksowość projektu Karta projektu Pracownik 4 0-4 pkt. 

Kryterium kompleksowości pozwala ocenić produkt końcowy 
projektu, a w jego ramach: rodzaj planowanych usług/dóbr 
materialnych i ich zróŜnicowanie. Analizie podlega tu równieŜ 
zasięg działania i trafność oferty w stosunku do grup 
docelowych (segmentów rynku). 
Na ocenę tę składają się przede wszystkim następujące 
elementy: 

• maksymalnie 1 pkt. Ocena rodzaju i kategorii obiektu 
noclegowego w odniesieniu do potrzeb turystycznych 

• maksymalnie 1 pkt. Ocena lokalizacji obiektu w 
powiązaniu z dostępnością komunikacyjną i walorami 
turystycznymi na danym obszarze 

• maksymalnie 1 pkt. Ocena zróŜnicowania (wachlarza) 
oferty obiektu (usług świadczonych przez bazę 
noclegową)  

• maksymalnie 1 pkt. Ocena adekwatności oferty obiektu w 
stosunku do docelowych grup odbiorców  

Punkty podlegają sumowaniu. 

3. Lokalizacja projektu Karta projektu Pracownik 2 1-4 pkt. 

• 4 pkt. Lokalizacja projektu w obiekcie zabytkowym, 
połoŜonym na terenie gminy uzdrowiskowej  

• 3 pkt. Lokalizacja projektu na terenie gminy 
uzdrowiskowej lub w obiekcie zabytkowym  

• 2 pkt. Lokalizacja projektu na terenach wiejskich 
• 1 pkt. Pozostałe lokalizacje.  

Kryteria oceny logicznej 
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1. 
Wewnętrzna spójność 
matrycy logicznej projektu 

Matryca logiczna Pracownik 0-2 pkt. 

2. 

Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na 
projekt 

Matryca logiczna Pracownik 0-2 pkt. 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników 

Matryca logiczna Pracownik 

- 

0-2 pkt. 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna 
spójność i logika projektu, w tym ocena spójności pomiędzy 
zidentyfikowanymi problemami, działaniami, mającymi je 
rozwiązać oraz produktami będącymi wynikiem realizacji 
projektu. 
KaŜde z kryteriów oceny logicznej jest punktowane od 0 do 2 
punktów: 

• 2 pkt. spełnienie kryterium 
• 1 pkt. częściowe spełnienie kryterium 
• 0 pkt. niespełnienie kryterium 

Kryteria dotyczące stanu przygotowania projektu 

1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia 
budowy 

Karta projektu Pracownik 0-4 pkt. 

2. 
Kryteria dla projektów 
typu "zaprojektuj i 
wybuduj" 

Karta projektu Pracownik 0-3 pkt. 

3. 
Kryteria dla projektów 
niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Karta projektu Pracownik 

- 

0-4 pkt. 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada 
pozwolenie na budowę (lub dokument równowaŜny), czy 
posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu czy teŜ dokumentacja 
pozostaje w trakcie opracowywania. 
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" badany 
będzie stopień przygotowania programu funkcjonalno -
uŜytkowego oraz stopień uregulowania statusu prawnego 
gruntu. 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na 
budowę badane będą inne elementy świadczące o 
przygotowaniu projektu do realizacji, w tym określenie 
parametrów zakupywanego sprzętu, szczegółowe określenie 
kosztów i lokalizacji sprzętu i inne. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane 
do realizacji. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 

Pracownik / 
Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  Wniosek aplikacyjny Pracownik 

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w karcie 
projektu 

Wniosek aplikacyjny Pracownik 

- L Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej.  
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3. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek aplikacyjny Pracownik 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek aplikacyjny Pracownik 

5.  

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony 
w Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek aplikacyjny Pracownik 

6.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek aplikacyjny Pracownik 

7. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

7.1 

Dodatkowe załączniki 
wymagane dla projektu: 
• Decyzja o wpisie do 
rejestru zabytków lub inny 
dokument potwierdzający 
ochronę danego obiektu lub 
obszaru, (jeśli dotyczy) 
Pozwolenie wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na 
prowadzenie prac w 
obiektach wpisanych do 
rejestru zabytków, (jeśli 
dotyczy) 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

Dodatkowe załączniki wymagane dla projektu, niezbędne do 
dokonania jego prawidłowej oceny.  
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W przypadku obiektów 
historycznych, które nie 
zostały wpisane do rejestru 
zabytków beneficjent 
przedstawił zalecenia 
konserwatorskie określające 
zakres i sposób prowadzenia 
prac, (jeśli dotyczy) 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 

Pracownik / 
KOP 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa projektu 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
KOP - 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowany będzie poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieŜąca wartość netto (FNPV/C), finansowa stopa zwrotu 
(FRR/C) oraz wskaźnik korzyści/kosztów inwestycji (B/C –
C).  

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu 
funduszy dla projektów generujących dochód netto i 
niepodlegających zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone 
zostanie skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
KOP - 

L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia 
jest zgodna z obowiązującymi standardami, czy proponowany 
przez wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest 
rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, 
czy koszty są oszacowane w odpowiedni sposób do 
zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja 
projektu w zakładanym budŜecie i harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 
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1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ  na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt. 

Kryterium to bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i 
regionalnej oraz dla rozwoju województwa. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów:  

• tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach 
projektu, co jest podstawowym elementem stanowiącym 
o ekonomiczno - społecznym rozwoju regionu  

• - ocena bilansu zysków i strat społecznych, będących 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. 

Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej. 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy 
ocenie tego kryterium naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w  w/w zakresie, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt. 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna 
(pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) 
podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego 
projektem po jego zakończeniu jak równieŜ trwałość finansowa 
i instytucjonalna (zdolność do pokrycia przez podmiot 
zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów 
związanych z operacyjną fazą projektu) Badany będzie równieŜ 
planowany sposób wykorzystywania infrastruktury lub 
produktów projektu - Subkryterium to bada zarówno przeszłe 
doświadczenia jak i dotychczasową aktywność Beneficjenta 
oraz przyszłościowe plany w zakresie wykorzystania produktów 
projektu.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie.  

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt. 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE 
Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
EFRR, EFS oraz FS i uchylającego Rozporządzenie nr 
1260/1999.  Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje 
państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet i 
męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady 
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zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na 
politykę zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać 
od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na 
polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

4.  
Działalność marketingowa 
związana z realizacją 
projektu 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
KOP 4 0-4 pkt. 

W ramach kryterium badane będą następujące aspekty 
projektu: 

• maksymalnie 1 pkt. Ocena zagroŜeń związanych z 
realizacją projektu w odniesieniu do konkurencji  na 
rynku turystycznym  

• maksymalnie 1 pkt. Ocena zróŜnicowania form 
turystycznych w ramach projektu z punktu widzenia 
zaspokajania róŜnorodnych potrzeb konsumenta  

• maksymalnie 1 pkt. Ocena zastosowanych środków 
promocji w stosunku do grup odbiorców 

• maksymalnie 1 pkt. Ocena rozbudowania i zróŜnicowania 
sieci powiązań związanych z realizacją projektu, tj. m.in. 
dostawcy, współpraca na poziomie lokalnym, klastry 
turystyczne itd.  

Punkty podlegają sumowaniu. 
Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 

Działanie 

3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego 
Schemat A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 05/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 11 stycznia 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w 
latach 2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów - preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 

Pracownik / 
Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne Karta projektu Pracownik 

2.  
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Karta projektu Pracownik 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Karta projektu Pracownik 

4. 
Kompletność karty 
projektu 

Karta projektu Pracownik 

5. 
Kompletność i 
poprawność załączników 

Karta projektu Pracownik 

6 

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny 
beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym, 
niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Karta projektu Pracownik 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników Karta projektu Pracownik 

8.  
Spójność zapisów w 
dokumentach Karta projektu Pracownik 

- L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
karty projektu oraz załączników wymaganych w ramach 
danego konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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Ocena wskaźnikowa 

1. 
Komplementarność 
projektu 

Karta projektu/ 
załącznik do karty 

projektu 
Pracownik 2 0-4 pkt. 

Kryterium komplementarności słuŜy ocenie projektu pod 
kątem zintegrowania go z szerszymi działaniami 
podejmowanymi w regionie (gminie, powiecie, 
województwie). 
Komplementarność rozpatrywana jest w odniesieniu do zadań 
będących w trakcie realizacji lub juŜ zrealizowanych, a takŜe 
w ograniczonym zakresie w odniesieniu do zadań planowanych 
do realizacji. NajwyŜej punktowana jest udowodniona przez 
Beneficjenta komplementarność wykraczająca ponad 
mikroregion - poziom subregionalny i regionalny, np. 
funkcjonowanie w sieci powiązań regionalnych takich jak 
szlaki architektury etc. 
W przypadku zabytków ruchomych komplementarność naleŜy 
rozpatrywać w szerokim ujęciu (w odniesieniu do całego 
obiektu pod warunkiem, iŜ produkty projektu będą 
angaŜowane w w/w działania).  

2. Kompleksowość projektu 
Karta projektu/ 

załącznik do karty 
projektu 

Pracownik 2 0-4 pkt. 

Kryterium kompleksowości projektu powinno być decydującym 
w ocenie przydatności przedsięwzięcia zarówno ze względu na 
zachowanie i utrzymanie obiektów przynaleŜnych do 
dziedzictwa kulturowego, jak równieŜ działania mające 
przyczynić się do ich popularyzacji, dostępności oraz 
wyeksponowania w miejscowym pejzaŜu kulturowym. 
W toku analizy kompleksowości badane będą cechy projektu i 
przyjęte w projekcie rozwiązania funkcjonalne, w tym m.in. 
kompleksowość dokonywanych prac renowacyjnych oraz 
zabezpieczenia obiektu przed zagroŜeniami, dostępność 
projektu oraz planowane formy jego promocji, atrakcyjność 
otoczenia obiektu oraz poziom udogodnień dla turystów i 
korzystających z obiektu. 
W przypadku zabytków ruchomych kompleksowość naleŜy 
rozpatrywać szeroko, w odniesieniu do całego obiektu, w 
którym zlokalizowane są zabytkowe obiekty ruchome.  
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3. 

Występująca forma 
ochrony zabytku oraz 
wpływ na zmianę 
kondycji obiektu 

Karta projektu/ 
załącznik do karty 

projektu 
Pracownik 2 0-4 pkt. 

Stosowanie tego kryterium ma na celu wyróŜnienie wszelkich 
wniosków obejmujących obiekty o szczególnym znaczeniu dla 
dziedzictwa kulturowego. Równocześnie kryterium to ma za 
zadanie wskazać projekty o znaczącej wartości dodanej. 
Kryterium to składa się z dwóch subkryteriów: 

• maksymalnie 2 pkt. Występująca forma zabytku – 
subkryterium to ma celu punktowanie obiektów o 
szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego, w 
tym głównie obiektów znajdujących się na liście 
światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO, obiektów 
uznanych za Pomniki Historii oraz obiektów 
zlokalizowanych na terenach parków kulturowych 

• maksymalnie 2 pkt. Wpływ projektu na zamianę 
dotychczasowej kondycji obiektu - zastosowanie tego 
subkryterium ma zapobiec sytuacji, kiedy wyŜej 
punktowane będą projekty obejmujące obiekty o wielkim 
znaczeniu dla dziedzictwa, często zachowane w dobrym 
lub bardzo dobrym stanie, od projektów mogących 
przyczynić się do uchronienia przez całkowitym 
zniszczeniem obiektów o mniejszym znaczeniu 
ponadregionalnym (np. liczne dwory i pałacyki), które są 
jednak częstokroć niezwykle cenne z punktu widzenia 
wartości historycznej lub architektonicznej. 

Kryteria oceny logicznej 

1. 
Wewnętrzna spójność 
matrycy logicznej 
projektu 

Matryca logiczna Pracownik 0-2 pkt. 

2. 

Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na 
projekt 

Matryca logiczna Pracownik 0-2 pkt. 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników 

Matryca logiczna Pracownik 

- 

0-2 pkt. 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna 
spójność i logika projektu, w tym ocena spójności pomiędzy 
zidentyfikowanymi problemami, działaniami, mającymi je 
rozwiązać oraz produktami będącymi wynikiem realizacji 
projektu. 
KaŜde z kryteriów oceny logicznej jest punktowane od 0 do 2 
punktów: 

• 2 pkt. spełnienie kryterium  
• 1 pkt. częściowe spełnienie kryterium  
• 0 pkt. niespełnienie kryterium. 

Kryteria dotyczące stanu przygotowania projektu 
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1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających 
pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia budowy 

Karta projektu Pracownik 0-4 pkt. 

2. 
Kryteria dla projektów 
typu "zaprojektuj i 
wybuduj" 

Karta projektu Pracownik 0-3 pkt. 

3. 
Kryteria dla projektów 
niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Karta projektu Pracownik 

- 

0-4 pkt. 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada 
pozwolenie na budowę (lub dokument równowaŜny), czy 
posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu czy teŜ dokumentacja 
pozostaje w trakcie opracowywania. 
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" badany 
będzie stopień przygotowania programu funkcjonalno -
uŜytkowego oraz stopień uregulowania statusu prawnego 
gruntu. 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na 
budowę badane będą inne elementy świadczące o 
przygotowaniu projektu do realizacji, w tym określenie 
parametrów zakupywanego sprzętu, szczegółowe określenie 
kosztów i lokalizacji sprzętu i inne. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane 
do realizacji. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 

Pracownik / 
Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  Wniosek aplikacyjny Pracownik 

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w karcie 
projektu 

Wniosek aplikacyjny Pracownik 

3. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek aplikacyjny Pracownik 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek aplikacyjny Pracownik 

5.  

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny 
beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym, 
niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek aplikacyjny Pracownik 

- L Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej.  
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6.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek aplikacyjny Pracownik 

7. 
Kompletność i 
poprawność załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

7.1 

Dodatkowe załączniki 
wymagane dla projektu:  
• Decyzja o wpisie do 
rejestru zabytków lub inny 
dokument potwierdzający 
ochronę danego obiektu 
lub obszaru 
• Pozwolenie 
wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na 
prowadzenie prac w 
obiektach wpisanych do 
rejestru zabytków 
• W przypadku obiektów 
historycznych, które nie 
zostały wpisane do rejestru 
zabytków beneficjent 
przedstawił zalecenia 
konserwatorskie 
określające zakres i sposób 
prowadzenia prac 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Dodatkowe załączniki wymagane dla projektu, niezbędne do 
dokonania jego prawidłowej oceny. 
Weryfikacja poprawności formalnej oraz zgodności zapisów w 
załącznikach z treścią wniosku aplikacyjnego. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 
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1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa 
projektu 

Wniosek aplikacyjny/ 
załączniki do wniosku 

aplikacyjnego 
 KOP  

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowany będzie poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieŜąca wartość netto (FNPV/C), finansowa stopa zwrotu 
(FRR/C) oraz wskaźnik Korzyści/kosztów inwestycji (B/C 
–C).  

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu 
funduszy dla projektów generujących dochód netto i nie 
podlegających zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone 
zostanie skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

 KOP  

- L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia 
jest zgodna z obowiązującymi standardami, czy proponowany 
przez wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest 
rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, 
czy koszty są oszacowane w odpowiedni sposób do 
zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja 
projektu w zakładanym budŜecie i harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny  
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt. 

Kryterium to bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i 
regionalnej oraz dla rozwoju województwa. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

• tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach 
projektu, co jest podstawowym elementem stanowiącym 
o ekonomiczno - społecznym rozwoju regionu; 

• ocena bilansu zysków i strat społecznych, będących 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. 

Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej. 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy 
ocenie tego kryterium naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w w/w zakresie, a w przypadku braku 
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odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt. 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna 
(pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) 
podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego 
projektem po jego zakończeniu jak równieŜ trwałość 
finansowa i instytucjonalna (zdolność do pokrycia przez 
podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów 
związanych z operacyjną fazą projektu). 
Badany będzie równieŜ planowany sposób wykorzystywania 
infrastruktury lub produktów projektu - Subkryterium to bada 
zarówno przeszłe doświadczenia jak i dotychczasową 
aktywność Beneficjenta oraz przyszłościowe plany w zakresie 
wykorzystania produktów projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie.  
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3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt. 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE 
Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
EFRR, EFS oraz FS i uchylającego Rozporządzenie nr 
1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje 
państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet i 
męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady 
zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na 
politykę zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać 
od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na 
polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.  

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 

Działanie 

3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego 
Schemat B Dziedzictwo przyrodnicze 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 17/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 1 lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 
2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów - preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 

Pracownik / 
Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne Karta projektu Pracownik 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Karta projektu Pracownik 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Karta projektu Pracownik 

4. 
Kompletność i 
poprawność karty 
projektu 

Karta projektu Pracownik 

5. 
Kompletność i 
poprawność załączników 

Karta projektu Pracownik 

6 

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym, 
niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Karta projektu Pracownik 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta projektu Pracownik 

8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta projektu Pracownik 

- L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
karty projektu oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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Ocena wskaźnikowa 

1. 
Komplementarność 
projektu 

Karta projektu/ 
załącznik do karty 

projektu 
Pracownik 2 0-4 pkt 

Kryterium komplementarności słuŜy ocenie projektu pod kątem 
zintegrowania go z szerszymi działaniami podejmowanymi w 
regionie (gminie, powiecie, województwie). 
Komplementarność rozpatrywana jest w odniesieniu do zadań 
będących w trakcie realizacji lub juŜ zrealizowanych, a takŜe 
w ograniczonym zakresie w odniesieniu do zadań planowanych 
do realizacji. 
W przypadku projektów dotyczących dziedzictwa 
przyrodniczego kwestia komplementarności projektu z innymi 
działaniami podejmowanymi w regionie ma pierwszorzędne 
znaczenie. 
W ramach tego kryterium ocenie podlegać będą: 

• komplementarność z innymi projektami z zakresu 
zachowania, ochrony, rewitalizacji oraz zabezpieczenia 
przed zagroŜeniami obiektów oraz terenów zaliczanych 
do cennego dziedzictwa przyrodniczego  

•  komplementarność z projektami mającymi wpływ na 
zrównowaŜony rozwój ruchu turystycznego w regionie. 

Przyznanie 0 pkt nie powoduje eliminacji projektu z oceny. 

2. Kompleksowość projektu 
Karta projektu/ 

załącznik do karty 
projektu 

Pracownik 4 0-4 pkt 

Kompleksowość projektów związanych z dziedzictwem 
przyrodniczym jest kryterium istotnym o tyle, Ŝe pozwala 
ocenić rzeczywistą wartość działań podejmowanych w ramach 
projektu. Stosowanie tego kryterium pozwala zorientować się 
czy wnioskodawca pragnie podjąć jedynie działania z szeroko 
pojętej ochrony przyrody, czy teŜ wykazuje inicjatywę w 
kreowaniu nowego produktu turystycznego z tą ochroną 
związanego. 
W ramach tego kryterium ocenie podlegać będą działania w 
ramach projektu nakierowane na: 

• rozwój produktu turystycznego w oparciu o zasoby 
dziedzictwa przyrodniczego 

• działalność edukacyjną 
Przyznanie 0 pkt nie powoduje eliminacji projektu z oceny. 

3. 
Występująca forma 
ochrony przyrody 

Karta projektu/ 
załącznik do karty 

projektu 
Pracownik 3 1-4 pkt 

Stosowanie tego kryterium wydaje się zasadne ze względu na 
wyróŜnienie wniosków obejmujących obszary i obiekty o 
szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa naturalnego, w tym 
m.in. parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów i 
pomników przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, 
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stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo – 
krajobrazowych itd. 

4. 
Lokalizacja projektu w 
obrębie sieci Natura 2000 

Karta projektu/ 
załącznik do karty 

projektu 
Pracownik 2 0-1 pkt 

W przypadku, jeŜeli projekt dotyczy obszaru zlokalizowanego 
w sieci Natura 2000 otrzymuje 1 pkt. 

Kryteria oceny logicznej 

1. 
Wewnętrzna spójność 
matrycy logicznej 
projektu 

Matryca logiczna Pracownik 0-2 pkt 

2. 

Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na 
projekt 

Matryca logiczna Pracownik 0-2 pkt 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników 

Matryca logiczna Pracownik 

- 

0-2 pkt 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna 
spójność i logika projektu, w tym ocena spójności pomiędzy 
zidentyfikowanymi problemami, działaniami, mającymi je 
rozwiązać oraz produktami będącymi wynikiem realizacji 
projektu. 
KaŜde z kryteriów oceny logicznej jest punktowane od 0 do 2 
punktów: 

• 2 pkt. spełnienie kryterium  
• 1 pkt. częściowe spełnienie kryterium  
• 0 pkt. niespełnienie kryterium. 

Kryteria dotyczące stanu przygotowania projektu 

1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających 
pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia budowy 

Karta projektu Pracownik 0-4 pkt 

2. 
Kryteria dla projektów 
typu "zaprojektuj i 
wybuduj" 

Karta projektu Pracownik 0-3 pkt 

3. 
Kryteria dla projektów 
niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Karta projektu Pracownik 

- 

0-4 pkt 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada 
pozwolenie na budowę (lub dokument równowaŜny), czy 
posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu czy teŜ dokumentacja 
pozostaje w trakcie opracowywania. 
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" badany 
będzie stopień przygotowania programu funkcjonalno -
uŜytkowego oraz stopień uregulowania statusu prawnego 
gruntu. 
W przypadku projektów nie wymagających pozwolenia na 
budowę badane będą inne elementy świadczące o 
przygotowaniu projektu do realizacji, w tym określenie 
parametrów zakapowanego sprzętu, szczegółowe określenie 
kosztów i lokalizacji sprzętu i inne. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane 
do realizacji. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 

Pracownik / Waga 
Charakter 
kryterium Komentarz / Uzasadnienie 
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Ekspert Logiczne/Pu
nktowe (L/P) 

1. Warunki wstępne 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w karcie 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

3. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

5. 

MontaŜ finansowy tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym, 
niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

6. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

7. 
Kompletność i 
poprawność załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

- L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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7.1 

Dodatkowe załączniki 
wymagane dla projektu: 
1. W przypadku parków 
narodowych 
rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie 
powołania parku. 
2. W przypadku 
rezerwatów oraz parków 
krajobrazowych 
rozporządzenie wojewody 
uznające dany obszar za 
obszar chroniony. 
3. W przypadku pomnika 
przyrody, stanowiska 
dokumentacyjnego lub 
zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego 
rozporządzenia wojewody 
albo uchwały rady gminy 
(w przypadku, jeŜeli 
wojewoda nie ustanowił 
tych form ochrony 
przyrody) ustanawiające 
daną formę ochrony 
przyrody 
4. Zgoda na realizację 
projektu: w przypadku 
parku narodowego - 
dyrektora parku 
narodowego, w przypadku 
pozostałych form ochrony 
przyrody - organu, który 
uznał dany obszar za formę 
ochrony lub po uzgodnieniu 
z tym organem 
zarządzającego tym 
obszarem albo 
sprawującego nadzór nad 
tym obszarem. 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Dodatkowe załączniki wymagane dla projektu, niezbędne do 
dokonania jego prawidłowej oceny. 
Weryfikacja poprawności formalnej oraz zgodności zapisów w 
załącznikach z treścią wniosku aplikacyjnego. 
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Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 

Pracownik / 
KOP 

Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowane będzie czy 
zostały zastosowane wskaźniki rentowności inwestycji 
takie jak: finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), 
finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik 
Korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C). 

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu 
funduszy dla projektów generujących dochód netto i 
niepodlegających zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone 
zostanie skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 

- L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia 
jest zgodna z obowiązującymi standardami i najlepszymi 
praktykami, czy proponowany przez wnioskodawcę wariant 
realizacji inwestycji jest rzeczywiście najlepszym sposobem 
osiągnięcia danego celu, czy koszty są oszacowane w 
odpowiedni sposób do zaproponowanej technologii tj. czy jest 
moŜliwa realizacja projektu w zakładanym budŜecie, 
harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 
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1. 
Ekonomiczno - społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Wnioski z zakresu rozwoju, ochrony i udostępniania produktu 
w obrębie dziedzictwa przyrodniczego trudno jest oceniać pod 
kątem zysku ekonomicznego, natomiast o wiele większe 
moŜliwości daje ocena zysku społecznego dla regionu. 
Zakładając, Ŝe oceniane wnioski nie słuŜą generowaniu 
określonego dochodu i nie ma moŜliwości ich 
samofinansowania, naleŜy skupić się na korzyściach 
niematerialnych. 
W ramach kryterium ocenie podlegają następujące 
subkryteria: 

• Ochrona gatunkowa 
• Program edukacyjny oraz wpływ na zrównowaŜony 

rozwój turystyki na danym obszarze 
• Nowe miejsca pracy. 

W przypadku uzyskania przez projekt 0 pkt przy ocenie 
całego kryterium, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna 
(pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) 
podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego 
projektem po jego zakończeniu, trwałość finansowa i 
instytucjonalna (zdolność do pokrycia przez podmiot 
zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów 
związanych z operacyjną fazą projektu) jak równieŜ planowany 
sposób wykorzystywania produktów projektu w przyszłości. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 
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3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny/załączniki 

do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE 
Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
EFRR, EFS oraz FS i uchylającego Rozporządzenie nr 
1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje 
państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet i 
męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady 
zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych np. dostosowanie 
trasy turystycznej do wymogów osób niepełnosprawnych) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na 
politykę zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej). 

Punkty za poszczególne subkryteria podlegają sumowaniu. 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na polityki 
horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 

Działanie 

3.3 Instytucje kultury 
Schemat A Rozwój infrastruktury kulturalnej  
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 18/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 1 
lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 
2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza 
Pracownik
/ Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punktowe 
(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  
Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

Pracownik - L 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

Pracownik - L 

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
Działania/Schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami Pracownik - L 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
karty projektu oraz załączników wymaganych w ramach 
danego konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punktowe 
(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa 
projektu 

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowane będzie czy 
zostały zastosowane wskaźniki rentowności takie jak: 
finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), finansowa 
stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik korzyści/kosztów 
inwestycji (B/C –C).  

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu 
funduszy dla projektów generujących dochód netto i nie 
podlegających zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikację trwałości finansowej projektu, gdzie 
sprawdzone zostanie skumulowane saldo przepływów 
pienięŜnych w okresie realizacji i eksploatacji 
inwestycji. 

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia 
i rozwiązania projektowe są zgodna z obowiązującymi 
standardami i najlepszymi praktykami, czy proponowany 
przez wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest 
rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, 
czy koszty są oszacowane w odpowiedni sposób do 
zaproponowanej technologii. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno - 
społeczny wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

KOP 3 0-4pkt. 

Kryterium to bada zasadność realizacji projektu w 
kontekście generowanych przez niego korzyści dla 
społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju 
województwa. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
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• ocena bilansu zysków i strat społecznych, będących 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji 
projektu. 

• tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach 
projektu, co jest podstawowym elementem stanowiącym 
o ekonomiczno - społecznym rozwoju regionu. 

Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
pierwszego z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. zawodowych dotychczasowych pracowników.  

2. Trwałość projektu 
Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

KOP 2 0-4pkt. 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna 
(pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) 
podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego 
projektem po jego zakończeniu jak równieŜ trwałość 
finansowa i instytucjonalna (zdolność do pokrycia przez 
podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych 
kosztów związanych z operacyjną fazą projektu).  
Badany będzie równieŜ planowany sposób wykorzystywania 
infrastruktury lub produktów projektu - subkryterium to bada 
zarówno przeszłe doświadczenia jak i dotychczasową 
aktywność Beneficjenta oraz przyszłościowe plany w zakresie 
wykorzystania produktów projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie. 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

KOP 1 0-4pkt. 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia 
WE Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
EFRR, EFS oraz FS i uchylającego Rozporządzenie nr 
1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje 
państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet 
i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady 
zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
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- Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości 
obszarów miejskich i wiejskich); 
- ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w zakresie 
ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach projektu 
moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej; 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

4. 
Kompleksowość oraz 
innowacyjność 
projektu  

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

KOP 4 0-4pkt. 

W ramach kryterium preferowane będą projekty, które 
przyczyniają się do zwiększenia dostępności i popularności 
samej instytucji oraz przyczyniają się do stworzenia nowego 
produktu/nowej jakości na rynku usług kulturalnych. 
Ponadto najwyŜszą ilość punktów otrzymają projekty 
zapewniające moŜliwości korzystania z nowoczesnych form 
przekazu i uczestnictwa w kulturze jak najszerszej grupie 
odbiorców. W ramach kryterium analizie poddana zostanie 
skala rozwiązań przyjętych w projekcie oraz analiza 
zapotrzebowania na usługi kulturalne będące przedmiotem 
projektu, jak równieŜ przewidywana promocja produktów 
projektu wśród potencjalnych odbiorców. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

5. 
Komplementarność 
projektu 

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

KOP 2 0-4pkt. 

W kryterium ocenie podlegać będzie wykazana przez 
Beneficjenta komplementarność projektu w stosunku do 
innych działań w danym zakresie realizowanych na danym 
terenie lub w danej dziedzinie. W szczególności badana 
będzie spójność projektu z innymi projektami 
zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi przez 
Beneficjenta lub inne podmioty, w szczególności projektami 
realizowanymi w sieci powiązań europejskich lub 
uczestnictwo w międzynarodowych projektach współpracy. 
W zaleŜności od charakteru projektu badana będzie równieŜ 
spójność projektu ze strategią lokalną, regionalną lub 
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branŜową w danej dziedzinie, w tym w szczególności z 
celami Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-
2013, a takŜe strategią rozwoju instytucji Beneficjenta. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

Pracownik 0-4 pkt. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagający
ch 
pozwolenia 
na budowę 
lub 
zgłoszenia 
budowy 

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

Pracownik 0-3 pkt. 

Kryteria dla 
projektów 
typu 
"zaprojektuj 
i wybuduj" 

6. 
Stan przygotowania 
projektu do realizacji 

Wniosek aplikacyjny 
wraz z załącznikami 

Pracownik 

4 

0-4 pkt. 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagają
cych 
pozwolenia 
na budowę 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy 
projekt posiada pozwolenie na budowę (lub 
dokument równowaŜny), czy posiada 
opracowaną dokumentację techniczną oraz 
posiada uregulowany status prawny gruntu 
czy teŜ dokumentacja pozostaje w trakcie 
opracowywania. 
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i 
wybuduj" badany będzie stopień 
przygotowania programu funkcjonalno -
uŜytkowego oraz stopień uregulowania 
statusu prawnego gruntu. 
W przypadku projektów nie wymagających 
pozwolenia na budowę badane będą inne 
elementy świadczące o przygotowaniu 
projektu do realizacji, w tym określenie 
parametrów zakupywanego sprzętu, 
szczegółowe określenie kosztów i lokalizacji 
sprzętu i inne. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej 
przygotowane do realizacji. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju Województwa 
Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 

Działanie 

3.3 Instytucje kultury 
Schemat B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym  
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 33/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 22 
lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 
z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza
: 

Pracowni
k/ Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny  
Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny  

Pracownik - L 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny  

Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny  

Pracownik - L 

5. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny  

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności karty projektu oraz 
załączników wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem spełniania wymogów 
formalnych zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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6. 

MontaŜ finansowy, 
w tym: 
wkład własny 
Beneficjenta 
ustalony na 
poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny  

Pracownik - L 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny  

Pracownik - L 

8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności karty projektu oraz 
załączników wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem spełniania wymogów 
formalnych zawartych w dokumentacji konkursowej. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 

Właściwie 
przygotowana 
analiza finansowa 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania imprezy 

kulturalnej, weryfikowane będzie czy zostały zastosowane wskaźniki 
rentowności inwestycji takie jak: finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), 
finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik korzyści/kosztów imprezy 
kulturalnej (B/C –C).  

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu podlegać będzie 
poprawność obliczenia wskaźnika luki finansowej, będącego podstawą 
wyliczenia wkładu funduszy dla projektów generujących dochód netto i 
niepodlegających zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikację trwałości finansowej projektu, gdzie sprawdzone zostanie 
skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w okresie realizacji i przebiegu 
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imprezy kulturalnej. 

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych 
w projekcie oraz 
wysokość kosztów 
adekwatna do 
przyjętych 
rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia i rozwiązania 
projektowe są zgodne z obowiązującymi standardami i najlepszymi praktykami, czy 
proponowany przez wnioskodawcę wariant realizacji imprezy regionalnej jest 
rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, czy koszty są oszacowane 
w odpowiedni sposób do zaproponowanej technologii. tj. czy jest moŜliwa realizacja 
projektu w zakładanym budŜecie i harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno - 
społeczny wpływ 
na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4pkt 

Kryterium to bada zasadność realizacji projektu w kontekście generowanych przez 
niego korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju województwa.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów:  

• ocena bilansu zysków i strat społecznych, będących bezpośrednim lub pośrednim 
efektem realizacji projektu.  

• pośredni wpływ projektu na tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w regionie 
Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów projektów zgodnie z 
przedstawioną dla nich analizą efektywności ekonomicznej. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla pierwszego z w/w subkryteriów, 
naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod kątem posiadania 
zasobów ludzkich i sprzętowych oraz doświadczenie) podmiotu realizującego projekt 
oraz parterów, jak równieŜ trwałość finansowa i instytucjonalna (zdolność do pokrycia 
przez podmiot zarządzający produktami projektu kosztów związanych z realizacją 
projektu).  
Badany będzie równieŜ planowany sposób wykorzystywania infrastruktury lub 
produktów projektu - subkryterium to bada zarówno przeszłe doświadczenia, jak i 
dotychczasową aktywność Beneficjenta oraz przyszłościowe plany w zakresie 
kontynuowania i rozwijania produktów projektu.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 w subkryterium trwałości 
organizacyjnej, instytucjonalnej lub finansowej, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 284 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-3pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego 
Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje państwa 
członkowskie do stosowania zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, 
a takŜe zasady zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach wdraŜania 
funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. Kryterium to składa się z dwóch 
podstawowych subkryteriów: 

• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości szans kobiet i 
męŜczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego (wpływ projektu na politykę zrównowaŜonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach projektu 
moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z w/w polityk 
horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 

4. 

Kompleksowość 
oraz 
innowacyjność 
projektu  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4pkt 

W ocenie kompleksowości projektu naleŜy premiować projekty, które w sposób 
szeroki i innowacyjny jednocześnie podchodzą do realizacji wydarzeń kulturalnych w 
efekcie przyczyniając się do stworzenia nowego produktu/nowej jakości na rynku 
projektów kulturalnych. Ocena w ramach kryterium będzie równieŜ uwzględniać 
zapewnienie moŜliwości korzystania z nowoczesnych form przekazu i uczestnictwa w 
kulturze w formie interaktywnej jak najszerszemu gronu odbiorców. W ramach 
kryterium analizie poddana zostanie skala rozwiązań przyjętych w projekcie oraz 
analiza zapotrzebowania na usługi kulturalne będące przedmiotem projektu, jak 
równieŜ narzędzia promocji produktów projektu wśród potencjalnych odbiorców.  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 
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5. 
Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4pkt 

W kryterium ocenie podlegać będzie wykazana przez Beneficjenta komplementarność 
projektu w stosunku do innych działań w danym zakresie realizowanych na danym 
terenie lub w danej dziedzinie. W szczególności badana będzie spójność projektu z 
innymi projektami zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi przez 
Beneficjenta lub inne podmioty, w szczególności projektami realizowanymi w sieci 
powiązań europejskich lub uczestnictwo w międzynarodowych projektach współpracy. 
W zaleŜności od charakteru projektu badana będzie równieŜ spójność projektu ze 
strategią lokalną, regionalną lub branŜową w danej dziedzinie, a takŜe strategią 
rozwoju instytucji Beneficjenta.  
Projekty powinny być komplementarne z celami Narodowej Strategii Rozwoju Kultury 
na lata 2007-2013 (zgodnie z zapisami rozdziału 6.3 „Strategia realizacji celów” 
MRPO). 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

6. 
Zasięg 
oddziaływania 
wydarzenia  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4pkt 

Za podstawowe oceny w ramach kryterium przyjęto promowanie projektów o 
szerokim, najlepiej międzynarodowym zasięgu, realizowanym we współpracy z 
partnerami zagranicznymi., co pozwoli na dialog międzykulturowy, budowanie i 
rozszerzanie wiedzy o innych kulturach, rozwijanie współpracy kulturalnej pomiędzy 
państwami, przy jednoczesnym promowaniu kultury polskiej. W szczególności ocenie 
podlegać będzie ilość współorganizatorów wydarzenia oraz podmiotów 
uczestniczących/ realizujących aktywności w ramach projektu, planowana liczba 
odbiorców oraz czas trwania i miejsce realizacji wydarzenia kulturalnego. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny.  

7. 
Stan przygotowania 
projektu do 
realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagających 
pozwolenia na 
budowę 

W szczególności ocenie podlegać będą elementy świadczące o 
przygotowaniu projektu do realizacji, w tym szczegółowe 
określenie kosztów, uzyskanie wszystkich wymaganych 
zezwoleń, porozumienia o współpracy, etc.  
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane do 
realizacji. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju Województwa 
Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Działanie 

4.1 Rozwój infrastruktury drogowej, 
Schemat A Drogi regionalne 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 02/07 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 7 listopada 2007 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 

Ocena formalna 

1. Warunki wstępne - L 

2. 
Kompletność i 
poprawność karty 
projektu 

- L 

3. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

- L 

4. 
Kwalifikowalność 
projektu 

- L 

5. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

- L 

6. 

MontaŜ finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

- L 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

- L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności karty projektu oraz załączników 
wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych zawartych w 
dokumentacji konkursowej. 
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8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

9. 

NatęŜenie ruchu na 
odcinku objętym 
projektem wynosi min. 
2 tys. pojazdów/dobę 
(wartość obecna, w 
przypadku 
modernizowanych 
odcinków, wartość 
docelowa - dla nowo 
budowanych odcinków) 

- L Kryterium dostępowe dla Działania 4.1 A. 

Ocena wskaźnikowa 

1. Typ projektu 2 1-4 pkt. 
W ramach kryterium oceniany będzie typ projektu, w szczególności czy projekt będzie polegał na 
budowie obwodnicy, budowie nowego odcinka drogi, przebudowie czy modernizacji drogi. 
Priorytet nadano nowym inwestycjom drogowym, w tym w szczególności obwodnicom. 

2. 

Spójność projektu z 
układem 
komunikacyjnym 
regionu  

2 1-4 pkt. 

Kryterium ocenia miejsce budowanego odcinka drogi w hierarchii powiązań układu drogowego w 
skali regionu. Jako decydującą o kwalifikacji połączenia naleŜy przyjąć najwyŜszą kategorię drogi z 
jaką łączy się analizowany odcinek. W szczególności badane będzie czy budowany lub 
przebudowany odcinek objęty projektem łączy się bezpośrednio lub stanowi fragment ciągu 
drogowego łączącego się bezpośrednio z autostradą lub drogą ekspresową, drogą krajową, drogą 
wojewódzką lub drogą powiatową. 

3. Poprawa dostępności  2 0-3 pkt. 

W ramach kryterium badane będzie czy realizacja projektu wpłynie na poprawę dostępności 
węzłów autostradowych (istniejących, planowanych bądź będących w trakcie realizacji), obwodnic 
miejscowości, stref aktywności gospodarczej, turystycznej czy przejść granicznych. NajwyŜsza 
liczba punktów przyznawana jest drogom poprawiającym dostępność do stref aktywności 
gospodarczej o pow. powyŜej 15 ha. 

4. 
Komplementarność 
projektu 2 0-3 pkt. 

W kryterium ocenie podlegać będzie wykazana przez Beneficjenta komplementarność projektu w 
stosunku do innych działań w danym zakresie realizowanych na danym terenie lub w danej 
dziedzinie. W szczególności badana będzie spójność projektu z innymi projektami zrealizowanymi, 
realizowanymi lub planowanymi przez Beneficjenta lub inne podmioty. W zaleŜności od charakteru 
projektu badana będzie równieŜ spójność projektu ze strategią lokalną, regionalną lub branŜową w 
danej dziedzinie. 

Ocena logiczna 

1. 
Wewnętrzna spójność 
matrycy logicznej 
projektu 

- 0-2 pkt. 
W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna spójność i logika projektu, w tym ocena 
spójności pomiędzy zidentyfikowanymi problemami, działaniami mającymi je rozwiązać oraz 
produktami będącymi wynikiem realizacji projektu.  
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2. 

Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na 
projekt 

- 0-2 pkt. 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja 
wskaźników 

- 0-2 pkt. 

Stan przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających 
pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia budowy 

- 0-4 pkt. 

2. 
Kryteria dla projektów 
typu "zaprojektuj i 
wybuduj" 

- 0-3 pkt. 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada pozwolenie na budowę (lub dokument 
równowaŜny), czy posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany status 
prawny gruntu czy teŜ dokumentacja pozostaje w trakcie opracowywania. 
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" badany będzie stopień przygotowania 
programu funkcjonalno -uŜytkowego oraz stopień uregulowania statusu prawnego gruntu. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane do realizacji.  

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w karcie 
projektu 

3. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

- L Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku oraz załączników 
wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych zawartych w 
dokumentacji konkursowej. 
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5.  

MontaŜ finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

6.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

7. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa 
projektu 

- L 

Ze względu na brak generowania przychodów przez projekty drogowe, zakres oceny na podstawie 
podanego kryterium obejmie weryfikację planowanych nakładów inwestycyjnych projektu, 
kosztów utrzymania infrastruktury powstałej lub zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu, 
określenia rodzaju i wysokości środków niezbędnych do sfinansowania inwestycji w całym 
horyzoncie czasowym oraz weryfikację trwałości finansowej.  

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań  

- L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia jest zgodna z obowiązującymi 
standardami czy proponowany przez wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest rzeczywiście 
najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu i czy koszty są oszacowane w odpowiedni sposób do 
zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja projektu w zakładanym budŜecie. 

Właściwa ocena merytoryczna 
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1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ na rozwój 
regionu 

4 0-4 pkt. 

Kryterium to bada zasadność realizacji projektu w kontekście generowanych przez niego korzyści 
dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju województwa. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

• tworzenie nowych trwałych miejsc pracy będących pośrednio wynikiem realizacji projektu, 
co jest podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno - społecznym rozwoju regionu 

• ocena bilansu zysków i strat społecznych, będących bezpośrednim lub pośrednim efektem 
realizacji projektu. 

Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów projektów zgodnie z przedstawioną dla 
nich analizą efektywności ekonomicznej.  

2. Trwałość projektu 3 1-4 pkt. 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod kątem posiadania zasobów 
ludzkich i sprzętowych) podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego projektem po jego 
zakończeniu jak równieŜ trwałość finansowa i instytucjonalna, czyli zdolność do pokrycia przez 
podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów związanych z operacyjną fazą 
projektu. 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne 

1 1-3 pkt. 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 
i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet 
i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych 
etapach wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości szans kobiet i męŜczyzn, 

politykę równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów 
miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego 
(wpływ projektu na politykę zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska, uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej. 

4. 
Średnioroczne dobowe 
natęŜenie ruchu 

3 1-4 pkt. 

Kryterium to ma pozwolić na ocenę znaczenia projektu dla układu drogowego regionu. Miernikiem 
kryterium jest prognozowane średnie dobowe natęŜenie ruchu (SDR) wyraŜone w pojazdach na 
dobę.W przypadku, gdy projekt obejmuje kilka odcinków drogi (dróg) o zróŜnicowanym SDR do 
oceny naleŜy przyjąć jego średnią wartość waŜoną długością odcinka.Podstawą do oszacowania 
wielkości ruchu powinien być średnioroczny ruch dobowy (SDR) dla stanu istniejącego. W 
przypadku budowy nowych odcinków dróg oraz budowy i przebudowy dróg w obszarach 
zainwestowania miejskiego prognoza powinna wykonywana metodami analitycznymi opartymi na 
modelach sieci drogowej i rozkładu przestrzennego ruchu specyficznych dla obszaru analizy. 

5 

OdciąŜenie ruchu na 
terenie obszarów 
zabytkowych i w 
centrum miast 

2 0-3 pkt. 
Kryterium to ma pozwolić na ocenę wpływu realizacji projektu na ograniczenie uciąŜliwości 
związanych z ruchem kołowym, w szczególności ruchem cięŜarowym, dla obszarów szczególnie 
wraŜliwych, jakimi są centra miast czy obszary zabytkowe. 
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6. 

Zastosowanie rozwiązań 
inŜynieryjnych 
zwiększających 
bezpieczeństwo 

3 0-4 pkt. 

W ramach tego kryterium projekty oceniane są pod katem poprawy bezpieczeństwa uŜytkowników 
dróg (kierowców, pieszych i rowerzystów). Ocenie poddany został zakres zastosowania urządzeń 
podnoszących bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym: skrzyŜowania z sygnalizacją świetlną, 
ronda, skrzyŜowania skanalizowane, kładki i/lub tunele dla pieszych (rowerzystów), sygnalizacje 
świetlne dla ruchu pieszego i/lub rowerowego, budowa chodników, dróg rowerowych lub pieszo – 
rowerowych, wysepki azylu dla pieszych, budowa lub modernizacja poboczy utwardzonych, 
oznakowanie pionowe i poziome drogi. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 
0-20% oceny 

merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-
2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Działanie 

4.1 Rozwój infrastruktury drogowej 
Schemat B Drogi w miastach na prawach powiatu. 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 06/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 11 
stycznia 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 
2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/P
unktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku oraz 
wymaganych załączników pod kątem spełnienia wymogów formalnych, określonych 

w instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego oraz załączników. 
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5.  
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

6.  

MontaŜ finansowy, w 
tym wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
Działania/Schematu 
jako "minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Ze względu na brak generowania przychodów przez projekty drogowe, zakres 
oceny na podstawie podanego kryterium obejmie weryfikację planowanych 
nakładów inwestycyjnych projektu, kosztów utrzymania infrastruktury powstałej 
lub zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu, określenia rodzaju i wysokości 
środków niezbędnych do sfinansowania inwestycji w całym horyzoncie czasowym 
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oraz weryfikację trwałości finansowej.  

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia jest zgodna z 
obowiązującymi standardami czy proponowany przez wnioskodawcę wariant 
realizacji inwestycji jest rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego 
celu i czy koszty są oszacowane w odpowiedni sposób do zaproponowanej 
technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja projektu w zakładanym budŜecie i 
harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ na rozwój 
regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój regionu bada zasadność 
realizacji projektu w kontekście generowanych przez niego korzyści dla 
społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju województwa.  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych (w tym ewentualne 
tworzenie nowych miejsc pracy), będący bezpośrednim lub pośrednim efektem 
realizacji projektu. Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą efektywności ekonomicznej. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega 
dalszej ocenie. 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy ocenie tego kryterium 
naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w w/w zakresie, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod kątem posiadania 
zasobów ludzkich i sprzętowych) podmiotu realizującego projekt oraz 
zarządzającego projektem po jego zakończeniu jak równieŜ trwałość finansowa i 
instytucjonalna czyli zdolność do pokrycia przez podmiot zarządzający produktami 
projektu przyszłych kosztów związanych z operacyjną fazą projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega 
dalszej ocenie. 
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3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego 
Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje 
państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz 
niedyskryminacji, a takŜe zasady zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych 
etapach wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości szans kobiet i 
męŜczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego (wpływ projektu na politykę zrównowaŜonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej).  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z w/w polityk 
horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.  

Ocena strategiczna 

Ocena strategiczna, czyli ocena stopnia wpisywania się w Strategię Rozwoju Województwa 2007-2013 została dokonana na etapie tworzenia Indykatywnego Wykazu 
Indywidualnych Projektów Kluczowych.  
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OŚ PRIORYTETOWA 4 INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Działanie 

4.1 Rozwój infrastruktury drogowej 
Schemat C Drogi powiatowe 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 07/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 11 
stycznia 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 
2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria do oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik 
/ Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punk
towe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

3. Kwalifikowalność projektu 
Wniosek 

aplikacyjny 

4. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

6.  

MontaŜ finansowy, w tym 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako "minimalny wkład 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

7.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku oraz 
załączników wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem spełniania 
wymogów formalnych zawartych w dokumentacji konkursowej.  
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8. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik 

/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punk
towe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Ze względu na brak generowania przychodów przez projekty drogowe, zakres 
oceny na podstawie podanego kryterium obejmie weryfikację planowanych 
nakładów inwestycyjnych projektu, kosztów utrzymania infrastruktury 
powstałej lub zmodernizowanej w wyniku realizacji projektu, określenia 
rodzaju i wysokości środków niezbędnych do sfinansowania inwestycji w 
całym horyzoncie czasowym oraz weryfikację trwałości finansowej.  

2. 

Zasadność zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych 
w projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia jest zgodna z 
obowiązującymi standardami, wymogami prawa czy proponowany przez 
wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest rzeczywiście najlepszym 
sposobem osiągnięcia danego celu, czy koszty są oszacowane w odpowiedni 
sposób do zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja 
projektu w zakładanym budŜecie i harmonogramie. 

Ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt. 

Kryterium to bada zasadność realizacji projektu w kontekście generowanych 
przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju 
województwa. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

• ewentualne tworzenie nowych trwałych miejsc pracy będących 
pośrednio wynikiem realizacji projektu, co jest podstawowym 
elementem stanowiącym o ekonomiczno - społecznym rozwoju regionu 

• ocena bilansu zysków i strat społecznych, będących bezpośrednim lub 
pośrednim efektem realizacji projektu. 

Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów projektów zgodnie 
z przedstawioną dla nich analizą efektywności ekonomicznej. 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy ocenie tego 
kryterium naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w w/w zakresie, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
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ocenie. 

2. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt. 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego 
Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje 
państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz 
niedyskryminacji, a takŜe zasady zrównowaŜonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie 
do nich. Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości szans 
kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich i 
wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę zrównowaŜonego 
rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości korzystania z 
odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności 
energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z w/w 
polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
zakresie wpływu projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

3. Typ projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 1-4 pkt. 

W ramach kryterium oceniany będzie typ projektu, w szczególności czy 
projekt będzie polegał na budowie obwodnicy, budowie nowego odcinka 
drogi, przebudowie czy modernizacji drogi. Priorytet nadano nowym 
inwestycjom drogowym, w tym w szczególności obwodnicom. 

4. 
OdciąŜenie ruchu na terenie 
obszarów zabytkowych i w 
centrum miast 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt. 

Kryterium to ma pozwolić na ocenę wpływu realizacji projektu na 
ograniczenie uciąŜliwości związanych z ruchem kołowym, w szczególności 
ruchem cięŜarowym, dla obszarów szczególnie wraŜliwych, jakimi są centra 
miast czy obszary zabytkowe.  

5. 
Spójność projektu z 
układem komunikacyjnym 
regionu  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-4 pkt. 

Kryterium ocenia miejsce budowanego odcinka drogi w hierarchii powiązań 
układu drogowego w skali regionu. Jako decydującą o kwalifikacji połączenia 
naleŜy przyjąć najwyŜszą kategorię drogi, z jaką łączy się analizowany 
odcinek. W szczególności badane będzie czy budowany lub przebudowany 
odcinek objęty projektem łączy się bezpośrednio lub stanowi fragment ciągu 
drogowego łączącego się bezpośrednio z autostradą lub drogą ekspresową, 
drogą krajową, drogą wojewódzką lub drogą powiatową.  
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6. Poprawa dostępności  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt. 

W ramach kryterium badane będzie czy realizacja projektu wpłynie na 
poprawę dostępności węzłów autostradowych (istniejących, planowanych 
bądź będących w trakcie realizacji), obwodnic miejscowości, stref 
aktywności gospodarczej, turystycznej czy przejść granicznych. NajwyŜsza 
liczba punktów przyznawana jest drogom poprawiającym dostępność do stref 
aktywności gospodarczej o pow. powyŜej 15 ha. 

7. 

Zastosowanie rozwiązań 
inŜynieryjnych 
zwiększających 
bezpieczeństwo 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt. 

W ramach tego kryterium projekty oceniane są pod kątem poprawy 
bezpieczeństwa uŜytkowników dróg (kierowców, pieszych i rowerzystów). 
Ocenie poddany został zakres zastosowania urządzeń podnoszących 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, w tym: skrzyŜowania z sygnalizacją 
świetlną, ronda, skrzyŜowania skanalizowane, kładki i/lub tunele dla 
pieszych (rowerzystów), sygnalizacje świetlne dla ruchu pieszego i/lub 
rowerowego, budowa chodników, dróg rowerowych lub pieszo – rowerowych, 
wysepki azylu dla pieszych, budowa lub modernizacja poboczy 
utwardzonych, oznakowanie pionowe i poziome drogi.  

8. Sposób realizacji projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 1-2 pkt 
W kryterium oceniane będzie czy projekt realizowany będzie samodzielne 
lub w porozumieniu z innymi podmiotami. Preferowane będą projekty 
realizowane w porozumieniu z innymi podmiotami. 

9. Poziom współfinansowania 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt. 
W kryterium będą preferowane projekty, które zakładają wnioskowany 
poziom współfinansowania ze środków UE niŜszy od maksymalnego 
przyjętego dla działania.  

10. Komplementarność projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt. 

Kryterium odpowiada na pytanie, czy projekt jest częścią jakieś większej 
całości, czy teŜ jest odizolowanym przedsięwzięciem bez powiązań z innymi 
projektami. NajwyŜej oceniane będą projekty komplementarne z innymi 
przedsięwzięciami.  

11. 
Stan przygotowania projektu 
do realizacji  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia budowy 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt 
posiada pozwolenie na budowę (lub dokument 
równowaŜny) czy posiada opracowaną dokumentację 
techniczną oraz posiada uregulowany status prawny 
gruntu czy teŜ dokumentacja pozostaje w trakcie 
opracowywania. 
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KOP 0-3 pkt. 

Kryteria dla 
projektów typu 
„zaprojektuj i 
wybuduj” 

W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 
badany będzie stopień przygotowania programu 
funkcjonalno -uŜytkowego oraz stopień uregulowania 
statusu prawnego gruntu. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej 
przygotowane do realizacji.  

12. 

Długość dróg na terenie 
powiatu w stosunku do dróg 
powiatowych w 
województwie 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 1-4 pkt. 

W zakresie tego kryterium podstawą do przyznania punktacji będzie 
wskaźnik procentowy określony na podstawie stosunku długości dróg 
powiatowych w danym powiecie do łącznej długości dróg powiatowych w 
województwie.  

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju Województwa 
Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Działanie 

4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu 
Schemat A Transport miejski 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 08/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 11 
stycznia 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów-preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne  
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne Karta projektu Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Karta projektu Pracownik - L 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Karta projektu Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność karty 
projektu 

Karta projektu Pracownik - L 

5. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Karta projektu Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
Działania/Schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta” 

Karta projektu Pracownik - L 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta projektu Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności karty projektu 
oraz załączników wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem 
spełniania wymogów formalnych zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta projektu Pracownik - L 

9. 

Wyciąg ze 
Zintegrowanego Planu 
Rozwoju Transportu 
Publicznego 

Karta 
projektu/ 

Załącznik do 
Karty projektu 

Pracownik - L Kryterium dostępowe dla działania 4.2 schemat A. 

Ocena wskaźnikowa 

1. 
Kompleksowość 
projektu 

Karta 
projektu/ 

załącznik do 
karty projektu 

Pracownik 2 1-4 pkt 
Kryterium słuŜy ocenie stopnia złoŜoności projektów. Preferowane będą 
projekty o najwyŜszym stopniu kompleksowości.  

2. 
Komplementarność 
projektu 

Karta 
projektu/ 

załącznik do 
karty projektu 

Pracownik 2 0-3 pkt 

W tym kryterium ocenie podlegać będzie wykazana przez Beneficjenta 
komplementarność projektu w stosunku do innych działań w danym 
zakresie, realizowanych na danym terenie lub w danej dziedzinie. W 
szczególności badana będzie spójność projektu z innymi projektami 
zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi przez Beneficjenta lub 
inne podmioty. W zaleŜności od charakteru projektu badana będzie 
równieŜ spójność projektu ze strategią lokalną, regionalną lub branŜową w 
danej dziedzinie. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

3. 
Integrowanie przez 
projekt róŜnych 
środków transportu 

Karta 
projektu/ 

załącznik do 
karty projektu 

Pracownik 3 0-4 pkt 

Kryterium to ma zróŜnicować projekty pod względem wpływu na integrację 
róŜnych środków transportu publicznego. Ocena będzie uzaleŜniona od 
rodzaju występujących w projekcie elementów integrujących oraz zakresu 
(liczby) integrowanych środków transportu. NajwyŜej oceniane będą 
projekty zakładające największą liczbę elementów integrujących róŜne 
środki transportu.  
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

Kryteria oceny logicznej 

1. 
Wewnętrzna spójność 
matrycy logicznej 
projektu 

Pracownik - 0-2 pkt 

2. 

Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na 
projekt 

Pracownik - 0-2 pkt 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja 
wskaźników 

Matryca 
logiczna 

Pracownik - 0-2 pkt 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna spójność i logika 
projektu, w tym ocena spójności pomiędzy zidentyfikowanymi problemami, 
działaniami, mającymi je rozwiązać oraz produktami będącymi wynikiem 
realizacji projektu. 
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Kryteria dotyczące stanu przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających 
pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia budowy 

Karta projektu Pracownik - 0-4 pkt 

2. 
Kryteria dla projektów 
typu „zaprojektuj i 
wybuduj” 

Karta projektu Pracownik - 0-3 pkt 

3. 
Kryteria dla projektów 
niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Karta projektu Pracownik - 0-4 pkt 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada pozwolenie na 
budowę (lub dokument równowaŜny), czy posiada opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany status prawny gruntu, 
czy teŜ dokumentacja pozostaje w trakcie opracowywania.  
W przypadku projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” badany będzie 
stopień przygotowania programu funkcjonalno –uŜytkowego oraz stopień 
uregulowania statusu prawnego gruntu. 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na budowę, badane 
będą inne elementy świadczące o przygotowaniu projektu do realizacji, w 
tym: określenie parametrów zakupywanego sprzętu, szczegółowe 
określenie kosztów i inne. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane do realizacji. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

L/P 

Komentarz/Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w karcie 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku oraz 
załączników wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem spełniania 
wymogów formalnych zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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5. 

MontaŜ finansowy w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
Działania/Schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta” 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

6. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

7. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

L/P 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP  L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania 

inwestycji, weryfikowany będzie poziom wskaźników rentowności 
inwestycji takich jak: finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), 
finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik Korzyści/kosztów 
inwestycji (B/C –C).  

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu podlegać 
będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki finansowej, będącego 
podstawą wyliczenia wkładu funduszy dla projektów generujących 
dochód netto i nie podlegających zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone zostanie 
skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji. 
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2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP  L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia jest zgodna z 
obowiązującymi standardami, wymogami prawa, czy proponowany przez 
wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest rzeczywiście najlepszym 
sposobem osiągnięcia danego celu i czy koszty są oszacowane w 
odpowiedni sposób do zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa 
realizacja projektu w zakładanym budŜecie i harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno – 
społeczny wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt 

Kryterium to bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej 
oraz dla rozwoju województwa. 
Ocenie podlega bilans zysków i strat społecznych ( w tym ewentualne 
tworzenie nowych miejsc pracy), będących bezpośrednim lub pośrednim 
efektem realizacji projektu.  
Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów projektów 
zgodnie z przedstawioną dla nich analizą efektywności ekonomicznej. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod kątem 
posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) podmiotu realizującego 
projekt oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu jak równieŜ 
trwałość finansowa i instytucjonalna, czyli zdolność do pokrycia przez 
podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów związanych 
z operacyjną fazą projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla któregokolwiek z w/w 
subkryteriów, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie 
trwałości, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie. 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i 
uchylającego Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w 
Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania zasady 
równości kobiet i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady 
zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach wdraŜania funduszy a 
w szczególności – w dostępie do nich. Kryterium to składa się z dwóch 
podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości szans 

kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i 
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niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich i 
wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę zrównowaŜonego 
rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości korzystania z 
odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności 
energetycznej). 

Punkty za poszczególne subkryteria podlegają sumowaniu. 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z w/w 
polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
zakresie wpływu projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

4. 

Wzrost udziału ludności 
korzystającej z 
transportu publicznego 
na obszarze 
oddziaływania projektu  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 1-4 pkt 
W ramach kryterium badany będzie wpływ realizacji projektu na zmianę 
podziału zadań przewozowych wyraŜoną zwiększeniem udziału podróŜnych 
korzystających ze środków transportu publicznego. 

5. 
Skrócenie czasu 
podróŜy transportem 
publicznym 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-4 pkt. 

W ramach kryterium badany będzie wpływ realizacji projektu na skrócenie 
czasu podróŜy transportem publicznym. Analiza powinna dotyczyć odcinka 
trasy objętego projektem. JeŜeli projekt dotyczy sieci połączeń skrócenie 
czasu podróŜy powinno zostać obliczone jako średnia z poszczególnych 
odcinków waŜoną ich długością. 

6. 

Stosunek czasu 
przejazdu transportem 
publicznym do czasu 
przejazdu komunikacją 
indywidualną 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 1-4 pkt. 

W ramach kryterium badany będzie wpływ planowanej inwestycji na 
wzrost konkurencyjności transportu zbiorowego w stosunku do komunikacji 
indywidualnej, a tym samym – potencjalny wzrost udziału przewozów 
transportem zbiorowym oraz rezygnację części uŜytkowników z korzystania 
z indywidualnych środków transportu.  

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju Województwa 
Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Działanie 

4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu 
Schemat B Tabor kolejowy 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 09/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 11 
stycznia 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 
z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria do oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik / 
Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punk
towe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

4. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku oraz 
wymaganych załączników pod kątem spełnienia wymogów formalnych, 
określonych w instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego oraz 
załączników. 
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6.  

MontaŜ finansowy, w tym 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako "minimalny wkład 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

7.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

8 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

9 
Zgodność z Krajową 
Strategią Rozwoju 
Transportu Kolejowego 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku oraz 
wymaganych załączników pod kątem spełnienia wymogów formalnych, 
określonych w instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego oraz 
załączników. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punk
towe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania 

inwestycji - weryfikowany będzie poziom wskaźników rentowności 
inwestycji takich jak: finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), 
finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik korzyści/kosztów 
inwestycji (B/C –C) 

• określenie właściwego wkładu z funduszy - sprawdzeniu podlegać 
będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki finansowej, będącego 
podstawą wyliczenia wkładu funduszy dla projektów generujących 
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dochód netto i niepodlegających zasadom pomocy publicznej 
• weryfikację trwałości finansowej projektu - sprawdzone zostanie 

skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji 

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych 
w projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia jest zgodna z 
obowiązującymi standardami, wymogami prawa czy proponowany przez 
wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest rzeczywiście najlepszym 
sposobem osiągnięcia danego celu, czy koszty są oszacowane w odpowiedni 
sposób do zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja 
projektu w zakładanym budŜecie, harmonogramie. 

Ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój regionu bada 
zasadność realizacji projektu w kontekście generowanych przez niego 
korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju 
województwa. 
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych (w tym ewentualne 
tworzenie nowych miejsc pracy), będący bezpośrednim lub pośrednim 
efektem realizacji projektu. Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane 
do typów projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą efektywności 
ekonomicznej. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod kątem 
posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) podmiotu realizującego projekt 
oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu jak równieŜ trwałość 
finansowa i instytucjonalna (zdolność do pokrycia przez podmiot 
zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów związanych z 
operacyjną fazą projektu).  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 
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3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego 
Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje 
państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz 
niedyskryminacji, a takŜe zasady zrównowaŜonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie 
do nich. Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości szans 
kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich i 
wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę zrównowaŜonego 
rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości korzystania z 
odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności 
energetycznej) 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z w/w 
polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
zakresie wpływu projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.  

Ocena strategiczna 

Ocena strategiczna, czyli ocena stopnia wpisywania się w Strategię Rozwoju Województwa 2007-2013 została dokonana na etapie tworzenia Indykatywnego Wykazu 
Indywidualnych Projektów Kluczowych. 
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OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Działanie 

4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu 
Schemat C Regionalna sieć kolejowa 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 10/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 11 
stycznia 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria do oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik / 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punk
towe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

3. Kwalifikowalność projektu 
Wniosek 

aplikacyjny 

4. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

6.  

MontaŜ finansowy, w tym 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako "minimalny wkład 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

7.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

8. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 
Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku oraz 
załączników wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem spełniania 
wymogów formalnych zawartych w dokumentacji konkursowej.  
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Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik / 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punk
towe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP   L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania 

inwestycji - weryfikowany będzie poziom wskaźników rentowności 
inwestycji takich jak: finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), 
finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik korzyści/kosztów 
inwestycji (B/C –C) 

• określenie właściwego wkładu z funduszy - sprawdzeniu podlegać 
będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki finansowej, będącego 
podstawą wyliczenia wkładu funduszy dla projektów generujących 
dochód netto i nie podlegających zasadom pomocy publicznej 

• weryfikację trwałości finansowej projektu - sprawdzone zostanie 
skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji. 

2. 

Zasadność zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych 
w projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 

  

L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia jest zgodna z 
obowiązującymi standardami, wymogami prawa czy proponowany przez 
wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest rzeczywiście najlepszym 
sposobem osiągnięcia danego celu, czy koszty są oszacowane w odpowiedni 
sposób do zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja 
projektu w zakładanym budŜecie i harmonogramie. 

Ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt. 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój regionu bada 
zasadność realizacji projektu w kontekście generowanych przez niego 
korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju 
województwa (wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu 
poprzez rozwój systemów publicznego transportu oraz ograniczenie 
negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne). 
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych (w tym ewentualne 
tworzenie nowych miejsc pracy), będących bezpośrednim lub pośrednim 
efektem realizacji projektu. 
Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów projektów zgodnie 
z przedstawioną dla nich analizą efektywności ekonomicznej. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
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projekt nie podlega dalszej ocenie.  

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt. 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod kątem 
posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) podmiotu realizującego projekt 
oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu jak równieŜ trwałość 
finansowa i instytucjonalna (zdolność do pokrycia przez podmiot 
zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów związanych z 
operacyjną fazą projektu).  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla któregokolwiek z w/w 
subkryteriów, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie 
trwałości, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie.  

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt. 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego 
Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje 
państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz 
niedyskryminacji, a takŜe zasady zrównowaŜonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie 
do nich. Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów:- 
Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości szans kobiet i 
męŜczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich)- ZrównowaŜony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ 
projektu na politykę zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w zakresie 
ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności 
energetycznej). 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z w/w 
polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
zakresie wpływu projektu na polityki horyzontalne, a w przypadkubraku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

4. 

Skrócenie czasu przejazdu 
podróŜy transportem 
kolejowym na 
modernizowanym odcinku w 
wyniku realizacji projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-4 pkt. 

W ramach kryterium projekty oceniane są pod kątem poprawy jakości obsługi 
wyraŜonej skróceniem czasu podróŜy uzyskanym w wyniku modernizacji linii 
kolejowej. Beneficjent w tym przypadku powinien wykazać jednoznacznie, 
Ŝe skrócenie czasu przejazdu jest rzeczywiście efektem modernizacji 
torowiska, a nie np. lepszą synchronizacją rozkładów jazdy, czy teŜ 
zastosowania wydajniejszych systemów sterowania ruchem.  
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5. Komplementarność projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt. 

W tym kryterium ocenie podlegać będzie wykazana przez Beneficjenta 
komplementarność projektu w stosunku do innych działań w danym zakresie, 
realizowanych na danym terenie lub w danej dziedzinie. W szczególności 
badana będzie spójność projektu z innymi projektami zrealizowanymi, 
realizowanymi lub planowanymi przez Beneficjenta lub inne podmioty. W 
zaleŜności od charakteru projektu badana będzie równieŜ spójność projektu 
ze strategią lokalną, regionalną lub branŜową w danej dziedzinie. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

KOP 0-4 pkt. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia budowy 

6.  
Stan przygotowania projektu 
do realizacji  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 

2 

0-3 pkt. 

Kryteria dla 
projektów typu 
„zaprojektuj i 
wybuduj” 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt 
posiada pozwolenie na budowę (lub dokument 
równowaŜny) czy posiada opracowaną dokumentację 
techniczną oraz posiada uregulowany status prawny 
gruntu czy teŜ dokumentacja pozostaje w trakcie 
opracowywania.  
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 
badany będzie stopień przygotowania programu 
funkcjonalno -uŜytkowego oraz stopień uregulowania 
statusu prawnego gruntu. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej 
przygotowane do realizacji. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju Województwa 
Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Działanie 

4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej,  
Schemat A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 19/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 1 
lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 25 czerwca 2008 r., Uchwałą nr 45/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów-preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik
/Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne 
Karta 

projektu 
Pracownik - L 

2. Kwalifikowalność Beneficjenta 
Karta 

projektu 
Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu 
Karta 

projektu 
Pracownik - L 

4. 
Kompletność i poprawność 
karty projektu 

Karta 
projektu 

Pracownik - L 

5. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Karta 
projektu 

Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako „minimalny wkład własny 
Beneficjenta” 

Karta 
projektu 

Pracownik - L 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta 
projektu 

Pracownik - L 

8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta 
projektu 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku 
oraz załączników wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem 
spełniania wymogów formalnych zawartych w dokumentacji 
konkursowej. 

9. Dodatkowe załączniki Załącznik Pracownik - L Dodatkowe załączniki wymagane dla projektu, niezbędne do dokonania 
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wymagane dla projektu:  
1. Dokument określający plan 
zagospodarowania terenu 
strefy aktywności gospodarczej  
poprzez wskazanie co najmniej 
– obszaru strefy 
(uwzględnionego w 
miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego lub w 
dokumencie równowaŜnym), 
działań podejmowanych  w celu 
zagospodarowania strefy 
(przygotowania terenu strefy 
dla inwestorów) 
2. W przypadku budowy 
nowych SAG/ poszerzania 
istniejących stref o nowe 
tereny inwestycyjne – 
dokument potwierdzający 
zarezerwowanie w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego terenów 
wyłącznie na prowadzenie 
działalności gospodarczej lub 
dokument równowaŜny. 
3. Mapy, szkice lokalizacyjne 
dróg istniejących i 
planowanych i/lub opinia 
jednostki odpowiedzialnej za 
drogi w rejonie strefy. 

jego prawidłowej oceny.  
Weryfikacja poprawności formalnej oraz zgodności zapisów w 
załącznikach z treścią karty projektu. 

Ocena wskaźnikowa 

1. Komplementarność projektu 

Karta 
projektu/ 

załącznik do 
karty projektu 

Pracownik 3 0-3 pkt 

W kryterium ocenie podlegać będzie wykazana przez Beneficjenta 
komplementarność projektu w stosunku do innych działań w danym 
zakresie realizowanych na danym terenie lub w danej dziedzinie. W 
szczególności badana będzie spójność projektu z innymi projektami 
zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi przez Beneficjenta lub 
inne podmioty. W zaleŜności od charakteru projektu badana będzie 
równieŜ spójność projektu ze strategią lokalną, regionalną lub branŜową 
w danej dziedzinie. Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektów z 
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dalszej oceny. 

2. Kompleksowość projektu 

Karta 
projektu/ 

załącznik do 
karty projektu 

Pracownik 2 1-4 pkt 

Kryterium kompleksowości projektu oznacza realizację w ramach 
projektu więcej niŜ jednego elementu. Preferowane będą projekty 
wieloaspektowe. Kompleksowość moŜe oznaczać równieŜ realizację 
działań korespondujących z projektem tzn. działań o charakterze 
nieinwestycyjnym. 

3.  Dostępność komunikacyjna 

Karta 
projektu/ 

załącznik do 
karty projektu 

Pracownik 2 1-3 pkt 

W ramach kryterium łącznie badane będzie czy strefa jest zlokalizowana 
w pobliŜu większego ciągu komunikacyjnego oraz czy lokalizacja strefy 
nie powoduje utrudnień komunikacyjnych dla mieszkańców miast i 
osiedli leŜących w bezpośrednim sąsiedztwie strefy, jak równieŜ na 
trasie dojazdu do głównych szlaków komunikacyjnych regionu. 

4. 
Rodzaj terenu na potrzeby 
strefy aktywności 
gospodarczej 

Karta 
projektu/ 

załącznik do 
karty projektu 

Pracownik 2 0-2 pkt 
W ramach kryterium preferowane będą strefy aktywności gospodarczej 
zlokalizowane na terenach poprzemysłowych lub powojskowych.  
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

5  
Koszt uzbrojenia 1 hektara 
obszaru w ramach projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 3 0-4 pkt 

Wszyscy Beneficjenci są zobowiązani przedstawić wyliczenia dotyczące 
kosztu uzbrojenia 1 hektara obszaru będącego przedmiotem projektu. 
Następnie tworzony jest ranking projektów od najniŜszego kosztu do 
najwyŜszego. Najlepiej oceniane będą projekty o najniŜszym koszcie 
uzbrojenia.  

Kryteria oceny logicznej 

1. 
Wewnętrzna spójność 
matrycy logicznej projektu 

Pracownik - 0-2 pkt 

2. 
Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na projekt 

Pracownik - 0-2 pkt 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników 

Matryca 
logiczna 

Pracownik - 0-2 pkt 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna spójność i logika 
projektu, w tym ocena spójności pomiędzy zidentyfikowanymi 
problemami, działaniami, mającymi je rozwiązać oraz produktami 
będącymi wynikiem realizacji projektu. 

Kryteria dotyczące stanu przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia 
budowy 

Karta projektu Pracownik - 0-4 pkt 

2. 
Kryteria dla projektów typu 
„zaprojektuj i wybuduj” 

Karta projektu Pracownik - 0-3 pkt 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada pozwolenie 
na budowę (lub dokument równowaŜny) czy posiada opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany status prawny 
gruntu czy teŜ dokumentacja pozostaje w trakcie opracowywania.  
W przypadku projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” badany będzie 
stopień przygotowania programu funkcjonalno –uŜytkowego oraz stopień 
uregulowania statusu prawnego gruntu. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane do 
realizacji.  
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Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/E

kspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 

L/P 
Komentarz/Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Zgodność z danymi zawartymi 
w karcie projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

5. 

MontaŜ finansowy w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako „minimalny wkład własny 
Beneficjenta” 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

6. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

7. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku 
oraz załączników wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem 
spełniania wymogów formalnych zawartych w dokumentacji 
konkursowej. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/K

OP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/P
unktowe 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP  L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania 

inwestycji, weryfikowane będzie czy zostały zastosowane 
wskaźniki rentowności inwestycji takie jak: finansowa bieŜąca 
wartość netto (FNPV/C), finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz 
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wskaźnik Korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C). 
• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu podlegać 

będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki finansowej, 
będącego podstawą wyliczenia wkładu funduszy dla projektów 
generujących dochód netto i nie podlegających zasadom pomocy 
publicznej. 

•  weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone zostanie 
skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji. 

2. 

Zasadność zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych 
w projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP  L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia jest 
zgodna z obowiązującymi standardami, wymogami prawa (w tym ocena 
zgodności z zasadami neutralności technologicznej i bezpieczeństwa 
projektu) czy proponowany przez wnioskodawcę wariant realizacji 
inwestycji jest rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego 
celu, czy koszty są oszacowane w odpowiedni sposób do 
zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja projektu w 
zakładanym budŜecie i harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno – społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt 

Kryterium to bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i 
regionalnej oraz dla rozwoju województwa.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów:  

• tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach projektu, co 
jest podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno – 
społecznym rozwoju regionu  

• ocena bilansu zysków i strat społecznych, będących bezpośrednim 
lub pośrednim efektem realizacji projektu. 

Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów projektów 
zgodnie z przedstawioną dla nich analizą efektywności ekonomicznej. 
Punkty podlegają sumowaniu. W przypadku uzyskania przez projekt 
oceny 0 dla któregokolwiek z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod kątem 
posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) podmiotu realizującego 
projekt oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu jak 
równieŜ trwałość finansowa i instytucjonalna (zdolność do pokrycia 
przez podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów 
związanych z operacyjną fazą projektu)  
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W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla któregokolwiek z 
w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
zakresie trwałości, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz 
FS i uchylającego Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w 
Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania 
zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe 
zasady zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach wdraŜania 
funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. Kryterium to składa 
się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości 
szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich i 
wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska, uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z w/w 
polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
zakresie wpływu projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.   

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Działanie 

4.3 Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej  
Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyŜej 20 ha 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 20/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 
1 lutego 2008 r. zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 
2013 z dnia 25 czerwca 2008 r., Uchwałą nr 45/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 
2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik

/ 
Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

4. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy tym: 
wkład własny 
beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym, 
niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku 
oraz załączników wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem 
spełniania wymogów formalnych zawartych w dokumentacji 
konkursowej. 
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8. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny / 
Załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

9. 

Dodatkowe załączniki 
wymagane dla projektu: 
1. Dokument określający 
plan zagospodarowania 
terenu strefy aktywności 
gospodarczej  poprzez 
wskazanie co najmniej – 
obszaru strefy 
(uwzględnionego w 
miejscowym planie 
zagospodarowania 
przestrzennego lub w 
dokumencie 
równowaŜnym), działań 
podejmowanych  w celu 
zagospodarowania strefy 
(przygotowania terenu 
strefy dla inwestorów) 
2. W przypadku budowy 
nowych SAG/ poszerzania 
istniejących stref o nowe 
tereny inwestycyjne – 
dokument potwierdzający 
zarezerwowanie w 
Miejscowym Planie 
Zagospodarowania 
Przestrzennego terenów 
wyłącznie na prowadzenie 
działalności gospodarczej 
lub dokument 
równowaŜny. 
3. Mapy, szkice 
lokalizacyjne dróg 
istniejących i 
planowanych i/lub opinia 

Załącznik do 
wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

Dodatkowe załączniki wymagane dla projektu, niezbędne do dokonania 
jego prawidłowej oceny.  
Weryfikacja poprawności formalnej oraz zgodności zapisów w 
załącznikach z treścią wniosku aplikacyjnego. 
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jednostki odpowiedzialnej 
za drogi w rejonie strefy.  

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik

/KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/P
unktowe 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP  L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania 

inwestycji, weryfikowane będzie czy zostały zastosowane 
wskaźniki rentowności inwestycji takie jak: finansowa bieŜąca 
wartość netto (FNPV/C), finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz 
wskaźnik Korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C). 

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu podlegać 
będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki finansowej, 
będącego podstawą wyliczenia wkładu funduszy dla projektów 
generujących dochód netto i nie podlegających zasadom pomocy 
publicznej. 

• weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone zostanie 
skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji. 

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP  L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia jest zgodna 
z obowiązującymi standardami, wymogami prawa (w tym ocena 
zgodności z zasadami neutralności technologicznej i bezpieczeństwa 
projektu) czy proponowany przez wnioskodawcę wariant realizacji 
inwestycji jest rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego 
celu, czy koszty są oszacowane w odpowiedni sposób do zaproponowanej 
technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja projektu w zakładanym 
budŜecie i harmonogramie. 
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Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt 

Kryterium to bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i 
regionalnej oraz dla rozwoju województwa.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów:  
• tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach projektu, co jest 

podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno - społecznym 
rozwoju regionu  

• ocena bilansu zysków i strat społecznych, będących bezpośrednim 
lub pośrednim efektem realizacji projektu.  

Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów projektów 
zgodnie z przedstawioną dla nich analizą efektywności ekonomicznej.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla któregokolwiek z 
w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
zakresie trwałości, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod kątem 
posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) podmiotu realizującego 
projekt oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu jak równieŜ 
trwałość finansowa i instytucjonalna (zdolność do pokrycia przez podmiot 
zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów związanych z 
operacyjną fazą projektu)  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla któregokolwiek z 
w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
zakresie trwałości, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS 
i uchylającego Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w 
Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania zasady 
równości kobiet i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady 
zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach wdraŜania funduszy 
a w szczególności – w dostępie do nich.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości szans 

kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich i 
wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
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środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska, uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z 
w/w polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na polityki horyzontalne, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie.   

4. 
Doświadczenie 
zarządzającego strefą 
aktywności gospodarczej 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

W ramach kryterium badane będzie doświadczenie zarządzającego strefą 
ich umiejętności pozyskiwania inwestorów oraz aplikowania o środki 
wsparcia na realizację przez strefę róŜnych projektów.  
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

5. 
Rozwój sektora 
badawczo-naukowego i 
innowacyjności regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie element powiązania 
projektu ze strefą aktywności gospodarczej. Beneficjent zobowiązany 
jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie zakres zaangaŜowania 
uczelni wyŜszej lub jednostki badawczo-naukowej w działalność strefy.  
Ocenie podlegać będzie równieŜ preferowany profil działalności 
przedsiębiorstw, które prowadzą lub będą prowadziły działalność w 
strefie aktywności gospodarczej. Preferowane będą projekty, w których 
wymagany profil działalności lokowanych przedsiębiorstw będzie zgodny 
z przynajmniej jednym z  poniŜszych obszarów: 
• technologie medyczne; 
• biologia i biotechnologia; 
• przemysł rolno-spoŜywczy; 
• technologie i techniki informacyjne i telekomunikacyjne; 
• inŜynieria materiałowa wraz z technologiami i technikami 

odlewniczymi oraz hutniczymi; 
• technologie i techniki inŜynierii chemicznej; 
• technologie i techniki w budownictwie; 
• energetyka odnawialna; 
• ochrona środowiska i krajobrazu 
• inŜynieria środowiska wraz z projektowaniem architektonicznym i 

przemysłowym. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

6. Kompleksowość projektu 
Wniosek 

aplikacyjny / 
KOP 2 1-4 pkt 

Kryterium kompleksowości projektu oznacza realizację w ramach 
projektu więcej niŜ jednego elementu. Preferowane będą projekty 
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załącznik do 
wniosku 

aplikacyjnego 

wieloaspektowe. Kompleksowość moŜe oznaczać równieŜ realizację 
działań korespondujących z projektem tzn. działań o charakterze 
nieinwestycyjnym. 

7.  
Dostępność 
komunikacyjna 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-3 pkt 

W ramach kryterium łącznie badane będzie czy strefa jest zlokalizowana 
w pobliŜu większego ciągu komunikacyjnego oraz czy lokalizacja strefy 
nie powoduje utrudnień komunikacyjnych dla mieszkańców miast i 
osiedli leŜących w bezpośrednim sąsiedztwie strefy, jak równieŜ na 
trasie dojazdu do głównych szlaków komunikacyjnych regionu (drogi 
krajowe i autostrady). 

8. 
Rodzaj terenu na 
potrzeby strefy 
aktywności gospodarczej 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

W ramach kryterium preferowane będą strefy aktywności gospodarczej 
zlokalizowane na terenach poprzemysłowych, powojskowych w tym 
skaŜonych. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

2 0-4 pkt 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia budowy 

9. 
Stan przygotowania 
projektu do realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 

2 0-3 pkt 

Kryteria dla 
projektów typu 
„zaprojektuj i 
wybuduj” 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy 
projekt posiada pozwolenie na budowę (lub 
dokument równowaŜny) czy posiada opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu czy teŜ 
dokumentacja pozostaje w trakcie 
opracowywania.  
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i 
wybuduj" badany będzie stopień przygotowania 
programu funkcjonalno -uŜytkowego oraz 
stopień uregulowania statusu prawnego gruntu. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej 
przygotowane do realizacji.  

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 5. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

Działanie 

5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny  jako waŜny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 34/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 22 
lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 
z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej 
Lp. 

Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 

Pracownik - L 

2. Kwalifikowalność Beneficjenta Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 

Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 

Pracownik - L 

4. Kompletność i poprawność wniosku Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 

Pracownik - L 

5. Poprawność przyjętych wskaźników Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 

Pracownik - L 

6. MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie mniejszym, niŜ 
określony w Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego Działania/Schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 

Pracownik - L 

7. Spójność zapisów w dokumentach Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu 
poprawności wniosku oraz załączników wymaganych w 
ramach danego konkursu pod kątem spełniania 
wymogów formalnych zawartych w dokumentacji 
konkursowej. 
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8. Kompletność i poprawność 
załączników 
 
 

Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 

Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 
1. 

Właściwie przygotowana analiza 
finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 
KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium 
obejmie: 
- ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 
zrealizowania inwestycji, weryfikowany będzie, czy 
zostały zastosowane wskaźniki rentowności inwestycji 
takie jak: finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), 
finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik 
korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C).  
- określenie właściwego wkładu z funduszy, 
sprawdzeniu podlegać będzie poprawność obliczenia 
wskaźnika luki finansowej, będącego podstawą 
wyliczenia wkładu funduszy dla projektów 
generujących dochód netto i nie podlegających 
zasadom pomocy publicznej. 
- weryfikację trwałości finansowej projektu, gdzie 
sprawdzone zostanie skumulowane saldo przepływów 
pienięŜnych w okresie realizacji i eksploatacji 
inwestycji. 

2. 

Zasadność zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych w 
projekcie oraz wysokość kosztów 
adekwatna do przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 
KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta 
technologia i rozwiązania projektowe są zgodna z 
obowiązującymi standardami i najlepszymi 
praktykami, czy proponowany przez wnioskodawcę 
wariant realizacji inwestycji jest rzeczywiście 
najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, czy 
koszty są oszacowane w odpowiedni sposób do 
zaproponowanej technologii. 

Właściwa ocena merytoryczna 
1. Spójność projektu z celami Wniosek KOP 5 0-4pkt W kryterium tym będzie oceniany wpływ projektu na 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 329 

utworzenia małopolskiego ośrodka 
innowacyjnego 

aplikacyjny wraz z 
załącznikami 

współpracę ośrodków badawczych oraz wzmocnienie 
powiązań pomiędzy nimi w celu konsolidacji 
środowisk naukowych oraz podmiotów prowadzących 
działalność badawczo-rozwojową. Oceniane będzie 
równieŜ tworzenie sieci powiązań pomiędzy tymi 
jednostkami umoŜliwiający wykorzystanie potencjału 
naukowego i technologicznego ośrodka 
metropolitalnego. 
W ramach oceny badana będzie równieŜ zdolność i 
wpływ ośrodka na tworzenie mechanizmów 
inicjowania i prowadzenia współpracy pomiędzy 
sektorem naukowo-badawczym, a sektorem 
gospodarki. 
Projekt, który uzyskał 0 punktów z oceny 
kryterium nie podlega dalszej ocenie. 

2. 
Ekonomiczno - społeczny wpływ na 

rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na 
rozwój regionu bada zasadność realizacji projektu w 
kontekście generowanych przez niego korzyści dla 
społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju 
gospodarczego województwa.  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat 
społecznych (w tym tworzenie nowych miejsc pracy), 
będących bezpośrednim lub pośrednim efektem 
realizacji projektu.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, 
naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt 
nie podlega dalszej ocenie. 

3. 

Trwałość projektu 
Wniosek 

aplikacyjny wraz z 
załącznikami 

KOP 2 0-4pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość 
organizacyjna (pod kątem posiadania zasobów 
ludzkich i sprzętowych) podmiotu realizującego 
projekt oraz zarządzającego projektem po jego 
zakończeniu jak równieŜ trwałość finansowa i 
instytucjonalna, czyli zdolność do pokrycia przez 
podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych 
kosztów związanych z operacyjną fazą projektu. 
Ocenie podlegać będzie równieŜ planowany sposób 
wykorzystywania infrastruktury lub produktów 
projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
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któregokolwiek z elementów oceny, naleŜy zaŜądać 
od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a 
w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 

4. 

Wpływ na polityki horyzontalne 
Wniosek 

aplikacyjny wraz z 
załącznikami 

KOP 1 0-4pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów 
Rozporządzenia WE Nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i 
uchylającego Rozporządzenie nr 1260/1999.  Art. 16 i 
17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje państwa 
członkowskie do stosowania zasady równości kobiet i 
męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady 
zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie do 
nich. Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
- Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości 
osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich). 
- ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ 
projektu na politykę zrównowaŜonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej).  
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie 
wpływu projektu na polityki horyzontalne, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt 
nie podlega dalszej ocenie.    

Ocena strategiczna 
1. Ocena strategiczna   0-20% oceny 

merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię 
Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 5. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

Działanie 

 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 21/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 1 
lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 
z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe  

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

4. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

5.  
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku 
oraz wymaganych załączników pod kątem spełnienia wymogów 
formalnych, określonych w instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego 
oraz załączników. 
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6.  

MontaŜ finansowy, w tym 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego Działania/Schematu 
jako "minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

8. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania 

inwestycji, weryfikowane będzie czy zostały zastosowane 
wskaźniki rentowności inwestycji takie jak: finansowa bieŜąca 
wartość netto (FNPV/C), finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz 
wskaźnik Korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C) 

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu podlegać 
będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki finansowej, 
będącego podstawą wyliczenia wkładu funduszy dla projektów 
generujących dochód netto i nie podlegających zasadom pomocy 
publicznej. 

• weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone zostanie 
skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji 
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2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych 
w projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia jest 
zgodna z obowiązującymi standardami, wymogami prawa, czy 
proponowany przez wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest 
rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, czy koszty 
są oszacowane w odpowiedni sposób do zaproponowanej technologii tj. 
czy jest moŜliwa realizacja projektu w zakładanym budŜecie, 
harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój regionu bada 
zasadność realizacji projektu w kontekście generowanych przez niego 
korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju 
województwa.  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych (w tym 
ewentualne tworzenie nowych miejsc pracy), będący bezpośrednim lub 
pośrednim efektem realizacji projektu. Kryterium będzie kaŜdorazowo 
dostosowywane do typów projektów zgodnie z przedstawioną dla nich 
analizą efektywności ekonomicznej. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny negatywnej, naleŜy zaŜądać 
od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku ich braku projekt nie podlega 
dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt  

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod kątem 
posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) podmiotu realizującego 
projekt oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu jak równieŜ 
trwałość finansowa i instytucjonalna, czyli zdolność do pokrycia przez 
podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów 
związanych z operacyjną fazą projektu.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny negatywnej dla 
któregokolwiek z w/w elementów, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt  

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz 
FS i uchylającego Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w 
Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania 
zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe 
zasady zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach wdraŜania 
funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości 
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szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich i 
wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska, uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej). 

Projekt musi posiadać minimum neutralny wpływ na w/w polityki 
horyzontalne. 

Ocena strategiczna 

Ocena strategiczna, czyli ocena stopnia wpisywania się w Strategię Rozwoju Województwa 2007-2013 została dokonana na etapie tworzenia Indykatywnego Wykazu 
Indywidualnych Projektów Kluczowych – ze względu na strategiczny charakter projektów w ramach Działania została im przyznana maksymalna liczba moŜliwych do 
uzyskania punktów na tym etapie oceny.   
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OŚ PRIORYTETOWA 5. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

Działanie 

5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego  
Schemat A Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 11/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 11 stycznia 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów-preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/E

kspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 

Ocena formalna 

1. Warunki wstępne Karta projektu Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Karta projektu Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu Karta projektu Pracownik - L 

4. 
Kompletność i poprawność 
karty projektu 

Karta projektu Pracownik - L 

5. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Karta projektu Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Karta projektu Pracownik - L 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta projektu Pracownik - L 

8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta projektu Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
karty projektu oraz załączników wymaganych w ramach 
danego konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 

Ocena wskaźnikowa 

1. Kompleksowość projektu 
Karta projektu/ 
załącznik do 

Pracownik 2 1-4 pkt. 
Kryterium słuŜy ocenie stopnia złoŜoności projektów. 
Preferowane będą projekty o najwyŜszym stopniu 
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karty projektu kompleksowości.  

2. Komplementarność projektu 
Karta projektu/ 
załącznik do 

karty projektu 
Pracownik 2 0-3 pkt. 

W tym kryterium ocenie podlegać będzie wykazana przez 
Beneficjenta komplementarność projektu w stosunku do 
innych działań w danym zakresie, realizowanych na danym 
terenie lub w danej dziedzinie. W szczególności badana 
będzie spójność projektu z innymi projektami 
zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi przez 
Beneficjenta lub inne podmioty. W zaleŜności od charakteru 
projektu badana będzie równieŜ spójność projektu ze 
strategią lokalną, regionalną lub branŜową w danej 
dziedzinie. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

3. 
Integrowanie przez projekt 
róŜnych środków transportu 

Karta projektu/ 
załącznik do 

karty projektu 
Pracownik 3 0-4 pkt. 

Kryterium to ma zróŜnicować projekty pod względem wpływu 
na integrację róŜnych środków transportu publicznego. 
Ocena będzie uzaleŜniona od rodzaju występujących w 
projekcie elementów integrujących oraz zakresu (liczby) 
integrowanych środków transportu. NajwyŜej oceniane będą 
projekty zakładające największą liczbę elementów 
integrujących róŜnych środków transportu.  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

Kryteria oceny logicznej 

1. 
Wewnętrzna spójność 
matrycy logicznej projektu 

Pracownik - 0-2 pkt 

2. 

Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na 
projekt 

Pracownik - 0-2 pkt 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników 

Matryca logiczna 

Pracownik - 0-2 pkt 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna 
spójność i logika projektu, w tym ocena spójności pomiędzy 
zidentyfikowanymi problemami, działaniami, mającymi je 
rozwiązać oraz produktami będącymi wynikiem realizacji 
projektu. 
Punkty podlegają sumowaniu.  

Kryteria dotyczące stanu przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia 
budowy 

Karta projektu Pracownik - 0-4 pkt 

2. 
Kryteria dla projektów typu 
"zaprojektuj i wybuduj" 

Karta projektu Pracownik - 0-3 pkt 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada 
pozwolenie na budowę (lub dokument równowaŜny) czy 
posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu czy teŜ dokumentacja 
pozostaje w trakcie opracowywania.  
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" badany 
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3. 
Kryteria dla projektów 
niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Karta projektu Pracownik - 0-4 pkt 

będzie stopień przygotowania programu funkcjonalno -
uŜytkowego oraz stopień uregulowania statusu prawnego 
gruntu. 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na 
budowę, badane będą inne elementy świadczące o 
przygotowaniu projektu do realizacji, w tym określenie 
parametrów zakupywanego sprzętu, szczegółowe określenie 
kosztów i lokalizacji sprzętu i inne. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane 
do realizacji. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/E

kspert 
Waga 

Charakter 
kryterium L/P 

Komentarz/Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w karcie 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

5. 

MontaŜ finansowy w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

6. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

7. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Eskpert 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punk
towe 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP  L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowany będzie poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: 
finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), finansowa 
stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik Korzyści/kosztów 
inwestycji (B/C –C). 

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu 
funduszy dla projektów generujących dochód netto i 
nie podlegających zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone 
zostanie skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych 
w projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP  L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia 
jest zgodna z obowiązującymi standardami, wymogami 
prawa, czy proponowany przez wnioskodawcę wariant 
realizacji inwestycji jest rzeczywiście najlepszym sposobem 
osiągnięcia danego celu i czy koszty są oszacowane w 
odpowiedni sposób do zaproponowanej technologii tj. czy 
jest moŜliwa realizacja projektu w zakładanym budŜecie i 
harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój 
regionu bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej 
i regionalnej oraz dla rozwoju województwa.  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych (w 
tym ewentualne tworzenie nowych miejsc pracy), będący 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. 
Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
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efektywności ekonomicznej. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie.  

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna 
(pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) 
podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego 
projektem po jego zakończeniu jak równieŜ trwałość 
finansowa i instytucjonalna, czyli zdolność do pokrycia przez 
podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych 
kosztów związanych z operacyjną fazą projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie. 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE 
Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
EFRR, EFS oraz FS i uchylającego Rozporządzenie nr 
1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje 
państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet i 
męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady 
zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 

równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości 
osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ 
projektu na politykę zrównowaŜonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
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projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

4. 

Wzrost udziału ludności 
korzystającej z transportu 
publicznego na obszarze 
oddziaływania projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 1-4 pkt 

W ramach kryterium badany będzie wpływ realizacji projektu 
na zmianę podziału zadań przewozowych wyraŜoną 
zwiększeniem udziału podróŜnych korzystających ze środków 
transportu publicznego. 

5. 
Skrócenie czasu podróŜy 
transportem publicznym 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-4 pkt. 

W ramach kryterium badany będzie wpływ realizacji projektu 
na skrócenie czasu podróŜy transportem publicznym. Analiza 
powinna dotyczyć odcinka trasy objętego projektem. JeŜeli 
projekt dotyczy sieci połączeń skrócenie czasu podróŜy 
powinno zostać obliczone jako średnia z poszczególnych 
odcinków waŜoną ich długością. 

6. 

Stosunek czasu przejazdu 
transportem publicznym do 
czasu przejazdu 
komunikacją indywidualną 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-4 pkt. 

W ramach kryterium badany będzie wpływ planowanej 
inwestycji na wzrost konkurencyjności transportu zbiorowego 
w stosunku do komunikacji indywidualnej, a tym samym – 
potencjalny wzrost udziału przewozów transportem 
zbiorowym oraz rezygnację części uŜytkowników z 
korzystania z indywidualnych środków transportu. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 5. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

Działanie 

5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego  
Schemat B Infrastruktura okołolotniskowa  
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 22/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 1 
lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 
2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe  

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

2. Kwalifikowalność Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

4. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku aplikacyjnego oraz wymaganych załączników pod 
kątem spełnienia wymogów formalnych, określonych w 
instrukcji wypełniania wniosku aplikacyjnego oraz załączników. 
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5.  
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

6.  

MontaŜ finansowy, w tym wkład 
własny Beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym, niŜ 
określony w Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schematu jako 
"minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

8. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 

Punktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana analiza 
finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowane będzie czy 
zostały zastosowane wskaźniki rentowności inwestycji 
takie jak: finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), 
finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik 
Korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C). 

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu 
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funduszy dla projektów generujących dochód netto i 
niepodlegających zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone 
zostanie skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

2. 

Zasadność zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia 
jest zgodna z obowiązującymi standardami, wymogami prawa, 
czy proponowany przez wnioskodawcę wariant realizacji 
inwestycji jest rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia 
danego celu, czy koszty są oszacowane w odpowiedni sposób 
do zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja 
projektu w zakładanym budŜecie, harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny wpływ 
na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój 
regionu bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i 
regionalnej oraz dla rozwoju województwa.  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych (w 
tym ewentualne tworzenie nowych miejsc pracy), będący 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. 
Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny negatywnej, 
naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku 
ich braku projekt nie podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna 
(pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) 
podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego projektem 
po jego zakończeniu jak równieŜ trwałość finansowa i 
instytucjonalna, czyli zdolność do pokrycia przez podmiot 
zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów 
związanych z operacyjną fazą projektu.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny negatywnej dla 
któregokolwiek z w/w elementów, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 
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3. Wpływ na polityki horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE 
Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
EFRR, EFS oraz FS i uchylającego Rozporządzenie nr 
1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje 
państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet i 
męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady 
zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy a w szczególności w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na 
politykę zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej). 

Projekt musi posiadać minimum neutralny wpływ na w/w 
polityki horyzontalne. 

Ocena strategiczna 

Ocena strategiczna, czyli ocena stopnia wpisywania się w Strategię Rozwoju Województwa 2007-2013 została dokonana na etapie tworzenia Indykatywnego Wykazu 
Indywidualnych Projektów Kluczowych - ze względu na strategiczny charakter projektów w ramach Działania została im przyznana maksymalna liczba moŜliwych do 
uzyskania punktów na tym etapie oceny.  
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OŚ PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ MIĘDZYREGIONALNA 

Działanie 

6.1 Rozwój miast 
Schemat A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 35/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 22 lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w 
latach 2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

OCENA PROGRAMÓW REWITALIZACJI 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne 
PROGRAM 

REWITALIZACJI / 
Załączniki 

Pracownik - L 

2. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

PROGRAM 
REWITALIZACJI / 

Załączniki 
Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu 
zgodności PROGRAMU REWITALIZACJI oraz załączników 
wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem 
spełniania wymogów formalnych zawartych w 
dokumentacji konkursowej. 

OCENA PROGRAMÓW REWITALIZACJI 
Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych prowadzony na 
określonym obszarze. Zgodnie z przedstawioną definicją, takimi cechami, jak kompleksowość, spójność i perspektywiczne ujęcie, winien odznaczać się 
dokument operacyjny programujący działania na obszarze problemowym. Takie teŜ całościowe spojrzenie na program rewitalizacji będzie przedmiotem 

niniejszej oceny. Na etapie oceny programu, brane więc będą pod uwagę wszelkiego rodzaju działania (zadania, projekty) planowane do realizacji lub juŜ 
realizowane, świadczące o kompleksowym i spójnym podejściu koordynatora programu do procesu rewitalizacji. 

1. 
Kompleksowość i spójność 
wewnętrzna programu 

PROGRAM 
REWITALIZACJI / 
Załączniki  

KOPR 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące 
elementy: usytuowanie celów i działań programu 
rewitalizacji w sferach: środowiskowej, przestrzennej, 
gospodarczej i społecznej oraz kompleksowość programu 
w ujęciu terytorialnym i podmiotowym, rozumiana jako 
objęcie (tzn. przygotowanie wytycznych dla 
rewitalizacji, koncepcji, studiów, projektów itp.) 
moŜliwie wszystkich obiektów i terenów wchodzących w 
skład wyznaczonego obszaru rewitalizacji bez względu na 
formę własności, a tym samym zaangaŜowanie w proces 
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rewitalizacji właścicieli tych nieruchomości. 
Przyznanie 0 pkt za całe kryterium eliminuje program z 
dalszej oceny. 

2. 

Trafność wyboru obszaru(ów) 
pod kątem szans rozwoju 
gospodarczego oraz 
minimalizacji negatywnych 
zjawisk społecznych 

PROGRAM 
REWITALIZACJI / 

Załączniki 
KOPR 3 0-4 pkt 

W ramach niniejszego kryterium weryfikacji poddane 
zostaną: sposób wyznaczenia obszaru rewitalizacji 
(przebieg procesu diagnostycznego), prawidłowość 
zidentyfikowania moŜliwości rozwoju gospodarczo–
społecznego rewitalizowanego obszaru, oraz trafność 
dobru funkcji uwzględniających specyfikę obszaru. 
Przyznanie 0 pkt za całe kryterium eliminuje program z 
dalszej oceny. 

3. 

Ilość i charakter działań 
poprawiających 
funkcjonowanie i estetykę 
obiektów i przestrzeni 
publicznej 

PROGRAM 
REWITALIZACJI / 

Załączniki 
KOPR 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium ocenie poddane zostaną planowane 
w programie działania skierowane na poprawę estetyki i 
funkcjonalności obiektów oraz na poprawę estetyki i 
funkcjonalności przestrzeni publicznej tj.: remont, 
przebudowa, renowacja obiektów budowlanych; 
podkreślanie waŜności obiektów poprzez iluminację 
świetlną; likwidacja barier architektonicznych; remont, 
przebudowa przestrzeni publicznej, w tym ciągów 
jezdnych i pieszych; wyposaŜenie w małą architekturę 
(drabinki, ławki, śmietniki, ogrodzenia, wodotryski i 
an.); place zabaw dla dzieci; gospodarka zielenią itp. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje programu z dalszej 
oceny 

4 
Stopień zaangaŜowania i 
liczba partnerów 
inwestycyjnych 

PROGRAM 
REWITALIZACJI / 

Załączniki 
KOPR 1 0-4 

W ramach kryterium oceniane i punktowane będzie 
uwzględnienie (przypisanie do poszczególnych zadań) w 
proponowanych w programie rewitalizacji projektach 
podmiotów tj.: mieszkańcy i ich reprezentacje 
(spółdzielnie i wspólnoty), przedsiębiorcy, organizacje 
pozarządowe, administracja publiczna (inna niŜ 
wnioskodawca i jednostki mu podległe) i inne. 
Punkty przyznawane będą tylko w przypadku imiennego 
wpisania podmiotu realizującego projekt.  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje programu z dalszej 
oceny. 

5.  

System komunikacji 
społecznej w ramach 
programu – wykorzystane 
narzędzia 

PROGRAM 
REWITALIZACJI / 

Załączniki 
KOPR 1 0-4 

W ramach kryterium oceniany i punktowany będzie 
sposób i zakres przeprowadzonych na etapie tworzenia 
zapisów programu konsultacji społecznych tj.: warsztaty, 
spotkania indywidualne, Internet (konsultacje), media 
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(informacja) i inne. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje programu z dalszej 
oceny. 

OCENA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMÓW REWITALIZACJI 
(pozytywnie ocenionych przez KOPR) 

Na tym etapie dokonywana jest ocena tylko tych projektów(zadań) zapisanych w programie, które przewidywane są do realizacji w ramach działania 6.1 
Schemat A MRPO na lata 2007-2013.  

1. Ocena programu rewitalizacji 
PROGRAM 

REWITALIZACJI / 
Załączniki 

KOPR 2 1-4 pkt 
Premiowane będą plany, które uzyskały najwyŜszą ilością 
punktów podczas oceny.  

2. 
Wpływ projektu na realizację 
celów programu rewitalizacji 

PROGRAM 
REWITALIZACJI / 

Załączniki 
KOPR 2 1-4 pkt 

Projekty (zadania) zapisane w programie oceniane są pod 
kątem ich wpływu na realizację celów danego programu 
rewitalizacji. Ocena dotyczyć będzie tylko pozytywnie 
ocenionych programów i tylko projektów/zadań, 
przewidywanych do realizacji w ramach działania 6.1 A. 
NajwyŜszą liczbę punktów otrzymają te projekty, które 
zdaniem KOPR w sposób najpełniejszy realizować będą 
cele danego programu. 
PUNKTY PRZYZNANE NA TYM ETAPIE DOPISANE BĘDĄ DO 
WYNIKÓW OCENY MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW.  

OCENA PROJEKTÓW 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

Komentarz/Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny wraz z 
załącznikami 

Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 
Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu 
Wniosek 

aplikacyjny wraz z 
załącznikami 

Pracownik - L 

4. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 
Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu 
poprawności wniosku oraz załączników wymaganych w 
ramach danego konkursu pod kątem spełniania wymogów 
formalnych zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 
Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego Działania/Schematu 
jako „minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 
Pracownik - L 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 
Pracownik - L 

8. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 
Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowane będzie czy 
zostały zastosowane wskaźniki rentowności 
inwestycji takie jak: finansowa bieŜąca wartość 
netto (FNPV/C), finansowa stopa zwrotu (FRR/C) 
oraz wskaźnik korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C).  

• określenie właściwego wkładu z funduszy, 
sprawdzeniu podlegać będzie poprawność obliczenia 
wskaźnika luki finansowej, będącego podstawą 
wyliczenia wkładu funduszy dla projektów 
generujących dochód netto i nie podlegających 
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zasadom pomocy publicznej. 
• weryfikację trwałości finansowej projektu, 

sprawdzone zostanie skumulowane saldo 
przepływów pienięŜnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji.  

2. 

Zasadność zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych 
w projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta 
technologia jest zgodna z obowiązującymi standardami, 
wymogami prawa, czy proponowany przez wnioskodawcę 
wariant realizacji inwestycji jest rzeczywiście 
najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, czy koszty 
są oszacowane w odpowiedni sposób do zaproponowanej 
technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja projektu w 
zakładanym budŜecie, harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno - społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój 
regionu bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności 
lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju gospodarczego 
województwa.  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych 
(w tym tworzenie nowych miejsc pracy), będących 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji 
projektu.  
Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega 
dalszej ocenie.  

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość 
organizacyjna (pod kątem posiadania zasobów ludzkich i 
sprzętowych) podmiotu realizującego projekt oraz 
zarządzającego projektem po jego zakończeniu, jak 
równieŜ trwałość finansowa i instytucjonalna (zdolność 
do pokrycia przez podmiot zarządzający produktami 
projektu przyszłych kosztów związanych z operacyjną 
fazą projektu).  
Badany będzie równieŜ planowany sposób 
wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu - 
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Subkryterium to bada zarówno przeszłe doświadczenia 
jak i dotychczasową aktywność Beneficjenta oraz 
przyszłościowe plany w zakresie wykorzystania 
produktów projektu.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie 
trwałości, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów 
Rozporządzenia WE Nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i 
uchylającego Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 
w/w Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie 
do stosowania zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz 
niedyskryminacji, a takŜe zasady zrównowaŜonego 
rozwoju na poszczególnych etapach wdraŜania funduszy 
a w szczególności – w dostępie do nich. Kryterium to 
składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 

równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości 
osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ 
projektu na politykę zrównowaŜonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega 
dalszej ocenie.  

4. 
Poprawa jakości przestrzeni 
miejskiej 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 

W ramach tego kryterium oceniany będzie wpływ 
projektu na atrakcyjność przestrzeni miejskiej, a w 
szczególności na: poprawę estetyki przestrzeni 
publicznej i budowanie jej toŜsamości, wzmocnienie 
więzi społecznych (wzbogacenie przestrzeni w funkcje 
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kulturowe, edukacyjne, rekreacyjno-sportowe), poprawę 
warunków mieszkaniowych oraz na poprawę dostępności 
danej przestrzeni lub obiektów oraz poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców (uŜytkowników). 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej 
oceny. 

0-4 pkt. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia 
budowy 

0-3 pkt. 

Kryteria dla 
projektów 
typu 
"zaprojektuj i 
wybuduj" 5. 

Ocena stanu przygotowania 
projektu do realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 

0-4 pkt. 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagając
ych 
pozwolenia na 
budowę 

W szczególności ocenie podlegać 
będzie czy projekt posiada pozwolenie 
na budowę (lub dokument 
równowaŜny), czy posiada opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu czy 
teŜ dokumentacja pozostaje w trakcie 
opracowywania.  
W przypadku projektów typu 
"zaprojektuj i wybuduj" badany będzie 
stopień przygotowania programu 
funkcjonalno -uŜytkowego oraz stopień 
uregulowania statusu prawnego 
gruntu. 
W przypadku projektów 
niewymagających pozwolenia na 
budowę ocenie podlegać będzie 
szczegółowość opisu parametrów 
zakupywanego sprzętu oraz opis jego 
lokalizacji.  
NajwyŜej oceniane będą projekty 
najlepiej przygotowane do realizacji. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje 
wniosku z dalszej oceny. 

- Ocena programu rewitalizacji -  2 1-4 pkt. 

- 
Wpływ projektu na realizację 
celów programu rewitalizacji 

-  2 1-4 pkt 

Dopisanie punktów przyznanych danemu projektowi 
przez KOPR na etapie oceny projektów w ramach 
programów rewitalizacji. 

 
Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię 
Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA 

Działanie 

6.1 Rozwój miast 
Schemat B Projekty w zakresie rekreacji i sportu  
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 36/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 22 lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w 
latach 2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 
Pracownik 
/ Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne Karta projektu Pracownik - L 
2. Kwalifikowalność Beneficjenta Karta projektu Pracownik - L 
3. Kwalifikowalność projektu Karta projektu Pracownik - L 

4. 
Kompletność i poprawność 
karty projektu 

Karta projektu Pracownik - L 

5. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki do karty 
projektu 

Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego Działania/Schematu 
jako „minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Karta projektu Pracownik - L 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta projektu Pracownik - L 

8 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta projektu Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu 
poprawności karty projektu oraz załączników wymaganych 
w ramach danego konkursu pod kątem spełniania wymogów 
formalnych zawartych w dokumentacji konkursowej. 

Ocena wskaźnikowa 
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1. Komplementarność projektu 
Karta projektu/ 

załączniki do karty 
projektu 

Pracownik 2 0-3 pkt 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wykazana 
przez Beneficjenta komplementarność projektu w stosunku 
do innych działań w danym zakresie, realizowanych na 
danym terenie lub w danej dziedzinie. W szczególności 
badana będzie spójność projektu z innymi projektami 
zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi przez 
Beneficjenta lub inne podmioty. W zaleŜności od 
charakteru projektu badana będzie równieŜ spójność 
projektu ze strategią lokalną, regionalną lub branŜową w 
danej dziedzinie. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej 
oceny. 

2. Poziom zamoŜności gminy 
Karta projektu/ 

załączniki do karty 
projektu 

Pracownik 3 1-4 pkt. 

W ramach kryterium przyznawane będą punkty w 
zaleŜności od poziomu zamoŜności gminy, na terenie, 
której zlokalizowany będzie projekt. Poziom zamoŜności 
gminy będzie liczony za pomocą wskaźnika G, na 
podstawie art 20, pkt.4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 
dnia 29 listopada 2003 r., z późń. zm.). Wskaźnik G oblicza 
się dzieląc kwotę dochodów podatkowych gminy, 
uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym 
przewidziany jest nabór przez liczbę mieszkańców gminy. 
NajwyŜej oceniane będą projekty o najniŜszych 
wartościach wskaźnika G. 

Ocena logiczna 

1. 
Wewnętrzna spójność matrycy 
logicznej projektu 

Matryca logiczna Pracownik - 0- 2 pkt 

2. 
Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na projekt 

Matryca logiczna Pracownik - 0-2 pkt 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników 

Matryca logiczna Pracownik - 0-2 pkt 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna 
spójność i logika projektu, w tym ocena spójności 
pomiędzy zidentyfikowanymi problemami, działaniami 
mającymi je rozwiązać oraz produktami będącymi 
wynikiem realizacji projektu. 

Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia 
budowy 

Karta projektu Pracownik - 0-4 pkt 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt 
posiada pozwolenie na budowę (lub dokument 
równowaŜny), czy posiada opracowaną dokumentację 
techniczną oraz posiada uregulowany status prawny gruntu 
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2. 
Kryteria dla projektów typu 
"zaprojektuj i wybuduj" 

Karta projektu Pracownik - 0-3 pkt 

czy teŜ dokumentacja pozostaje w trakcie opracowywania. 
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 
badany będzie stopień przygotowania programu 
funkcjonalno -uŜytkowego oraz stopień uregulowania 
statusu prawnego gruntu. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej 
przygotowane do realizacji. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik 
/ Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Zgodność z danymi zawartymi 
w karcie projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

5.  

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego Działania/Schematu 
jako „minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

6.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

7. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu 
poprawności wniosku oraz załączników wymaganych w 
ramach danego konkursu pod kątem spełniania wymogów 
formalnych zawartych w dokumentacji konkursowej. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik 

/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

Komentarz / Uzasadnienie 
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(L/P) 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowane będzie czy 
zostały zastosowane wskaźniki rentowności inwestycji 
takie jak: finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), 
finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik 
Korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C). 

• określenie właściwego wkładu z funduszy, 
sprawdzeniu podlegać będzie poprawność obliczenia 
wskaźnika luki finansowej, będącego podstawą 
wyliczenia wkładu funduszy dla projektów 
generujących dochód netto i nie podlegających 
zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikacji trwałości finansowej projektu, 
sprawdzone zostanie skumulowane saldo przepływów 
pienięŜnych w okresie realizacji i eksploatacji 
inwestycji. 

2. 

Zasadność zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych 
w projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta 
technologia jest zgodna z obowiązującymi standardami, 
wymogami prawa, czy proponowany przez wnioskodawcę 
wariant realizacji inwestycji jest rzeczywiście najlepszym 
sposobem osiągnięcia danego celu i czy koszty są 
oszacowane w odpowiedni sposób do zaproponowanej 
technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja projektu w 
zakładanym budŜecie, harmonogramie.  

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny wpływ 
na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój 
regionu bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności 
lokalnej i regionalnej oraz dla gospodarczego rozwoju 
województwa. 
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych 
(w tym tworzenie nowych miejsc pracy), będących 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. 
Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów 
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projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej.  
W odniesieniu do projektów infrastruktury edukacyjnej 
realizowanych w ramach działania 6.1 Schemat B, 
sprawdzeniu podlegać będzie równieŜ wymóg zapewnienia 
mieszkańcom województwa ogólnej dostępności do 
obiektów infrastruktury edukacyjnej - równieŜ w zakresie 
wykraczającym poza podstawowy obszar działalności danej 
instytucji, zgodnie z właściwym przeznaczeniem tychŜe 
obiektów. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega 
dalszej ocenie.  

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna 
(pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) 
podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego 
projektem po jego zakończeniu jak równieŜ trwałość 
finansowa i instytucjonalna, czyli zdolność do pokrycia 
przez podmiot zarządzający produktami projektu 
przyszłych kosztów związanych z operacyjną fazą projektu. 
Ocenie podlegać będzie równieŜ planowany sposób 
wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie. 

3. Wpływ na polityki horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia 
WE Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego 
Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w 
Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do 
stosowania zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz 
niedyskryminacji, a takŜe zasady zrównowaŜonego rozwoju 
na poszczególnych etapach wdraŜania funduszy a w 
szczególności – w dostępie do nich. Kryterium to składa się 
z dwóch podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 

równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości 
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osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ 
projektu na politykę zrównowaŜonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej) 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

4. Zasadność realizacji projektu  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Zasadność realizacji projektu ma charakter indywidualny 
(dla kaŜdego projektu) i jest zaleŜna od poziomu potrzeb. 
Zasadność realizacji związana jest z jakością juŜ 
posiadanej bazy (infrastruktury społecznej), a co za tym 
idzie koniecznością jej budowy, rozbudowy, przebudowy. 
Ocenie podlegać będą dwa subkryteria: 

1. uzasadnienie i ocena potrzeb Beneficjenta w danej 
dziedzinie 

• prognozy demograficzne, określenie liczby 
potencjalnych uŜytkowników 

• posiadaną bazę rekreacyjną, sportową, edukacyjną 
itd. 

• odległość od innych tego typu obiektów, moŜliwości 
dojazdu do tych obiektów 

2. plan (sposób, program) wykorzystania infrastruktury 
będącej przedmiotem projektu po zakończeniu jego 
realizacji.  

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna  0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju Województwa 
Małopolskiego 2007-2013. 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 358 

OŚ PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA 

Działanie 

6.2 Rozwój obszarów wiejskich  
Schemat A Odnowa centrów wsi 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 37/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 22 
lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów - preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

 1  2  3  4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne Karta projektu Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Karta projektu Pracownik - L 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Karta projektu Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność karty 
projektu 

Karta projektu Pracownik - L 

5. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Załączniki do 
karty projektu 

Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy, w 
tym wkład własny 
Beneficjenta 
ustalony na poziomie 
nie mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schematu 
jako "minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Karta projektu Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności karty projektu oraz 
załączników wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem spełniania 
wymogów formalnych zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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7. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Karta projektu Pracownik - L 

8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta projektu Pracownik - L 

Ocena wskaźnikowa 

1. 
Komplementarność 
projektu 

Karta projektu / 
załączniki do 
karty projektu 

Pracownik  2 0-3 pkt 

W tym kryterium ocenie podlegać będzie wykazana przez Beneficjenta 
komplementarność projektu w stosunku do innych działań w danym zakresie, 
realizowanych na danym terenie lub w danej dziedzinie. W szczególności badana 
będzie spójność projektu z innymi projektami zrealizowanymi, realizowanymi lub 
planowanymi przez Beneficjenta lub inne podmioty. 

2. 
Kompleksowość 
projektu 

Karta projektu / 
załączniki do 
karty projektu 

Pracownik  2 0-4 pkt 

Za projekt kompleksowy moŜna uznać projekt, który obejmuje swoim zakresem 
całość obszaru wymagającego odnowy oraz taki, który w swoim zakresie 
przewiduje działania zmierzające do uzyskania jakościowej zmiany obszaru, na 
którą składa się nie tylko poprawa estetyki, ale i funkcjonalności przestrzeni, a 
takŜe poprawa warunków Ŝycia jego mieszkańców. Ocena tego kryterium oparta 
będzie na informacjach przedstawionych przez Beneficjenta zawierających m.in. 
stan aktualny obszaru/obiektu wyznaczonego do odnowy, zadania konieczne do 
wykonania oraz zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu. 
Zestawienie tych informacji wykaŜe kompleksowość projektu lub jej brak. 

3. 
Poziom zamoŜności 
gminy 

Karta projektu / 
załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 3  1-4 pkt 

W ramach kryterium przyznawane będą punkty w zaleŜności od poziomu 
zamoŜności gminy, na terenie, której zlokalizowany będzie projekt. Poziom 
zamoŜności gminy będzie liczony za pomocą wskaźnika G, na podstawie art 20, 
pkt.4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z dnia 29 listopada 2003 r., z późń. zm.). Wskaźnik G 
oblicza się dzieląc kwotę dochodów podatkowych gminy, uzyskanych w roku 
poprzedzającym rok, w którym przewidziany jest nabór przez liczbę mieszkańców 
gminy. NajwyŜej oceniane będą projekty o najniŜszych wartościach wskaźnika. 

Ocena logiczna 

1. 
Wewnętrzna 
spójność matrycy 
logicznej projektu 

Matryca 
logiczna 

Pracownik - 0-2 pkt 

2. 

Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na 
projekt 

Matryca 
logiczna Pracownik - 0-2 pkt 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja 
wskaźników 

Matryca 
logiczna 

Pracownik - 0-2 pkt 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna spójność i logika 
projektu, w tym ocena spójności pomiędzy zidentyfikowanymi problemami, 
działaniami, mającymi je rozwiązać oraz produktami będącymi wynikiem 
realizacji projektu. 
KaŜde z kryteriów oceny logicznej jest punktowane od 0 do 2 punktów: 
• 2 pkt. spełnienie kryterium  
• 1 pkt. częściowe spełnienie kryterium  
• 0 pkt. niespełnienie kryterium  
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Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia 
budowy 

Karta projektu Pracownik - 0-4 pkt 

2. 

Kryteria dla 
projektów typu 
"zaprojektuj i 
wybuduj" 

Karta projektu Pracownik - 0-3 pkt 

3. 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagających 
pozwolenia na 
budowę 

Karta projektu Pracownik - 0-4 pkt 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada pozwolenie na 
budowę (lub dokument równowaŜny), czy posiada opracowaną dokumentację 
techniczną oraz posiada uregulowany status prawny gruntu czy teŜ dokumentacja 
pozostaje w trakcie opracowywania. 
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" badany będzie stopień 
przygotowania programu funkcjonalno -uŜytkowego oraz stopień uregulowania 
statusu prawnego gruntu. 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na budowę badane będą 
inne elementy świadczące o przygotowaniu projektu do realizacji, w tym 
określenie parametrów zakupywanego sprzętu, szczegółowe określenie kosztów i 
lokalizacji sprzętu i inne. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane do realizacji. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/P
unktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w karcie 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

4. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku oraz 
załączników wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem spełniania 
wymogów formalnych zawartych w dokumentacji konkursowej.  



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 361 

5.  

MontaŜ finansowy, w 
tym wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schematu 
jako "minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

6.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

7. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik 

/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/P
unktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie 
przygotowana analiza 
finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/za

łączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania inwestycji, 

weryfikowane będzie czy zostały zastosowane wskaźniki rentowności 
inwestycji takie jak: finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), finansowa 
stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik Korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C).  

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu podlegać będzie 
poprawność obliczenia wskaźnika luki finansowej, będącego podstawą 
wyliczenia wkładu funduszy dla projektów generujących dochód netto i nie 
podlegających zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone zostanie 
skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji 
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2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych w 
projekcie oraz 
wysokość kosztów 
adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny/za

łączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia jest zgodna z 
obowiązującymi standardami, wymogami prawa (w tym ocena zgodności z 
zasadami neutralności technologicznej i bezpieczeństwa projektu) czy 
proponowany przez wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest rzeczywiście 
najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, czy koszty są oszacowane w 
odpowiedni sposób do zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja 
projektu w zakładanym budŜecie, harmonogramie i lokalizacja projektu z punktu 
widzenia potencjalnego zagroŜenia powodziowego. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-
społeczny wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/zał

ączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 3  0-4 pkt 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój regionu bada zasadność 
realizacji projektu w kontekście generowanych przez niego bezpośrednich i/lub 
pośrednich korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju 
województwa m.in. takich jak polepszenie warunków Ŝycia dzięki poprawie stanu 
środowiska, estetyki i funkcjonalności wsi, urozmaicenie oferty spędzania 
wolnego czasu przez mieszkańców obszarów wiejskich, zwiększenie dostępu 
ludności wiejskiej do usług internetowych, wzrost zatrudnienia, zwiększenie 
atrakcyjności odnowionego miejsca w kontekście rozwoju turystyki/agroturystyki 
i inne specyficzne efekty dla danego typu projektów. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 punktów w trakcie oceny 
końcowej tego kryterium, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
zakresie ekonomiczno-społecznego wpływu projektu na rozwój regionu, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/zał

ączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP  1 0-4 pkt 

W ramach kryterium oceniane będą trzy subkryteria: 
• trwałość organizacyjna tj. posiadanie odpowiednich struktur i zasobów 

ludzkich dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania projektu w fazie 
operacyjnej/eksploatacyjnej; 

• trwałość finansowa i instytucjonalna podmiotu zarządzającego projektem  
tj. czy nie istnieje ryzyko upadłości lub likwidacji podmiotu zarządzającego, 
czy Beneficjent jest zdolny do pokrycia przyszłych kosztów związanych z 
operacyjną fazą projektu; 

• planowany sposób wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu 
zapewniający ich sprawne funkcjonowanie w fazie operacyjnej tj. trwałość 
programowa. 

W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 punktów dla któregokolwiek z 
w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie 
trwałości, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega 
dalszej ocenie.  
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3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP  1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium „Wpływ na polityki horyzontalne” wynika z zapisów 
Rozporządzenia WE nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
EFRR, EFS oraz FS i uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w 
Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania zasady 
równości kobiet i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady 
zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach wdraŜania funduszy a w 
szczególności w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości szans kobiet i 

męŜczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego (wpływ projektu na politykę zrównowaŜonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej).  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z w/w 
polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie 
wpływu projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

4. 
Poprawa jakości 
przestrzeni publicznej 

Wniosek 
aplikacyjny/zał

ączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 3  0-4 pkt 

W ramach tego kryterium poprawa jakości przestrzeni publicznej rozumiana 
powinna być jako przewidziane danym projektem zmiany w sposobie 
zagospodarowania tej przestrzeni zmierzające do poprawy jej jakości (estetyki, 
funkcjonalności i dostępności), dlatego ocenie poddane będą następujące 
subkryteria: 
• wpływ projektu na poprawę estetyki przestrzeni publicznej i jej powiązanie 

z otoczeniem oraz wpływ projektu na zachowanie lub budowanie toŜsamości 
miejsca; 

• wpływ projektu na poprawę jakości Ŝycia mieszkańców oraz wzmocnienie 
więzi społecznych; 

• wpływ projektu na dostępność danej przestrzeni. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 punktów w trakcie oceny 
końcowej tego kryterium, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
zakresie poprawy jakości przestrzeni publicznej, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju Województwa 
Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA 

Działanie 

6.2 Rozwój obszarów wiejskich 
Schemat B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa  
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 38/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 22 
lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 
z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów - preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 
Pracownik 
/ Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punkt
owe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne Karta projektu Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Karta projektu Pracownik - L 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Karta projektu Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność karty 
projektu 

Karta projektu Pracownik - L 

5. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Załączniki do 
karty projektu  

Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy, 
w tym: 
wkład własny 
Beneficjenta 
ustalony na 
poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schemat
u jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Karta projektu Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności karty 
projektu oraz załączników wymaganych w ramach danego konkursu pod 
kątem spełniania wymogów formalnych zawartych w dokumentacji 
konkursowej. 
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7. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Karta projektu Pracownik - L 

8 
Spójność zapisów 
w dokumentach 

Karta projektu Pracownik - L 

Ocena wskaźnikowa 

1. 
Komplementarnoś
ć projektu 

Karta projektu/ 
załączniki do 

karty projektu 
Pracownik 2 0-3 pkt 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie wykazana przez 
Beneficjenta komplementarność projektu w stosunku do innych działań 
w danym zakresie, realizowanych na danym terenie lub w danej 
dziedzinie. W szczególności badana będzie spójność projektu z innymi 
projektami zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi przez 
Beneficjenta lub inne podmioty. W zaleŜności od charakteru projektu 
badana będzie równieŜ spójność projektu ze strategią lokalną, 
regionalną lub branŜową w danej dziedzinie. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

2. 
Poziom 
zamoŜności gminy 

Karta projektu/ 
załączniki do 

karty projektu 
Pracownik 3 1-4 pkt 

W ramach kryterium przyznawane będą punkty w zaleŜności od 
poziomu zamoŜności gminy, na terenie, której zlokalizowany będzie 
projekt. Poziom zamoŜności gminy będzie liczony za pomocą wskaźnika 
G, na podstawie art 20, pkt.4 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o 
dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z dnia 29 
listopada 2003 r., z późń. zm.). Wskaźnik G oblicza się dzieląc kwotę 
dochodów podatkowych gminy, uzyskanych w roku poprzedzającym 
rok, w którym przewidziany jest nabór przez liczbę mieszkańców 
gminy. NajwyŜej oceniane będą projekty o najniŜszych wartościach 
wskaźnika G. 

Ocena logiczna 

1. 
Wewnętrzna 
spójność matrycy 
logicznej projektu 

Matryca logiczna Pracownik - 0-2 pkt 

2. 

Ocena 
zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących 
na projekt 

Matryca logiczna Pracownik - 0-2 pkt 

3. 
Właściwy dobór 
oraz prezentacja 
wskaźników 

Matryca logiczna Pracownik - 0-2 pkt 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna spójność i 
logika projektu, w tym ocena spójności pomiędzy zidentyfikowanymi 
problemami, działaniami mającymi je rozwiązać oraz produktami 
będącymi wynikiem realizacji projektu. 

Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji 
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1. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia budowy 

Karta projektu Pracownik - 0-4 pkt 

2. 

Kryteria dla 
projektów typu 
"zaprojektuj i 
wybuduj" 

Karta projektu Pracownik - 0-3 pkt 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada 
pozwolenie na budowę (lub dokument równowaŜny) czy posiada 
opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany status 
prawny gruntu czy teŜ dokumentacja pozostaje w trakcie 
opracowywania. 
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" badany będzie 
stopień przygotowania programu funkcjonalno -uŜytkowego oraz 
stopień uregulowania statusu prawnego gruntu. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane do 
realizacji. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik
/ Ekspert  

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 

Punktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w 
karcie projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. 
Kompletność i 
poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

4. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku 
oraz załączników wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem 
spełniania wymogów formalnych zawartych w dokumentacji 
konkursowej. 
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5.  

MontaŜ finansowy, 
w tym: 
wkład własny 
Beneficjenta 
ustalony na 
poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schemat
u jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny Pracownik - L 

6.  
Spójność zapisów 
w dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny Pracownik - L 

7. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 
informacji  

Sprawdza: 
Pracownik / 
KOP 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 

Punktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie 
przygotowana analiza 
finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania 

inwestycji, weryfikowane będzie czy zostały zastosowane 
wskaźniki rentowności inwestycji takie jak: finansowa bieŜąca 
wartość netto (FNPV/C), finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz 
wskaźnik Korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C). 

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu podlegać 
będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki finansowej, 
będącego podstawą wyliczenia wkładu funduszy dla projektów 
generujących dochód netto i nie podlegających zasadom pomocy 
publicznej. 

• weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone zostanie 
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skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji. 

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych w 
projekcie oraz 
wysokość kosztów 
adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia jest 
zgodna z obowiązującymi standardami, wymogami prawa, czy 
proponowany przez wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest 
rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu i czy koszty 
są oszacowane w odpowiedni sposób do zaproponowanej technologii tj. 
czy jest moŜliwa realizacja projektu w zakładanym budŜecie, 
harmonogramie.  

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno - 
społeczny  wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój regionu bada 
zasadność realizacji projektu w kontekście generowanych przez niego 
korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju 
gospodarczego województwa.  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych (w tym 
tworzenie nowych miejsc pracy), będących bezpośrednim lub 
pośrednim efektem realizacji projektu. Kryterium będzie kaŜdorazowo 
dostosowywane do typów projektów zgodnie z przedstawioną dla nich 
analizą efektywności ekonomicznej.  
W odniesieniu do projektów realizowanych w ramach działania 6.2 
Schemat B, sprawdzeniu podlegać będzie równieŜ wymóg zapewnienia 
mieszkańcom województwa ogólnej dostępności do obiektów 
infrastruktury edukacyjnej - równieŜ w zakresie wykraczającym poza 
podstawowy obszar działalności danej instytucji, zgodnie z właściwym 
przeznaczeniem tychŜe obiektów. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.  
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2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod kątem 
posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) podmiotu realizującego 
projekt oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu jak 
równieŜ trwałość finansowa i instytucjonalna, czyli zdolność do 
pokrycia przez podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych 
kosztów związanych z operacyjną fazą projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla któregokolwiek z 
w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
zakresie trwałości, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz 
FS i uchylającego Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w 
Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania 
zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe 
zasady zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach wdraŜania 
funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. Kryterium to składa 
się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości 

szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich i 
wiejskich)- 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska, uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej)  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z 
w/w polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na polityki horyzontalne, a 
w przypadkubraku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega 
dalszej ocenie. 

4. 
Zasadność realizacji 
projektu  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Zasadność realizacji projektu ma charakter indywidualny (dla kaŜdego 
projektu) i jest zaleŜna od poziomu potrzeb. 
Zasadność realizacji związana jest z jakością juŜ posiadanej bazy 
(infrastruktury społecznej), a co za tym idzie koniecznością jej 
budowy, rozbudowy, przebudowy. 
Ocenie podlegać będą dwa subkryteria: 
1. uzasadnienie i ocena potrzeb Beneficjenta w danej dziedzinie: 
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• prognozy demograficzne, określenie liczby potencjalnych 
uŜytkowników, 

• posiadaną bazę rekreacyjną, sportową, edukacyjną itd.,  
• odległość od innych tego typu obiektów, moŜliwości 

dojazdu do tych obiektów, 
2. plan (sposób, program) wykorzystania infrastruktury będącej 

przedmiotem projektu po zakończeniu jego realizacji.  
Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna  0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA 

Działanie 

6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego 
Schemat A Ochrona zdrowia 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 12/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 
11 stycznia 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 
– 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punk
towe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

- L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego konkursu 
pod kątem spełniania wymogów formalnych zawartych w 
dokumentacji konkursowej 
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6. 

MontaŜ finansowy, w 
tym:wkład własny 
Beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym, 
niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
Działania/Schematu jako 
„minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/załączn

iki do wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

8. 
Kompletność i 
poprawność załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

8.1 

Dodatkowe załączniki 
wymagane dla projektu 
Oświadczenie 
Beneficjenta o 
wykorzystywaniu 
produktów projektu w 
ramach Kontraktu z NFZ 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

Dodatkowe załączniki wymagane dla projektu, niezbędne do 
dokonania jego prawidłowej oceny. 
Weryfikacja poprawności formalnej oraz zgodności zapisów w 
załącznikach z treścią wniosku aplikacyjnego. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 
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1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji - weryfikowany będzie poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieŜąca wartość netto (FNPV/C), finansowa stopa zwrotu 
(FRR/C) oraz wskaźnik korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C). 

• określenie właściwego wkładu z funduszy - sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu funduszy 
dla projektów generujących dochód netto i nie 
podlegających zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikację trwałości finansowej projektu, gdzie sprawdzone 
zostanie skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych w 
projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - 

L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia jest 
zgodna z obowiązującymi standardami czy proponowany przez 
wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest rzeczywiście 
najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu i czy koszty są 
oszacowane w odpowiedni sposób do zaproponowanej technologii 
tj. czy jest moŜliwa realizacja projektu w zakładanym budŜecie i 
harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno - społeczny 
wpływ na rozwój 
regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt. 

Kryterium to bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i 
regionalnej oraz dla rozwoju województwa. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

• tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach projektu, 
co jest podstawowym elementem stanowiącym o 
ekonomiczno - społecznym rozwoju regionu  

• ocena bilansu zysków i strat społecznych, będących 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. 

Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów projektów 
zgodnie z przedstawioną dla nich analizą efektywności 
ekonomicznej 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy ocenie 
tego kryterium naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w w/w 
zakresie, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt 
nie podlega dalszej ocenie. 
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2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt. 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod 
kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) podmiotu 
realizującego projekt oraz zarządzającego projektem po jego 
zakończeniu jak równieŜ trwałość finansowa i instytucjonalna 
(zdolność do pokrycia przez podmiot zarządzający produktami 
projektu przyszłych kosztów związanych z operacyjną fazą 
projektu). 
Badany będzie równieŜ planowany sposób wykorzystywania 
infrastruktury lub produktów projektu - Subkryterium to bada 
zarówno przeszłe doświadczenia jak i dotychczasową aktywność 
Beneficjenta oraz przyszłościowe plany w zakresie wykorzystania 
produktów projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień 
rozwaŜyć rezygnację z dalszej oceny wniosku.  
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3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny/załączn

iki do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4pkt. 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE nr 
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS 
oraz FS i uchylającego Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 
w/w Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do 
stosowania zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz 
niedyskryminacji, a takŜe zasady zrównowaŜonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdraŜania funduszy a w szczególności - w 
dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości 
szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości 
obszarów miejskich i wiejskich)  

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w zakresie 
ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach projektu 
moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej) 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na polityki 
horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie.  
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4. 
Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-3 pkt. 

W tym kryterium ocenie podlegać będzie wykazany przez 
wnioskodawcę całościowy obraz efektu realizacji projektu w 
instytucji ochrony zdrowia z uwzględnieniem moŜliwości 
efektywnego wykorzystania przez tą instytucję produktu 
dostarczonego przez projekt, jak równieŜ komplementarność 
realizowanego projektu z innymi przedsięwzięciami realizowanymi 
przez inne instytucje ochrony zdrowia, które zapewniają przepływ 
pacjentów i kompleksowość świadczonych usług. 
W przypadku instytucji ochrony zdrowia, sytuacją poŜądaną jest 
posiadanie przez nie szerszego planu strategicznego. 

• 0 punktów - Podmiot nie dysponuje planem strategicznym lub 
teŜ podmiot dysponuje planem strategicznym, jednak brak w 
nim przedmiotowego projektu 

W przypadku dysponowania przez podmiot planem strategicznym, 
naleŜy przyjąć, Ŝe projekt stanowi element tego planu i na tej 
podstawie ocenić czy: 

• 1 punkt – Przedstawiony projekt stanowi część planu 
strategicznego podmiotu 

• 2 punkty – Występują elementy planu strategicznego 
zrealizowane lub będące w trakcie realizacji, a powiązane z 
planowanym projektem. 

Punkty podlegają sumowaniu. 

5. Kompleksowość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt. 

Projekt powinien stanowić zwartą całość, w której wskazywane 
zadania są w pełni ze sobą zintegrowane i podporządkowane tym 
samym celom. 
Ocenie podlegać będzie: 

• maksymalnie 2 pkt. - Powiązanie projektu z istniejącymi lub 
planowanymi elementami infrastruktury technicznej, które 
będą uzupełniały efekt realizacji projektu  

• maksymalnie 2 pkt. - Logistyka projektu - optymalne 
połoŜenie/rozmieszczenie efektów/produktów projektu w 
zasobach (budynkach) instytucji, zapewniające jak najwyŜszy 
poziom funkcjonalności, tak aby hospitalizowani pacjenci czy 
osoby niepełnosprawne mieli jak najlepszy dojazd/dostęp do 
budynku oraz wewnątrz budynku (tabliczki informacyjne).  

Kryterium to podlega ocenie eksperckiej. 
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6. Innowacyjność projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-2 pkt. 

Innowacyjność projektu naleŜy rozpatrywać w kategoriach nowych 
technologii medycznych (uznanych za skuteczne) lub specyficznych 
aspektów eksploatacji efektów projektu jak np. mniejsze zuŜycie 
energii  
Ocenie podlegać będą następujące elementy: 

• 2 pkt. - Projekt opiera się na wprowadzeniu nowej 
(dotychczas niedostępnej w kraju lub regionie) technologii 
medycznej 

• 1 pkt. - Projekt zawiera elementy innowacyjne lub niektóre 
rozwiązania projektu mają charakter innowacyjny 

• 0 pkt. - Projekt nie zawiera elementów innowacyjnych. 

Wniosek 
aplikacyjny/załączn

iki do wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 0-4 pkt. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia 
budowy 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 0-3 pkt. 

Kryteria dla 
projektów typu 
"zaprojektuj i 
wybuduj" 

7. 
Stan przygotowania 
projektu do realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 

2 

0-4 pkt. 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagającyc
h pozwolenia na 
budowę 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy 
projekt posiada pozwolenie na budowę (lub 
dokument równowaŜny), czy posiada opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu czy teŜ 
dokumentacja pozostaje w trakcie 
opracowywania.  
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i 
wybuduj" badany będzie stopień przygotowania 
programu funkcjonalno - uŜytkowego oraz stopień 
uregulowania statusu prawnego gruntu. 
W przypadku projektów niewymagających 
pozwolenia na budowę ocenie podlegać będzie 
szczegółowość opisu parametrów zakupywanego 
sprzętu oraz opis jego lokalizacji. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA 

Działanie 

6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego 
Schemat B Opieka społeczna 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 23/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 1 lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w 
latach 2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

5. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych zawartych 
w dokumentacji konkursowej. 
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7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe 

(L/P) 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie 
przygotowana analiza 
finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP  L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• Ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowany będzie czy zostały 
zastosowane wskaźniki rentowności inwestycji takich jak: 
finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), finansowa stopa 
zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik Korzyści/kosztów inwestycji 
(B/C –C).  

• Określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu funduszy 
dla projektów generujących dochód netto i 
niepodlegających zasadom pomocy publicznej; 

• Weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone 
zostanie skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych w 
projekcie oraz 
wysokość kosztów 
adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP  L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia jest 
zgodna  
z obowiązującymi standardami, wymogami prawa, czy 
proponowany przez wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji 
jest rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu i 
czy koszty są oszacowane w odpowiedni sposób do 
zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja 
projektu w zakładanym budŜecie, harmonogramie. 
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technologicznych 
Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno - 
społeczny wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój regionu 
bada zasadność realizacji projektu w kontekście generowanych 
przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz 
dla rozwoju województwa w zakresie pomocy społecznej.  
Ocenie podlegać będzie ekonomiczno - społeczne oddziaływanie 
projektu, którego podstawą jest ocena zysków społecznych, jakie 
moŜe przynieść realizacja projektu, jak równieŜ ocena zysków 
społecznych będących bezpośrednim lub pośrednim efektem 
realizacji projektu. 
W przypadku niewystarczająco jasnego opisu potrzeb i 
rezultatów projektu, naleŜy prosić o wyjaśnienie. Brak 
odpowiednich wyjaśnień spowoduje przyznanie 0 punktów i 
projekt nie zostanie poddany dalszej ocenie.  

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod 
kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) podmiotu 
realizującego projekt oraz zarządzającego projektem po jego 
zakończeniu jak równieŜ trwałość finansowa i instytucjonalna, 
czyli zdolność do pokrycia przez podmiot zarządzający 
produktami projektu przyszłych kosztów związanych z 
operacyjną fazą projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium „Wpływ na polityki horyzontalne” 
wynika  
z zapisów Rozporządzenia WE Nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego 
rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia 
zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania zasady 
równości kobiet i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe 
zasady zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy, a w szczególności –  
w dostępie do nich.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
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równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych  
i niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów 
miejskich i wiejskich); 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w zakresie 
ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach projektu 
moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej).  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na 
polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

4. 
Komplementarność 
projektu  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Komplementarność projektu będzie oceniana na podstawie 
powiązań projektu z projektami zrealizowanymi, realizowanymi 
lub planowanymi do realizacji przez Wnioskodawcę i/lub inne 
podmioty bez względu na źródło ich finansowania (środki 
krajowe, unijne, inne). Ponadto ocenie podlegać będą 
powiązania projektu z załoŜeniami 
gminnej/powiatowej/wojewódzkiej strategii w zakresie polityki 
społecznej. 
W przypadku uzyskania 0 punktów przy ocenie tego kryterium 
projekt nie zostanie wyeliminowany z dalszej oceny. 

5. 
Kompleksowość usług 
 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Kompleksowość projektu rozumiana jako wieloaspektowe 
podejście do zadań z zakresu pomocy społecznej będzie 
mierzona na podstawie ilości świadczeń udzielanych przez 
Wnioskodawcę osobom potrzebującym w wyniku realizacji 
projektu. Katalog w/w świadczeń będzie się opierał m.in na 
zapisach art 36 Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
Wnioskodawca moŜe zaproponować nowe niepienięŜne, formy 
wsparcia z zakresu pomocy społecznej, nie wymienione w 
powyŜszej ustawie.  
W przypadku uzyskania 0 punktów przy ocenie tego kryterium 
projekt nie zostanie wyeliminowany z dalszej oceny. 

6. 
Nagrody specjalne w 
zakresie pomocy 
społecznej 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 

KOP 1 0-4 pkt 

Kryterium dotyczy nagród przyznawanych przez Ministra Polityki 
Społecznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki 
Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania 
nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej za wybitne, 
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aplikacyjnego nowatorskie rozwiązania (§ 2.1 w/w rozporządzenia) w dwóch 
kategoriach tj.: 
• Indywidualnej – przyznawanej pracownikom socjalnym 
• Zespołowej – przyznawanej jednostkom organizacyjnym 

pomocy społecznej oraz podmiotom uprawnionym, o których 
mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej.  

Otrzymanie 0 punktów przy ocenie tego kryterium nie 
eliminuje projektu z dalszej oceny. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 383 

OŚ PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA 

Działanie 

6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego 
Schemat C SłuŜby ratunkowe  
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 39/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 22 lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w 
latach 2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

Pracownik - L 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

Pracownik - L 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

Pracownik - L 

5. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych zawartych 
w dokumentacji konkursowej. 
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6. 

MontaŜ finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

Pracownik - L 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

Pracownik - L 

8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie 
przygotowana analiza 
finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowane będzie czy zostały 
zastosowane wskaźniki rentowności takie jak: finansowa 
bieŜąca wartość netto (FNPV/C), finansowa stopa zwrotu 
(FRR/C) oraz wskaźnik korzyści/kosztów inwestycji (B/C –
C). 

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu 
funduszy dla projektów generujących dochód netto i nie 
podlegających zasadom pomocy publicznej 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 385 

• weryfikację trwałości finansowej projektu, gdzie 
sprawdzone zostanie skumulowane saldo przepływów 
pienięŜnych w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji 

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych w 
projekcie oraz 
wysokość kosztów 
adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia i 
rozwiązania projektowe są zgodna z obowiązującymi 
standardami i najlepszymi praktykami, czy proponowany przez 
wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest rzeczywiście 
najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, czy koszty są 
oszacowane w odpowiedni sposób do zaproponowanej 
technologii. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno - 
społeczny wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

KOP 3 0-4pkt. 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój regionu 
bada zasadność realizacji projektu w kontekście generowanych 
przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz 
dla rozwoju gospodarczego województwa.  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych (w tym 
tworzenie nowych miejsc pracy), będących bezpośrednim lub 
pośrednim efektem realizacji projektu.  
Preferowane będą projekty zapewniające podniesienie jakości 
działań ratowniczych oraz kwalifikacji pracowników oraz 
uwzględniające edukację społeczności lokalnych i turystów w 
zakresie zapobiegania określonym zagroŜeniom.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla pierwszego 
z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 
Wniosek 

aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

KOP 1 0-4pkt. 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod 
kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) podmiotu 
realizującego projekt oraz zarządzającego projektem po jego 
zakończeniu jak równieŜ trwałość finansowa i instytucjonalna, 
czyli zdolność do pokrycia przez podmiot zarządzający 
produktami projektu przyszłych kosztów związanych z 
operacyjną fazą projektu. Ocenie podlegać będzie równieŜ 
planowany sposób wykorzystywania infrastruktury lub produktów 
projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z elementów oceny, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku 
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braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

KOP 1 0-4pkt. 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 
1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS 
oraz FS i uchylającego Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 
w/w Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do 
stosowania zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz 
niedyskryminacji, a takŜe zasady zrównowaŜonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdraŜania funduszy a w szczególności – 
w dostępie do nich.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 

równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości 
obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w zakresie 
ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach projektu 
moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na 
polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie  

4. 
Kompleksowość 
projektu  

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

KOP 3 0-4pkt. 

Badanie kompleksowości projektu naleŜy odnieść do 
podejmowanych przez Beneficjenta przedsięwzięć podnoszących 
poziom bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców oraz turystów 
w rejonach objętych projektem.  
Preferowane będą projekty, które nie ograniczają się do jednego 
zakresu, a ujmują problematykę ratownictwa w szerszym 
aspekcie.  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

5. 
Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

KOP 2 0-4pkt. 

W ogólnym ujęciu ocenie podlegać będzie wykazana przez 
Beneficjenta komplementarność projektu w stosunku do innych 
działań w danym zakresie realizowanych na danym terenie lub w 
danej dziedzinie oraz ocena relacji współpracy pomiędzy róŜnego 
rodzaju słuŜbami ratowniczymi działającymi na danym terenie. 
Ma to szczególne znaczenie przy zdarzeniach róŜnorodnych, 
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gdzie wymagana jest współpraca kilku słuŜb ratowniczych o 
róŜnym profilu i współpraca na granicach rejonów działania 
poszczególnych słuŜb np. styk powiatów (a takŜe przy duŜych 
zdarzeniach).  
Ocenę projektu w tym kryterium uzaleŜnia się od rozległości 
problematyki nim objętej. Ocena jest tym wyŜsza im więcej 
elementów składa się na projekt objęty wnioskiem. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

6. 

Wpływ projektu na 
realizację działań 
ratowniczych przez 
Beneficjenta  

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

KOP 4 0-4 pkt 

Kryterium to ma na celu jednoznaczne określenie, która ze słuŜb 
ratowniczych – potencjalnych beneficjentów - w wyniku 
podejmowanych działań jest bardziej predysponowana do 
otrzymania wsparcia: 
W ramach kryterium badane będą następujące elementy takie 
jak:  
• Liczba wyjazdów, interwencji  
• Straty materialne/ludzkie  
• Czas akcji ratowniczej /„ratowniczogodzina” - od momentu 

wezwania do przekazania słuŜbom medycznym 
• Liczba zaangaŜowanych osób w działania ratownicze  
Specyfika tych czynników będzie róŜna dla róŜnych słuŜb, 
dlatego parametry te naleŜy rozpatrywać pomiędzy grupami 
jednorodnymi (tymi samymi) poza wyjątkami specjalizacji 
niektórych jednostek. Ocena tu dokonywana jest ocena 
ekspercką i bazuje na doświadczeniu i wiedzy oceniającego.  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Działanie 
7.1 Gospodarka wodno-ściekowa 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 03/07 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 7 listopada 2007 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów - preselekcji 

L.p Nazwa kryterium Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 

Punktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne - L 

2. 
Kompletność i 
poprawność karty 
projektu 

- L 

3. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

- L 

4. 
Kwalifikowalność 
projektu 

- L 

5. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

- L 

6. 

MontaŜ finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

- L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności karty projektu oraz załączników 
wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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7. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

- L 

8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

- L 

9. 

Projekt jest 
realizowany w 
miejscowościach 
znajdujących się w 
aglomeracjach od 2 
000 do 15000 RLM 
ujętych w Krajowym 
Programie 
Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych 

- L 

10. 

Demarkacja z PROW 
(dotycząca lokalizacji 
i kwoty - załącznik 
potwierdzający, Ŝe 
Beneficjent na ten 
sam zakres rzeczowy 
projektu nie otrzymał 
dofinansowania z 
PROW) 

- L 

Kryteria dostępowe dla działania 7.1. 

11. 

Dla sieci kanalizacji 
sanitarnej - na 1 km 
sieci przypada nie 
mniej niŜ 120 osób 

- L 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu 
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283 poz. 2841zz późn. zm.).  

Ocena wskaźnikowa  
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1. 
Komplementarność 
projektu 

2 0-3 pkt. 

W tym kryterium ocenie podlegać będzie wykazana przez Beneficjenta komplementarność 
projektu w stosunku do innych działań w danym zakresie, realizowanych na danym terenie lub 
w danej dziedzinie w szczególności badana będzie spójność projektu z innymi projektami 
zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi przez Beneficjenta lub inne podmioty. W 
zaleŜności od charakteru projektu badana będzie równieŜ spójność projektu ze strategią 
lokalną, regionalną lub branŜową w danej dziedzinie. 

2. 
Kompleksowość 
projektu 

2 1-3 pkt. 

Kryterium to będzie pozwalało na wybranie projektów najbardziej atrakcyjnych dla 
odbiorców. W ramach tego kryterium badane będzie czy oprócz rozwiązań infrastrukturalnych 
projekt przewiduje określone wartości dodane, dodatkowe usługi nakierowane na odbiorów 
projektu oraz czy oprócz elementów standardowych projekt oferuje dodatkowe wartości w 
zakresie infrastruktury i urządzeń wykraczające poza charakter podstawowy. NajwyŜej 
oceniane będą projekty o najwyŜszym stopniu kompleksowości. 

3. 

Stopień 
zanieczyszczenia 
wody pitnej na 
obszarze realizacji 
projektu 

4 1-3 pkt. 
W ramach kryterium oceniany będzie stopień zanieczyszczenia wody pitnej na obszarze 
realizacji projektu. Najlepiej oceniane będą projekty realizowane na terenach o najwyŜszym 
stopniu czystości wody pitnej. 

4. 
Lokalizacja ujęć wody 
pitnej 

3 1-3 pkt. 

W ramach kryterium oceniane będą projekty, w których ochronione ujęcie wody pitnej 
znajduje się w jak najbliŜszej odległości poniŜej wylotu ścieków. 
• ochronione ujęcie wody pitnej znajduje się do 5 km poniŜej wylotu ścieków: 3 punkty  
• ochronione ujęcie wody pitnej znajduje się od 5 do 10 km poniŜej wylotu ścieków: 2 

punkty  
• ochronione ujęcie wody pitnej znajduje się dalej niŜ 10 km poniŜej wylotu ścieków: 1 

punkt 

5. 

Stosunek wskaźnika 
skanalizowania / 
zwodociągowania 
gminy (%) 

4 1-4 pkt. 
W ramach kryterium najwyŜej oceniane będą projekty realizowane na terenie na, którym 
stosunek wskaźnik skanalizowania / zwodociągowania gminy jest najniŜszy. 

6. Lokalizacja projektu 2 0 lub 2pkt. 
W ramach kryterium premiowane będą projekty realizowane na terenach miejscowości 
uzdrowiskowych, miejscowości o szczególnych walorach przyrodniczych (gminy na obszarach, 
których znajdują się tereny parków narodowych, krajobrazowych, obszary Natura 2000). 

Ocena logiczna 

1. 
Wewnętrzna spójność 
matrycy logicznej 
projektu 

2. 

Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na 
projekt 

- 0-2 pkt. 
W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna spójność i logika projektu, w tym 
ocena spójności pomiędzy zidentyfikowanymi problemami, działaniami mającymi je rozwiązać 
oraz produktami będącymi wynikiem realizacji projektu. 
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3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja 
wskaźników 

Stan przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia 
budowy 

0-4 pkt. 

2. 

Kryteria dla 
projektów typu 
"zaprojektuj i 
wybuduj" 

0-3 pkt. 

3. 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagających 
pozwolenia na 
budowę 

- 

0-4 pkt. 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada pozwolenie na budowę (lub 
dokument równowaŜny) czy posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu czy teŜ dokumentacja pozostaje w trakcie opracowywania. 
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" badany będzie stopień przygotowania 
programu funkcjonalno -uŜytkowego oraz stopień uregulowania statusu prawnego gruntu. 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na budowę, badane będą inne elementy 
świadczące o przygotowaniu projektu do realizacji, w tym określenie parametrów 
zakupywanego sprzętu, szczegółowe określenie kosztów i lokalizacji sprzętu i inne. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane do realizacji. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Waga  

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 

Punktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w karcie 
projektu 

3. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

4. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

- L Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności wniosku oraz załączników 
wymaganych w ramach danego konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych zawartych 
w dokumentacji konkursowej. 
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5.  

MontaŜ finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niŜ 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

6.  Spójność zapisów 

7. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 

Punktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie 
przygotowana analiza 
finansowa projektu 

- L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania inwestycji - weryfikowany 

będzie poziom wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa bieŜąca wartość 
netto (FNPV/C), finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik korzyści/kosztów 
inwestycji (B/C –C) 

• określenie właściwego wkładu z funduszy - sprawdzeniu podlegać będzie poprawność 
obliczenia wskaźnika luki finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu funduszy 
dla projektów generujących dochód netto i nie podlegających zasadom pomocy 
publicznej 

• weryfikację trwałości finansowej projektu - sprawdzone zostanie skumulowane saldo 
przepływów pienięŜnych w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 
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2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań 
technologicznych w 
projekcie oraz 
wysokość kosztów 
adekwatna do 
przyjętych rozwiązań  

.  

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia jest zgodna z obowiązującymi 
standardami czy proponowany przez wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest 
rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu i czy koszty są oszacowane w 
odpowiedni sposób do zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja projektu w 
zakładanym budŜecie. 
W przypadku projektów promocyjnych ocena polegać będzie na sprawdzeniu czy przyjęte 
rozwiązania oraz koszty gwarantują osiągnięcie zakładanych rezultatów. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 

Ekonomiczno-
społeczny wpływ 
projektu na rozwój 
regionu 

3 0-4 pkt. 

Kryterium to bada zasadność realizacji projektu w kontekście generowanych przez niego 
korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju województwa. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów:  

• tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach projektu, co jest podstawowym 
elementem stanowiącym o ekonomiczno - społecznym rozwoju regionu  

• ocena bilansu zysków i strat społecznych, będących bezpośrednim lub pośrednim efektem 
realizacji projektu.  

Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów projektów zgodnie z przedstawioną 
dla nich analizą efektywności ekonomicznej. 

2. Trwałość projektu 3 1-4 pkt. 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod kątem posiadania zasobów 
ludzkich i sprzętowych) podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego projektem po jego 
zakończeniu jak równieŜ trwałość finansowa i instytucjonalna (zdolność do pokrycia przez 
podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów związanych z operacyjną fazą 
projektu).  
Badany będzie równieŜ planowany sposób wykorzystywania infrastruktury lub produktów 
projektu - Subkryterium to bada zarówno przeszłe doświadczenia jak i dotychczasową 
aktywność Beneficjenta oraz przyszłościowe plany w zakresie wykorzystania produktów 
projektu. 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne 

1 0-4 pkt. 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego Rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 
16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania zasady równości 
kobiet i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady zrównowaŜonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości szans kobiet i męŜczyzn, 
politykę równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości 
obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego 
(wpływ projektu na politykę zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w zakresie 
ochrony środowiska uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości korzystania z 
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odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności energetycznej). 

4. 
Zagregowany efekt 
ekologiczny 

4 1-4 pkt. 

Wszyscy Beneficjenci są zobowiązani przedstawić wyliczenia dotyczące zagregowanego efektu 
ekologicznego. Następnie tworzony jest ranking projektów od najwyŜszego do najniŜszego 
efektu. Najlepiej oceniane będą projekty o najwyŜszym zagregowanym wskaźniku 
ekologicznym.  

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-
2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Działanie 

7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 40/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 22 lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w 
latach 2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza 
Pracownik
/ Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2  3  4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne Karta projektu Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Karta projektu Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu Karta projektu Pracownik - L 

4. 
Kompletność i poprawność 
karty projektu 

Karta projektu Pracownik - L 

5. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki do 
karty projektu 

Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Karta projektu Pracownik - L 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta projektu Pracownik - L 

8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta projektu Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
karty projektu oraz załączników wymaganych w ramach 
danego konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej.  

Ocena wskaźnikowa 
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1. Komplementarność projektu 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 2 0-3 pkt 

W tym kryterium ocenie podlegać będzie wykazana przez 
Beneficjenta komplementarność projektu w stosunku do 
innych działań w danym zakresie, realizowanych na danym 
terenie lub w danej dziedzinie. W szczególności badana 
będzie spójność projektu z innymi projektami 
zrealizowanymi, realizowanymi lub planowanymi przez 
Beneficjenta lub inne podmioty. W zaleŜności od charakteru 
projektu badana będzie równieŜ spójność projektu ze 
strategią lokalną, regionalną lub branŜową w danej 
dziedzinie.  

2. Kompleksowość projektu 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 2 1-3 pkt 

Kryterium to będzie pozwalało na wybranie projektów 
najbardziej atrakcyjnych dla odbiorców. W ramach tego 
kryterium badane będzie czy oprócz rozwiązań 
infrastrukturalnych projekt przewiduje określone wartości 
dodane, dodatkowe usługi nakierowane na odbiorów 
projektu oraz czy oprócz elementów standardowych projekt 
oferuje dodatkowe wartości w zakresie infrastruktury i 
urządzeń wykraczające poza charakter podstawowy. 
NajwyŜej oceniane będą projekty o najwyŜszym stopniu 
kompleksowości.  

3. Typ projektu 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 3 0-3 pkt 

W ramach kryterium oceniany będzie typ projektu w 
szczególności czy w ramach projektu planuje się 
wykorzystanie/zastosowanie odnawialnych i alternatywnych 
źródeł energii. 

4. Strefy czystości powietrza 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 3 1-3 pkt 

W ramach kryterium preferowane będą projekty, 
realizowane w strefach, dla których poziom stęŜeń 
zanieczyszczeń powietrza przekracza wartości dopuszczalne 
ustanowione w celu ochrony zdrowia. 

5. Lokalizacja projektu 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 2 0-3 pkt 

W ramach kryterium premiowane będą projekty realizowane 
na terenach miejscowości uzdrowiskowych, miejscowości o 
szczególnych walorach przyrodniczych (gminy na obszarach, 
których znajdują się tereny parków narodowych, 
krajobrazowych, obszary Natura 2000).  

6. Kogeneracja  

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 2 0-1 pkt 

W ramach kryterium projekty będą oceniane pod kątem 
występowania kogeneracji, czyli produkcji energii 
elektrycznej z ciepłem w skojarzeniu. Premiowane będą 
projekty, w których występuje kogeneracja.  

Ocena logiczna 
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1. 
Wewnętrzna spójność 
matrycy logicznej projektu 

Matryca 
logiczna Pracownik - 0-2 pkt 

2. 
Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na projekt 

Matryca 
logiczna 

Pracownik - 0-2 pkt 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników 

Matryca 
logiczna Pracownik - 0-2 pkt 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna 
spójność i logika projektu, w tym ocena spójności pomiędzy 
zidentyfikowanymi problemami, działaniami mającymi je 
rozwiązać oraz produktami będącymi wynikiem realizacji 
projektu.  

Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia 
budowy 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik - 0-4 pkt 

2. 
Kryteria dla projektów typu 
"zaprojektuj i wybuduj" 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik - 0-3 pkt 

3. 
Kryteria dla projektów 
niewymagających pozwolenia 
na budowę 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik - 0-4 pkt 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada 
pozwolenie na budowę (lub dokument równowaŜny) czy 
posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu czy teŜ dokumentacja 
pozostaje w trakcie opracowywania. 
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" badany 
będzie stopień przygotowania programu funkcjonalno -
uŜytkowego oraz stopień uregulowania statusu prawnego 
gruntu. 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na 
budowę, badane będą inne elementy świadczące o 
przygotowaniu projektu do realizacji, w tym określenie 
parametrów zakupywanego sprzętu, szczegółowe określenie 
kosztów i lokalizacji sprzętu i inne. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane do 
realizacji.  

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza 
Pracownik
/ Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w karcie projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej.  
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4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

5.  

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta” 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

6.  Spójność zapisów 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

7. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego  
Pracownik - L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza 
Pracownik

/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego  

KOP  - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowane będzie czy 
zostały zastosowane wskaźniki rentowności inwestycji 
takie jak: finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), 
finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik 
Korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C). 

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu 
funduszy dla projektów generujących dochód netto i 
nie podlegających zasadom pomocy publicznej 

• weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone 
zostanie skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji 
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2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych 
w projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP  - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia 
jest zgodna z obowiązującymi standardami, wymogami prawa 
(w tym ocena zgodności z zasadami neutralności 
technologicznej i bezpieczeństwa projektu) czy proponowany 
przez wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest 
rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, 
czy koszty są oszacowane w odpowiedni sposób do 
zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja 
projektu w zakładanym budŜecie, harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój 
regionu bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i 
regionalnej oraz dla rozwoju województwa. 
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych (w 
tym ewentualne tworzenie nowych miejsc pracy), będących 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. 
Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej. 
Uzyskanie przez projekt oceny 0 nie eliminuje projektu z 
dalszej oceny. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna 
(pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) 
podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego 
projektem po jego zakończeniu jak równieŜ trwałość 
finansowa i instytucjonalna (zdolność do pokrycia przez 
podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych 
kosztów związanych z operacyjną fazą projektu). Ocenie 
podlegać będzie równieŜ planowany sposób wykorzystania 
infrastruktury lub produktów projektu. 
Punkty z poszczególnych punktów podlegają sumowaniu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie. 
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3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia 
WE Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego Rozporządzenie 
nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje 
państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet 
i męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady 
zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 

• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości 
osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ 
projektu na politykę zrównowaŜonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu moŜliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej).  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

4. 
Efekt ekologiczny 
przedsięwzięcia 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 1-4 pkt 

Wszyscy Beneficjenci są zobowiązani przedstawić wyliczenia 
dotyczące efektu ekologicznego przedsięwzięcia. Następnie 
tworzony jest ranking projektów od najwyŜszego do 
najniŜszego efektu. Najlepiej oceniane będą projekty o 
najwyŜszym zagregowanym wskaźniku ekologicznym.  

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 7. Infrastruktura ochrony środowiska 

Działanie 

7.3 Gospodarka odpadami 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 41/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 22 lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w 
latach 2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów-preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik
/Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne Karta projektu Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Karta projektu Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu Karta projektu Pracownik - L 

4. 
Kompletność i poprawność 
karty projektu 

Karta projektu Pracownik - L 

5. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki do 
karty projektu 

Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta” 

Karta projektu Pracownik - L 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta projektu Pracownik - L 

8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta projektu Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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9.  
Zgodność z Wojewódzkim 
Planem Gospodarki 
Odpadami 

Karta 
projektu/ 

Załączniki do 
Karty projektu 

Pracownik - L Kryterium dostępowe dla Działania 7.3.  

Ocena wskaźnikowa 

1. 
Komplementarność 
projektu 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 2 0-3 pkt 

W kryterium ocenie podlegać będzie wykazana przez 
Beneficjenta komplementarność projektu w stosunku do 
innych działań w danym zakresie realizowanych na danym 
terenie lub w danej dziedzinie. W szczególności badana będzie 
spójność projektu z innymi projektami zrealizowanymi, 
realizowanymi lub planowanymi przez Beneficjenta lub inne 
podmioty. W zaleŜności od charakteru projektu badana będzie 
równieŜ spójność projektu ze strategią lokalną, regionalną lub 
branŜową w danej dziedzinie. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektów z dalszej 
oceny. 

2. Kompleksowość projektu 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 2 1-3 pkt 

Kryterium to będzie pozwalało na wybranie projektów 
najbardziej atrakcyjnych dla odbiorców. W ramach tego 
kryterium badane będzie czy oprócz rozwiązań 
infrastrukturalnych projekt przewiduje określone wartości 
dodane, dodatkowe usługi nakierowane na odbiorów projektu 
oraz czy oprócz elementów standardowych projekt oferuje 
dodatkowe wartości w zakresie infrastruktury i urządzeń 
wykraczające poza charakter podstawowy. NajwyŜej oceniane 
będą projekty o najwyŜszym stopniu kompleksowości. 

3.  Typ projektu 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 3 1-3 pkt 

W ramach kryterium oceniany będzie typ projektu, w 
szczególności czy projekt będzie polegał na organizacji i 
wdraŜaniu selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowaniu 
odpadów ulęgających biodegradacji, likwidacji mogilników, 
budowie instalacji do odzysku odpadów, usuwaniu wyrobów 
zawierających azbest. Priorytet nadano projektom związanym 
z organizacją i wdraŜaniem selektywnej zbiórki odpadów oraz 
zagospodarowaniem odpadów ulegających biodegradacji oraz 
likwidacją mogilników. 

4. Lokalizacja projektu 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 2 0-3 pkt 

W ramach kryterium premiowane będą projekty realizowane 
na terenach miejscowości uzdrowiskowych, miejscowości o 
szczególnych walorach przyrodniczych (gminy na obszarach, 
których znajdują się tereny parków narodowych, 
krajobrazowych, obszary Natura 2000 z wyłączeniem 
projektów mogących wpłynąć negatywnie/obniŜyć walory 
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miejscowości). 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej 
oceny. 

5. 
Liczba mieszkańców 
korzystających z projektu 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 4 1-3 pkt 
W ramach kryterium będzie oceniana liczba osób 
korzystających z projektu. 

6. 
Sposób zagospodarowania 
odpadów 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik 3 0-2 pkt 
W ramach kryterium będzie oceniany sposób zagospodarowania 
odpadów. 

Ocena logiczna 

1. 
Wewnętrzna spójność 
matrycy logicznej projektu 

Matryca 
logiczna 

Pracownik - 0-2 pkt 

2. 

Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na 
projekt 

Matryca 
logiczna Pracownik - 0-2 pkt 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników 

Matryca 
logiczna 

Pracownik - 0-2 pkt 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna 
spójność i logika projektu, w tym ocena spójności pomiędzy 
zidentyfikowanymi problemami, działaniami, mającymi je 
rozwiązać oraz produktami będącymi wynikiem realizacji 
projektu. 

Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia 
budowy 

Karta projektu Pracownik - 0-4 pkt 

2. 
Kryteria dla projektów typu 
"zaprojektuj i wybuduj" 

Karta projektu Pracownik - 0-3 pkt 

3.  
Kryteria dla projektów 
niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Karta projektu Pracownik  0-4 pkt 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada 
pozwolenie na budowę (lub dokument równowaŜny) czy 
posiada opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu czy teŜ dokumentacja 
pozostaje w trakcie opracowywania.  
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" badany 
będzie stopień przygotowania programu funkcjonalno -
uŜytkowego oraz stopień uregulowania statusu prawnego 
gruntu. 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na 
budowę badane będą inne elementy świadczące o 
przygotowaniu projektu do realizacji, w tym określenie 
parametrów zakupywanego sprzętu, szczegółowe określenie 
kosztów i lokalizacji sprzętu i inne.  
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane do 
realizacji. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 
Lp. Nazwa kryterium Źródło Sprawdza: Waga Charakter Komentarz/Uzasadnienie 
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informacji Pracownik
/Ekspert 

kryterium 
L/P 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w karcie 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 

5. 

MontaŜ finansowy w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
UMRPO dla danego 
działania/ schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

6. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

7. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik

/KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 

zrealizowania inwestycji, weryfikowane będzie czy 
zostały zastosowane wskaźniki rentowności inwestycji 
takie jak: finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), 
finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik 
Korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C).  

• określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
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finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu 
funduszy dla projektów generujących dochód netto i nie 
podlegających zasadom pomocy publicznej. 

• weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone 
zostanie skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

2. 

Zasadność 
zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych 
w projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia 
jest zgodna z obowiązującymi standardami, wymogami prawa 
(w tym ocena zgodności z zasadami neutralności 
technologicznej i bezpieczeństwa projektu) czy proponowany 
przez wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest 
rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, 
czy koszty są oszacowane w odpowiedni sposób do 
zaproponowanej technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja 
projektu w zakładanym budŜecie, harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój 
regionu bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i 
regionalnej oraz dla rozwoju gospodarczego województwa.  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych (w 
tym ewentualne tworzenie nowych miejsc pracy), będących 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. 
Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej.  
Uzyskanie przez projekt oceny 0 nie eliminuje projektu z 
dalszej oceny. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna 
(pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) 
podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego 
projektem po jego zakończeniu jak równieŜ trwałość 
finansowa i instytucjonalna (zdolność do pokrycia przez 
podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów 
związanych z operacyjną fazą projektu). Ocenie podlegać 
będzie równieŜ planowany sposób wykorzystania infrastruktury 
lub produktów projektu. 
Punkty z poszczególnych punktów podlegają sumowaniu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
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któregokolwiek z w/w subkryteriów, naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE 
Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
EFRR, EFS oraz FS i uchylającego Rozporządzenie nr 
1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje 
państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet i 
męŜczyzn oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady 
zrównowaŜonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdraŜania funduszy a w szczególności – w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 

równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na 
politykę zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać 
od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na 
polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

4. 
Efekt ekologiczny 
przedsięwzięcia 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 1-4 pkt 

Wszyscy Beneficjenci są zobowiązani przedstawić wyliczenia 
dotyczące efektu ekologicznego przedsięwzięcia. Następnie 
tworzony jest ranking projektów od najwyŜszego do 
najniŜszego efektu. Najlepiej oceniane będą projekty o 
najwyŜszym wskaźniku ekologicznym. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Działanie 

7.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk Ŝywiołowych 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 42/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 22 lutego 2008 r., zmienione: Uchwałą nr 44/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 
2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów - preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza 

Pracownik/ 
Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne Karta projektu Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Karta projektu Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu Karta projektu Pracownik - L 

4. 
Kompletność i poprawność 
karty projektu Karta projektu Pracownik - L 

5. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki do 
karty projektu 

Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Karta projektu Pracownik - L 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta projektu Pracownik - L 

8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta projektu Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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9. 
Projekt wpisuje się w 
Program Ochrony Środowiska 
Województwa Małopolskiego 

Karta projektu Pracownik - L Kryteria dostępowe dla działania 7.4. 

Ocena wskaźnikowa 

1. Komplementarność projektu 
Karta projektu/ 

załączniki do karty 
projektu 

Pracownik 2 0-3 pkt 

W kryterium ocenie podlegać będzie wykazana przez 
Beneficjenta komplementarność projektu w stosunku do innych 
działań w danym zakresie realizowanych na danym terenie lub 
w danej dziedzinie. W szczególności badana będzie spójność 
projektu z innymi projektami zrealizowanymi, realizowanymi 
lub planowanymi przez Beneficjenta lub inne podmioty. W 
zaleŜności od charakteru projektu badana będzie równieŜ 
spójność projektu ze strategią lokalną, regionalną lub 
branŜową w danej dziedzinie. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektów z dalszej 
oceny. 

2. Kompleksowość projektu 
Karta projektu/ 

załączniki do karty 
projektu 

Pracownik 2 1-3 pkt 

Kryterium to będzie pozwalało na wybranie projektów 
najbardziej atrakcyjnych dla odbiorców. W ramach tego 
kryterium badane będzie czy oprócz rozwiązań 
infrastrukturalnych projekt przewiduje określone wartości 
dodane, dodatkowe usługi nakierowane na odbiorców projektu 
oraz czy oprócz elementów standardowych projekt oferuje 
dodatkowe wartości w zakresie infrastruktury i urządzeń 
wykraczające poza charakter podstawowy. NajwyŜej oceniane 
będą projekty o najwyŜszym stopniu kompleksowości.  

3. Typ projektu 
Karta projektu/ 

załączniki do karty 
projektu 

Pracownik 3 1-3 pkt 

W ramach kryterium oceniane będą trzy grupy typów 
projektów. Preferowane będą następujące grupy typów 
projektów: budowa zbiorników małej retencji, polderów, 
budowa oraz modernizacja wałów przeciwpowodziowych, 
odbudowa naturalnej retencji poprzez odtworzenie terenów 
zalewowych, zalesienie, redukujące spływ wody, 
renaturalizacja cieków wodnych, w celu poprawy bilansu 
wodnego z uwzględnieniem potrzeb ochrony 
przeciwpowodziowej i ochrony przyrody, tworzenie i rozwijanie 
systemów monitorowania i ostrzegania przed klęskami 
Ŝywiołowymi w tym wyposaŜanie magazynów 
przeciwpowodziowych.  

4. Wartość projektu 
Karta projektu/ 

załączniki do karty 
Pracownik 2 1-3 pkt 

W ramach kryterium punktowane będą projekty znajdujące się 
w trzech przedziałach wartości projektu: 40 mln zł do 20 mln 
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projektu 
 

zł, poniŜej 20 mln zł do 10 mln zł, poniŜej 10 mln zł. 

5. ZagroŜenie powodziowe 
Karta projektu/ 

załączniki do karty 
projektu 

Pracownik 4 1-3 pkt 

W ramach kryterium badane będą typy zagroŜenia 
powodziowego, na terenie, którego realizowany będzie 
projekt: strefa zalewowa, bardzo wysokie zagroŜenie, wysokie 
zagroŜenie, brak zagroŜenia.  

Ocena logiczna 

1. 
Wewnętrzna spójność 
matrycy logicznej projektu 

Matryca logiczna Pracownik - 0-2 pkt 

2. 
Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na projekt 

Matryca logiczna Pracownik - 0-2 pkt 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników 

Matryca logiczna Pracownik - 0-2 pkt 

W ramach oceny logicznej oceniana będzie wewnętrzna 
spójność i logika projektu, w tym ocena spójności pomiędzy 
zidentyfikowanymi problemami, działaniami mającymi je 
rozwiązać oraz produktami będącymi wynikiem realizacji 
projektu.  

Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia 
budowy 

Karta projektu Pracownik -  0-4 pkt 

2. 
Kryteria dla projektów typu 
"zaprojektuj i wybuduj" Karta projektu Pracownik -  0-3 pkt 

3. 
Kryteria dla projektów 
niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Karta projektu Pracownik -  0-4 pkt 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada 
pozwolenie na budowę (lub dokument równowaŜny) czy posiada 
opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu czy teŜ dokumentacja 
pozostaje w trakcie opracowywania. 
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" badany 
będzie stopień przygotowania programu funkcjonalno -
uŜytkowego oraz stopień uregulowania statusu prawnego 
gruntu. 
W przypadku projektów niewymagających pozwolenia na 
budowę, badane będą inne elementy świadczące o 
przygotowaniu projektu do realizacji, w tym określenie 
parametrów zakupywanego sprzętu, szczegółowe określenie 
kosztów i lokalizacji sprzętu i inne. 
NajwyŜej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane do 
realizacji.  

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 
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Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza 

Pracownik/ 
Ekspert 

Waga  

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w karcie projektu 

Wniosek 
aplikacyjny Pracownik - L 

3. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny Pracownik - L 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej.  

5.  

MontaŜ finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

6.  Spójność zapisów 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

7. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 
Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza 

Pracownik/ 
KOP 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. 
Właściwie przygotowana 
analiza finansowa projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 

 KOP - L 
Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 

• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla 
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załączniki do 
wniosku 

zrealizowania inwestycji, weryfikowane będzie czy zostały 
zastosowane wskaźniki rentowności inwestycji takie jak: 
finansowa bieŜąca wartość netto (FNPV/C), finansowa 
stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik korzyści/kosztów 
inwestycji (B/C –C) 

• określenie właściwego wkładu z funduszy - sprawdzeniu 
podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki 
finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu 
funduszy dla projektów generujących dochód netto i nie 
podlegających zasadom pomocy publicznej 

• weryfikację trwałości finansowej projektu - sprawdzone 
zostanie skumulowane saldo przepływów pienięŜnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

2. 

Zasadność zaproponowanych 
rozwiązań technologicznych 
w projekcie oraz wysokość 
kosztów adekwatna do 
przyjętych rozwiązań 
technologicznych 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 

KOP  - L 

W ramach kryterium badane będzie czy przyjęta technologia 
jest zgodna z obowiązującymi standardami, wymogami prawa 
(w tym ocena zgodności z zasadami neutralności 
technologicznej i bezpieczeństwa projektu) czy proponowany 
przez wnioskodawcę wariant realizacji inwestycji jest 
rzeczywiście najlepszym sposobem osiągnięcia danego celu, czy 
koszty są oszacowane w odpowiedni sposób do zaproponowanej 
technologii tj. czy jest moŜliwa realizacja projektu w 
zakładanym budŜecie, harmonogramie. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój 
regionu bada zasadność realizacji projektu w kontekście 
generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i 
regionalnej oraz dla rozwoju gospodarczego województwa. 
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych (w 
tym ewentualne tworzenie nowych miejsc pracy), będących 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. 
Kryterium będzie kaŜdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej. 
Uzyskanie przez projekt oceny 0 nie eliminuje projektu z 
dalszej oceny. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna 
(pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) 
podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego projektem 
po jego zakończeniu jak równieŜ trwałość finansowa i 
instytucjonalna (zdolność do pokrycia przez podmiot 
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zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów 
związanych z operacyjną fazą projektu).  
Badany będzie równieŜ planowany sposób wykorzystywania 
infrastruktury lub produktów projektu - Subkryterium to bada 
zarówno przeszłe doświadczenia jak i dotychczasową 
aktywność Beneficjenta oraz przyszłościowe plany w zakresie 
wykorzystania produktów projektu. 
Punkty z poszczególnych subkryteriów podlegają sumowaniu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, naleŜy Ŝądać od 
Beneficjentów wyjaśnień, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium wynika z zapisów Rozporządzenia WE 
Nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
EFRR, EFS oraz FS i uchylającego Rozporządzenie nr 1260/1999. 
Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje państwa 
członkowskie do stosowania zasady równości kobiet i męŜczyzn 
oraz niedyskryminacji, a takŜe zasady zrównowaŜonego 
rozwoju na poszczególnych etapach wdraŜania funduszy a w 
szczególności – w dostępie do nich. Kryterium to składa się z 
dwóch podstawowych subkryteriów: 

• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na 
politykę zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej).  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać 
od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na 
polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 
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4. 
Efekt ekologiczny 
przedsięwzięcia  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 1-4 pkt 

Wszyscy Beneficjenci są zobowiązani przedstawić wyliczenia 
dotyczące efektu ekologicznego przedsięwzięcia. Następnie 
tworzony jest ranking projektów od najwyŜszego do 
najniŜszego efektu. Najlepiej oceniane będą projekty o 
najwyŜszym wskaźniku ekologicznym. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 8. WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA 

Działanie 
8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 13/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 11 stycznia 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik

/ 
Ekspert 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

4. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

8. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej. 
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9.  

Projekty obejmujące obszar 
co najmniej 4 powiatów 
regionu (nie dotyczy 
powiatu grodzkiego Kraków 
oraz projektów 
promocyjnych KOM 
wymienionych wśród typów 
projektów w Działaniu 8.1) 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L Kryterium dostępowe dla Działania 8.1 MRPO. 

10. 

Koszt podróŜy słuŜbowych 
nie moŜe przekroczyć 10% 
całkowitych kosztów 
kwalifikowanych projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L Kryterium dostępowe dla Działania 8.1 MRPO. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik

/ 
KOP 

Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe 

(L/P) 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. - - - - - 

Ze względu na specyficzny charakter 8 osi priorytetowej, która 
dotyczy wyłącznie realizacji tzw. „projektów miękkich” proces 
oceny w ramach tej osi będzie składał się wyłącznie z oceny 
formalnej pełnej dokumentacji oraz oceny merytorycznej tj. 
etapu właściwej oceny merytorycznej oraz oceny 
strategicznej.  
Elementy kryterium pt. Właściwie przygotowana analiza 
finansowa projektu zostały zawarte w kryterium oceny 
merytorycznej tj. Jakość załoŜeń finansowych oraz jako 
element kryterium Trwałość projektu, w którym badana 
będzie trwałość finansowa projektu na etapie jego realizacji. Z 
kolei kryterium Zasadność zaproponowanych rozwiązań 
technologicznych w projekcie oraz wysokość kosztów 
adekwatna do przyjętych rozwiązań technologicznych w części 
finansowej znalazło odzwierciedlenie w kryterium oceny 
merytorycznej, tj. Jakość załoŜeń finansowych.  

Właściwa ocena merytoryczna 

1. Ekonomiczno- społeczny Wniosek KOP 4 0-4 pkt Wpływ działań promocyjnych na ekonomiczny rozwój regionu 
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wpływ na rozwój regionu aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

jest niezwykle istotny. KaŜde działanie marketingowe (kaŜde 
działanie promocyjne) ma na celu wzrost świadomości 
promowanego produktu lub usługi i/lub zmotywowanie 
odbiorców do konkretnego działania – zakupu produktu, 
skorzystania z usługi, itp. Traktując Małopolskę jako produkt 
naleŜy zakładać, Ŝe kaŜde działanie promocyjne powinno 
powodować wzrost świadomości Małopolski oraz realizację 
konkretnego celu, któremu poświęcone jest określone 
działanie. Na tym etapie nie da się określić metodologii ocen, 
jedyne, co jest pewne, to to, Ŝe kaŜde działanie powinno 
spowodować wzrost świadomości Małopolski jako marki. 
Ponadto, kaŜde działanie promocyjne charakteryzuje się tym, 
Ŝe jego efekt następuje najczęściej w perspektywie 
długofalowej, a tworzenie kaŜdej marki jest przedsięwzięciem 
długookresowym, na które powinno się składać wiele spójnych 
ze sobą działań. Stąd nie jest moŜliwe jednoznaczne 
określenie, które z przeprowadzonych w konkretnym czasie 
działań, da określony efekt.  
Na etapie oceny dokumentacji aplikacyjnej oceniane będą 
deklaracje Beneficjenta określające, w jaki sposób projekt 
wywrze wpływ na ekonomiczno - społeczny rozwój regionu. 
Punktacja będzie przyznawana za podanie szczegółowo 
opisanego uzasadnienia wraz z wyliczeniem liczbowym 
potencjalnego wpływu działań promocyjnych.  
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy 
ocenie tego kryterium naleŜy zaŜądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w w/w zakresie, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Istotą tego kryterium jest załoŜenie, Ŝe wsparcie nie powinno 
być kierowane na realizację projektów, co, do których istnieją 
istotne wątpliwości, Ŝe Beneficjent nie będzie w stanie 
utrzymać ich funkcjonowania w perspektywie długoletniej.  
Kryterium to składa się z trzech podstawowych subkryteriów 
tj.: 
• Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt 

oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu. W 
toku oceny badana jest struktura organizacyjna 
Beneficjenta pod kątem posiadania zasobów ludzkich i 
sprzętowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
projektu w fazie operacyjnej, ilość przyznanych nagród, 
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wyróŜnień, wdroŜonych systemów ISO itp. dotyczących 
Beneficjenta oraz ilość wykonanych projektów o 
podobnym zakresie merytorycznym w ciągu ostatnich 4 lat 
wraz z ich krótkim opisem, terminem realizacji oraz 
osobami, które mogą udzielić referencji; 

• Trwałość finansowa oraz instytucjonalna. tj. zdolność 
operacyjna – rozumiana jako zdolność do pokrycia przez 
podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych 
kosztów związanych z operacyjną fazą projektu oraz 
ewentualne ryzyko upadłości lub likwidacji podmiotu 
zarządzającego, łączna wartość projektów zrealizowanych 
w latach 2004-2007 oraz trwałość finansowa w trakcie 
realizacji projektu; 

• Planowany sposób wykorzystywania efektów projektu. 
Subkryterium to bada zarówno doświadczenia 
Beneficjenta oraz jego obecną aktywność, jak równieŜ 
plany na przyszłość w zakresie wykorzystania efektów 
projektu oraz proponowaną przez Beneficjenta ocenę 
badania efektywności projektu.  

W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy 
ocenie któregokolwiek z powyŜszych subkryteriów naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w w/w zakresie, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie. 

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium „Wpływ na polityki horyzontalne” 
wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące, EFRR, EFS oraz FS 
i uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w 
Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do 
stosowania zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz 
niedyskryminacji, a takŜe zasady zrównowaŜonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdraŜania funduszy, a w szczególności 
–w dostępie do nich.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 

równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz mniejszości 
etnicznych oraz politykę równości obszarów miejskich i 
wiejskich); 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
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jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na 
politykę zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej).  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać 
od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na 
polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

4. Komplementarność projektu  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Komplementarność działań jest niesłychanie waŜnym 
kryterium przy ocenie projektów z zakresu promocji Małopolski 
na arenie międzynarodowej. Przy jego ocenie naleŜy pamiętać 
o tym, Ŝe przynoszą sukces jedynie te działania, które są 
realizowane konsekwentnie i spójnie z pozostałymi. Chodzi tu 
nie tylko o wszystkie pozostałe projekty realizowane w ramach 
działania 8.1, ale takŜe projekty realizowane w szerszym 
kontekście, a odnoszące się do regionu Małopolski. 
W ramach tego kryterium powinny zostać uwzględnione dwa 
subkryteria: 
• zintegrowanie projektu ze strategiami promocji obszaru, 

którego będzie dotyczył projekt 
• zintegrowanie projektu z innymi projektami Beneficjenta 

lub innych podmiotów – jest to niezbędny warunek aby 
upewnić się, Ŝe Beneficjent jest w stanie zrealizować 
dany projekt, ma odpowiednią wiedzę, umiejętności i 
kontakty, które mu to umoŜliwią. 

Przyznanie 0 pkt za kryterium nie eliminuje wniosku z 
dalszej oceny. 

5. 
Kompleksowość projektu  
 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryterium „kompleksowość projektu” jest bardzo waŜnym 
czynnikiem dla wszelkiego rodzaju działań marketingowych, w 
tym promocyjnych. Skuteczność ich przeprowadzenia, 
zwłaszcza w dziedzinie marketingu regionalnego, w bardzo 
duŜej mierze uzaleŜniona jest od róŜnorodności i sposobu 
wykorzystania uŜytych narzędzi marketingowych.  
Kompleksowość powinna być badana takŜe pod kątem 
spójności podejmowanych działań. Oznacza to, Ŝe wszelkie 
wykorzystane narzędzia w ramach jednej kampanii 
promocyjnej, muszą przekazywać ten sam komunikat w 
ramach jednej, przyjętej wcześniej strategii promocyjnej. Aby 
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zadziałał efekt synergii, ten sam komunikat powinien pojawić 
się w kaŜdym z nośników uŜytych do kampanii medialnej i być 
myślą przewodnią eventu, działań PR itp. (oczywiście 
komunikat powinien być dostosowany do specyfiki i wymogów 
kaŜdego z nośników lub narzędzi).  
Wobec duŜej rozpiętości działań (od kampanii medialnej do 
działań PR) nie moŜna narzucić jednego sposobu sprawdzenia 
efektywności działań, a jedynie ocenić, czy w zaproponowanej 
ofercie znalazł się sposób oceny tychŜe jako elementu 
kompleksowości projektu. 
W ramach tego kryterium oceniane będą następujące 
subkryteria: 
• Ilość uŜytych narzędzi marketingowych; 
• Spójność uŜytych narzędzi marketingowych; 
• Zawarcie w ofercie sposobu oceny efektywności 

przeprowadzonych działań.  
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy 
ocenie któregokolwiek z powyŜszych subkryteriów naleŜy 
zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień w w/w zakresie. 
Przyznanie 0 pkt za kryterium nie eliminuje wniosku z 
dalszej oceny. 

6. Jakość załoŜeń finansowych 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Beneficjent, składając ofertę realizacji projektu promującego 
Małopolskę na arenie międzynarodowej, winien przedstawić 
załoŜenia finansowe, czyli wycenić planowane działania oraz 
pokazać ich rozłoŜenie w czasie wraz z płatnościami. 
Kryterium będzie oceniane na podstawie trzech podstawowych 
subkryteriów: 
• Kalkulacja kosztów planowanych działań; 
• Proporcje planowanych wydatków; 
• Harmonogram działań. 

W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy 
ocenie któregokolwiek subkryterium naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w w/w zakresie. W przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

7. 
Potencjał ekonomiczny 
rynku docelowego  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-3 pkt  

Potencjał ekonomiczny odzwierciedla zamoŜność 
społeczeństwa, a co za tym idzie większe moŜliwości 
nabywcze. Społeczności charakteryzujące się wyŜszym 
poziomem zamoŜności są bardziej skłonne do inwestowania 
pieniędzy na róŜnych płaszczyznach, do wydatków 
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komercyjnych, częstszych wyjazdów o charakterze 
biznesowym lub turystycznym. Łatwiej jest im podjąć ryzyko 
finansowe, co jest związane z większymi moŜliwościami 
finansowymi.  
Jako skalę odniesienia przy ocenie tego kryterium przyjęto 
m,in poziom PKB per capita w Polsce w roku poprzedzającym 
datę złoŜenia dokumentacji aplikacyjnej (wniosku 
aplikacyjnego wraz z załącznikami) w oparciu o szacunki 
Głównego Urzędu Statystycznego.  

8.  
Regionalny charakter 
projektu  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 1-4 pkt 

W przypadku działania 8.1 projekty promocyjne poddawane 
ocenie w swoim załoŜeniu powinny obejmować jak największy 
obszar (największą liczbę powiatów).Kryterium to jest waŜne 
ze względu na moŜliwość przekazania większej ilości 
informacji dotyczących całego regionu grupie docelowej. 
Działania promocyjne obejmujące większy zasięg terytorialny 
są postrzegane przez odbiorcę jako pełniejsze, bardziej spójne 
i lepiej przygotowane, a sam promowany produkt jako bardziej 
interesujący, kompleksowy, wart np. odwiedzenia. Ponadto im 
większy obszar terytorialny obejmuje promowany produkt, tym 
większe prawdopodobieństwo, Ŝe działanie takie będzie 
zgodne ze strategią całego regionu i tym samym będzie 
pracowało na korzyść całości. Promocja produktu 
usytuowanego tylko w 1 powiecie niesie za sobą 
niebezpieczeństwo, Ŝe projekt będzie oderwany od 
całościowej wizji regionu i niezgodny z nią. W trakcie oceny 
punkty otrzymają projekty angaŜujące, co najmniej 4 powiaty 
lub dotyczące powiatu grodzkiego Kraków czy Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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OŚ PRIORYTETOWA 8. WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA 

Działanie 
 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 14/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 11 stycznia 2008 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Ekspert 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
(tak/nie)/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

3. Kwalifikowalność projektu 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

4. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

6. 

MontaŜ finansowy w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niŜ określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

8. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik - L 

Ocena formalna będzie polegać na sprawdzeniu poprawności 
wniosku oraz załączników wymaganych w ramach danego 
konkursu pod kątem spełniania wymogów formalnych 
zawartych w dokumentacji konkursowej.  
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9.  

Spójność projektu z 
Priorytetami Współpracy 
Zagranicznej Województwa 
Małopolskiego 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L Kryterium dostępowe dla Działania 8.2 MRPO. 

10. 

W projekt jest 
zaangaŜowany, co najmniej 
1 partner z Województwa 
Małopolskiego oraz co 
najmniej 2 partnerów 
zagranicznych z róŜnych 
państw członkowskich UE. 
Co najmniej jeden z 
partnerów zagranicznych 
musi posiadać status władzy 
regionalnej lub lokalnej 
państwa członkowskiego. 

Wniosek 
aplikacyjny Pracownik - L Kryterium dostępowe dla Działania 8.2 MRPO. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe 

(L/P) 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena techniczna 

1. - - - - - 

Ze względu na specyficzny charakter 8 osi priorytetowej, która 
dotyczy wyłącznie realizacji tzw. „projektów miękkich” proces 
oceny w ramach tej osi będzie składał się wyłącznie z oceny 
formalnej pełnej dokumentacji oraz oceny merytorycznej tj. 
właściwej oceny merytorycznej oraz strategicznej.  
Elementy kryterium pt. Właściwie przygotowana analiza 
finansowa projektu zostały zawarte w kryterium oceny 
merytorycznej tj. Jakość załoŜeń finansowych oraz jako 
element kryterium Trwałość projektu, w którym badana będzie 
trwałość finansowa projektu na etapie jego realizacji. Z kolei 
kryterium Zasadność zaproponowanych rozwiązań 
technologicznych w projekcie oraz wysokość kosztów 
adekwatna do przyjętych rozwiązań technologicznych w części 
finansowej znalazło odzwierciedlenie w kryterium oceny 
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merytorycznej, tj. Jakość załoŜeń finansowych.  
Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4pkt 

Kryterium bada szeroko rozumiany ekonomiczno-społeczny 
wpływ projektu na rozwój regionu. 
W ramach tego kryterium oceniane będą poniŜsze subkryteria: 
a) Zasadność realizacji projektu;  
b) Zakres oddziaływania (liczba osób, instytucji, które mogą 

wykorzystać w swojej działalności rezultaty/efekty 
realizacji projektu, sposoby dotarcia i aktywizowania 
potencjalnych Beneficjentów. Punktowany będzie zasięg 
projektu rozumiany jako zasięg regionalny, subregionalny i 
lokalny); 
a. Zasięg regionalny oznacza, Ŝe zaangaŜowane w projekt 

instytucje ze względu na swoją strukturę 
organizacyjną czy sieć powiązań mogą prowadzić 
działalność na terenie całego województwa lub, co 
najmniej w połowie powiatów. 

b. Zasięg subregionalny - od czterech powiatów do 
połowy powiatów.  

c. Zasięg lokalny – do 3 powiatów. Kryterium to powinno 
być badane poprzez �odniesienie się do wyników 
analizy zapotrzebowania na rezultaty wypracowane w 
trakcie realizacji projektu. 

c) Adekwatność/rzetelność przyjętych wskaźników realizacji 
projektu do załoŜeń projektu. 

W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do zasadności 
realizacji projektu (subkryterium a)) naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w w/w zakresie, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega 
dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Istotą projektów miękkich jest tworzenie podstaw do dalszych 
działań, wymiana doświadczeń. Z reguły nie przynoszą one 
bezpośredniego trwałego efektu. Często uzyskana wiedza i 
doświadczenie są wykorzystywane w innych sferach 
niezwiązanych bezpośrednio  
z projektem. Tym niemniej o wartości projektu – po jego 
zakończeniu - świadczą działania zapewniające 
upowszechnienie jego wyników, kontynuację bądź rozszerzenie 
na inne sfery aktywności. Tak rozumianą trwałość mogą 
zapewnić instytucje, które statutowo prowadzą działalność 
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objętą projektem, nie podlegają czynnikom koniunkturalnym, 
mają solidną bazę finansową oraz sprzętową. W ramach tego 
kryterium oceniane będą następujące subkryteria: 

a) Sposób upowszechnienia efektów projektu; 
b) MoŜliwość kontynuacji działań po zakończeniu 

projektu; 
c) Trwałość organizacyjna Beneficjenta tj. posiadanie 

odpowiednich struktur i zasobów ludzkich oraz zasobów 
sprzętowych dla zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania projektu w fazie 
operacyjnej/eksploatacyjnej lub teŜ precyzyjny plan 
utworzenia takich struktur; 

d) Trwałość finansowa projektu w okresie realizacji 
projektu. 

W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
subkryterium c i d naleŜy zaŜądać od Beneficjenta wyjaśnień 
w zakresie trwałości, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.  

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Zastosowanie kryterium „Wpływ na polityki horyzontalne” 
wynika z zapisów Rozporządzenia WE Nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS 
i uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w 
Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do 
stosowania zasady równości kobiet i męŜczyzn oraz 
niedyskryminacji, a takŜe zasady zrównowaŜonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdraŜania funduszy a w szczególności –
w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
• Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 

równości szans kobiet i męŜczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich); 

• ZrównowaŜony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na 
politykę zrównowaŜonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu moŜliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej).  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, naleŜy zaŜądać 
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od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na 
polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.  

4.  Komplementarność projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Komplementarność projektów dotyczących sieci współpracy 
europejskiej jest jednym z waŜniejszych elementów oceny 
projektów aplikujących o dofinansowanie. Jedynie 
skomasowane działania dotyczące danego obszaru mogą 
doprowadzić do wypracowania wszechstronnie wartościowych 
modeli, rozwiązań itp. rezultatów projektów. W ramach tego 
kryterium oceniane będą następujące subkryteria:  

a) Nawiązanie projektu do Inicjatywy „Regiony na rzecz 
zmian gospodarczych”; 

b) Spójność projektu ze strategiami regionalnymi i 
branŜowymi oraz z projektami zrealizowanymi, 
realizowanymi lub planowanymi do realizacji przez 
Beneficjenta lub inne podmioty na danym terenie/w 
danej dziedzinie. 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

5.  Kompleksowość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-4 pkt 

Kryterium kompleksowość projektu ma na celu promować 
projekty w ramach, których realizowane będą róŜne formy 
wymiany doświadczeń, w tym o charakterze innowacyjnym czy 
pozytywnie wpływające na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego. W ramach tego kryterium oceniane będą 
następujące subkryteria: 
a) Uwzględnienie róŜnych form wymiany doświadczeń; 
b) Innowacyjny charakter projektu w skali kraju. W oparciu o 

to subkryterium oceniane będą trzy typy innowacji:  
• innowacje zorientowane na proces będą dotyczyć 

rozwoju nowych metod, instrumentów i podejść jak 
równieŜ poprawy istniejących metod,  

• innowacje zorientowane na cel skoncentrują się wokół 
formułowania nowych celów oraz podejść np. w celu 
zidentyfikowania nowych i obiecujących kwalifikacji 
oraz tworzeniu nowych obszarów zatrudnienia na rynku 
pracy 

• innowacje zorientowane na kontekst odnoszą się do 
struktur politycznych i instytucjonalnych. Będą one 
dotyczyć np. rozwoju systemu na rynku pracy. 

c) Wpływ projektu na rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
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6. Jakość załoŜeń finansowych 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4pkt 

Powodzenie projektu i jego efektywna realizacja zaleŜy od 
przyjętych załoŜeń finansowych. NaleŜy przez to rozumieć 
adekwatność planowanych działań w stosunku do dostępnych 
środków finansowych, czas realizacji zadań, przyjęte stawki 
kosztów jednostkowych a takŜe strukturę planowanych 
wydatków. W ramach tego kryterium oceniane będą poniŜsze 
subkryteria: 

a) Kalkulacja kosztów planowanych działań; 
b) Proporcje planowanych wydatków; 
c) Harmonogram działań. 

W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy ocenie 
któregokolwiek subkryterium naleŜy zaŜądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w w/w zakresie. W przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

7. Jakość partnerstwa 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4pkt 

W działaniu, którego istotą jest tworzenie sieci współpracy, 
fundamentalne znaczenie ma jakość partnerstwa. NaleŜy pod 
tym pojęciem rozumieć status prawny partnerów, zasoby 
materialne, nabyte doświadczenie we współpracy 
międzynarodowej poprzez udział w projektach. O sieci 
współpracy moŜna mówić tylko w sytuacji, gdy zaangaŜowany 
jest, co najmniej jeden partner z Małopolski i co najmniej 
dwóch partnerów zagranicznych z róŜnych państw 
członkowskich UE. Szczególnie preferowani powinni być 
partnerzy z regionów partnerskich Małopolski.  
W ramach tego kryterium oceniane będą poniŜsze subkryteria: 

a) Liczba partnerów z Małopolski, potwierdzona 
deklaracją partnerstwa lub umową partnerstwa (umowa 
partnerstwa powinna być przedłoŜona najpóźniej w 
dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu); 

b) Liczba partnerów z państw członkowskich UE, 
potwierdzona listami intencyjnymi lub umową 
partnerstwa (umowa partnerstwa powinna być 
przedłoŜona najpóźniej w dniu podpisania umowy o 
dofinansowanie projektu); 

c) System zarządzania projektem (zdefiniowana rola, 
zadania i odpowiedzialność poszczególnych partnerów, 
sposób podejmowania kluczowych decyzji w 
partnerstwie, proponowane działania, komunikacja, 
monitorowanie postępu);  

d) Doświadczenie Beneficjenta i partnerów (udział w 
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projektach sieciowych, w prowadzeniu projektów 
finansowanych ze środków UE, wcześniejsza współpraca 
z danymi partnerami). 

8.  Przedmiot projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-1pkt 

Projekty mogą obejmować działania w róŜnych obszarach tj.: 
edukacja, współpraca środowisk naukowych, gospodarka, 
turystyka itd. 
Szczególnie poŜądane będą projekty promujące idee: 

- partnerstwa publiczno-prywatnego; 
- gospodarczych przedstawicielstw Małopolski zagranicą; 
- turystyki wiejskiej; 
- finansowania, mecenatu, sponsoringu i promocji 

przedsięwzięć kulturalnych; 
- produktów turystycznych; 
- odnawialnych źródeł energii; 
- zarządzanie polityką regionalną; 
- zarządzanie słuŜbą zdrowia. 

Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 
Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2007-2013. 
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Załącznik 5.  Lista kluczowych projektów w ramach Programu Operacyjnego
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Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 

Lp. 
Instytucja odpowiedzialna za 

realizację 
Nazwa inwestycji 

orientacyjny koszt 
całkowity 
inwestycji 
(mln euro) 

dofinansowanie 
(mln euro) 

Dofinansowanie 
po przeliczeniu 

na PLN  

przewidywany 
okres realizacji 

inwestycji 

1 2 3 4 5 6 7 

Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy – projekty podstawowe 

Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych 
Schemat A. Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyŜszego 

1 
Państwowa WyŜsza Szkoła 
Zawodowa w Oświęcimiu 

Adaptacja budynków byłego Monopolu Tytoniowego na 
potrzeby Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w 
Oświęcimiu 

6,25 4,50 16 251 750 2008 - 2009 

2 
Państwowa WyŜsza Szkoła 
Zawodowa w Tarnowie 

Rozbudowa Kampusu Państwowej WyŜszej Szkoły 
Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzonej Akademii 
Tarnowskiej 

11,75 9,00 32 503 500 2007 - 2011 

3 
Podhalańska Państwowa 
WyŜsza Szkoła Zawodowa w 
Nowym Targu 

Budowa Centrum Dydaktyczno- Bibliotecznego 
Podhalańskiej Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w 
Nowym Targu 

11,6 6,75 24 377 625 2007 - 2011 

4 
Państwowa WyŜsza Szkoła 
Zawodowa w Nowym Sączu 

Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w Państwowej WyŜszej 
Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 

11,75 6,75 24 377 625 2007 - 2013 

5 
Papieska Akademia Teologiczna 
w Krakowie 

Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w 
Krakowie – dokończenie 

8 6,80 24 558 200 2007 - 2009 

6 Uniwersytet Jagielloński 
Budowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na 
wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu 

25 18,00 65 007 000 2007 - 2012 

7 
Akademia Górniczo – Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w 
Krakowie 

Budowa Centrum Komputerowego (Informatyki) AGH - 
budynek dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w Krakowie 

17,67 13,25 46 685 050 2007 - 2013 

Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

8 
Akademia Górniczo – Hutnicza 
im. Stanisława Staszica w 
Krakowie 

Modernizacja ACK CYFRONET AGH - etap I 3,5 1,75 6 238 750 2007-2011 

9 Województwo Małopolskie Małopolska Sieć Szerokopasmowa 40,11 30,00 106 950 000 2008-2012 
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Priorytet 3. Turystyka i przemysł kulturowy - projekty podstawowe   
Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej (Schemat A) 
Schemat A. Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej 

10 Województwo Małopolskie Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) 4 3,00 10 695 000 2008 - 2010 

Priorytet 4. Infrastruktura dla rozwoju regionalnego - projekty podstawowe  
Działanie 4.1  Rozwój infrastruktury drogowej 
Schemat A. Drogi regionalne 

  Województwo Małopolskie 
Budowa obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w 
miejscowościach: Proszowice, Zembrzyce, Dobczyce, 
Podegrodzie, Szczurowa, Olkusz, Wojnicz 

  

 

 

11   Obwodnica Proszowic 8,56 7,27 23 398 495 2008 - 2010 
12   Obwodnica Zembrzyc 12,30 10,45 33 633 325 2008 - 2010 
13   Obwodnica Dobczyc 15,51 13,18 42 419 830 2010 - 2012 
14   Obwodnica Podegrodzia 8,02 6,82 21 950 170 2009 - 2011 
15   Obwodnica Szczurowej 8,02 6,82 21 950 170 2009 - 2012 
16   Obwodnica Olkusza 13,37 11,36 36 562 160 2011 - 2012 
17   Obwodnica Wojnicza 10,70 9,09 29 256 165 2010 - 2012 
Schemat B. Drogi w miastach na prawach powiatu 

18 Miasto Kraków 
Budowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście 
Przegorzał) 

5,34 3,00 10 834 500 2007 - 2008 

19 Miasto Kraków 
Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. 
Śliwiaka (przedłuŜenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) 

33,37 14,00 50 561 000 2008 - 2010 

20 Miasto Tarnów 
Budowa połączenia autostrady A 4 (węzeł KrzyŜ) z drogą 
Wojewódzką Nr 977 

24,55 13,00 46 949 500 2007 - 2010 

21 Miasto Nowy Sącz 
Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie 
m. Brzezna z drogą krajową  nr 75 /Brzesko – Nowy Sącz – 
Krynica/ 

32,09 13,00 46 345 000 2007 - 2013 

Działanie 4.2  Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu 
Schemat B. Tabor kolejowy 

22 Województwo Małopolskie Zakupy taboru kolejowego 26,74 15,00 53 475 000 2008 - 2010 
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Priorytet 5. Krakowski Obszar Metropolitalny - projekty podstawowe  
Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 

23 
Muzeum Armii Krajowej im. 
Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w 
Krakowie 

Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 
12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej 

9,99 8,00 28 892 000 2007 - 2011 

24 
Ośrodek Dokumentacji Sztuki 
Tadeusza Kantora „Cricoteka” 

Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka 
Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - CRICOTEKA 8,097 7,00 25 280 500 2007 - 2011 

25 Teatr im. J. Słowackiego Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie 9,55 8,00 28 892 000 2007 - 2013 

26 Opera Krakowska w Krakowie 
Technologia teatru muzycznego w budynku Opery 
Krakowskiej 

8,96 7,62 25 635 543 2007 - 2008 

27 
Muzeum Lotnictwa Polskiego w 
Krakowie 

Budowa Lotniczego Parku Kulturowego w Krakowie, w tym 
Gmachu Głównego Muzeum Lotnictwa Polskiego 

10 8,50 29 948 900 2007 - 2013 

28 Miasto Kraków  Utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 12,81 6,61 23 872 015 2007 - 2010 

29 Gmina Miejska Kraków  Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) 49,9 20,00 64 370 000 2007 - 2012 

30 
Towarzystwo Sportowe "Wisła" 
Kraków 

Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą 

14,71 8,00 27 651 200 2008 - 2012 

31 

Konsorcjum szpitali 
specjalistycznych 
koordynowane przez Krakowski 
Szpital Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II w Krakowie (w tym: 
Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. L. 
Rydygiera w Krakowie) 

Rozwój Krakowskiego Centrum Badań i Technologii 
Medycznych 

18,87 14,78 50 018 476 2007 - 2009 

Krakowski Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła 
II 

18,18 15,45 55 079 250 
32 

Collegium Medicum UJ 

Zintegrowany projekt w obszarze specjalistycznej 
medycyny ratunkowej i katastrof: Centrum Urazów 
Ratownictwa Medycznego i Katastrof oraz Zintegrowane 
Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej   43,38 10,21 36 398 650 

2007 - 2010 

33 
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 
w Krakowie 

Budowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną 
Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii w 
Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie  

7,9 6,72 24 269 280 2008 – 2011 
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Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego 

Schemat B. Infrastruktura okołolotniskowa 

34 
Międzynarodowy Port Lotniczy 
im. Jana Pawła II Kraków - 
Balice Sp. z o.o. 

Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu 
lotniczego w Krakowie 

13,37 4,998 18 050 277 2008 - 2012 

Priorytet 5. Krakowski Obszar Metropolitalny - projekty rezerwowe  

Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 

35 
Muzeum Historyczne Miasta 
Krakowa 

Modernizacja obiektu Pałac "Pod Krzysztofory" - głównej 
siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 

7,49 6,36 22 673 400 2008 - 2012 

Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna - projekty podstawowe 
Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego 
Schemat A. Ochrona zdrowia 

36 
Szpital Specjalistyczny im. J. 
Śniadeckiego w Nowym Sączu 

Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego im. J. 
Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz z przebudową 
pomieszczeń oraz zakupem wyposaŜenia dla potrzeb bloku 
operacyjnego 

10,75 6,00 21 669 000 2008 - 2012 

Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska - projekty podstawowe  

Działanie 7.4 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed skutkami klęsk Ŝywiołowych 

37 
Związek Gmin Jeziora 
RoŜnowskiego  

Rekultywacja zbiorników Czchów - RoŜnów 11,76 10,0 36 115 000 2008 - 2013 
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Załącznik 6. Słowniczek pojęć dla beneficjenta               

A 
Aglomeracja   Teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki 
komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych – zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z późń. zm.). W ramach działania 7.1. MRPO wspierane będą projekty z 
aglomeracji od 2 do 15 tys. RLM, które znajdują się w wykazie stanowiącym integralną część obowiązującego w dniu 
składania wniosków Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). 
Aparatura naukowo-badawcza   Zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o 
małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyŜszych o kilka 
rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub 
eksploatacyjnych). Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego i innych 
urządzeń nie wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji prac B+R. 
 

B 
Badania przedkonkurencyjne (prace rozwojowe)   Nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie 
dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i 
umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, 
procesów lub usług. Prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii 
produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeŜeli takie zmiany mają 
charakter ulepszeń- zgodnie z z Art. 2 ustawy z dn.8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2004 Nr 238 
poz. 2390 z późń. zm.). 
Badania przemysłowe   Badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych 
produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania 
te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złoŜonych, szczególnie do oceny przydatności technologii 
rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych – zgodnie z Art. 2 ustawy z dn. 08 października 
2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2004 Nr 238 poz. 2390 z późń. zm.). 
Beneficjent   Zgodne z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 – Podmiot gospodarczy, podmiot lub 
przedsiębiorstwo, publiczne lub prywatne, odpowiedzialne za inicjowanie lub inicjujące i realizujące operacje. Potencjalni 
beneficjenci, uprawnieni do wnioskowania o wsparcie ze środków MRPO, uprawnieni do podpisania umowy o 
dofinansowanie oraz odpowiadający za realizację projektów, zostali zdefiniowani na poziomie kaŜdego działania/schematu 
MRPO (pkt. 18 informacji nt. działań).W ramach programów pomocy objętych art. 87 Traktatu, beneficjentami są 
przedsiębiorcy, realizujący indywidualny projekt i otrzymujące pomoc publiczną. 
Biomasa   Stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące 
z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a takŜe przemysłu przetwarzającego ich produkty, a 
takŜe części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 9 
grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w 
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2004 Nr 267 poz. 2656). 
 

C 
Cel strategiczny   Cel określony w szerszej perspektywie sektorowej, regionalnej lub krajowej, do której ma się 
przyczynić realizacja projektu. 
Centrum transferu technologii   Centrum, którego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy innowacyjnymi 
przedstawicielami nauki – twórcami nowych rozwiązań technologicznych a przemysłem, głównie z sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
Cross-financing   Zasada elastycznego krzyŜowego finansowania, mająca na celu ułatwienie wdraŜania 
jednofunduszowych programów operacyjnych, polegająca na finansowaniu działań, które naleŜą do obszaru interwencji 
innego funduszu strukturalnego, zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Zasada ta stosuje się jedynie 
do działań, które są zarówno niezbędne dla pomyślnej realizacji projektu lub grupy projektów jak i bezpośrednio powiązane 
z projektem lub grupą projektów. Udział środków moŜliwych do objęcia zasadą jest ograniczona do 10% na poziomie osi 
priorytetowej Programu. Szczegółowe informacje nt. moŜliwości stosowania tej zasady są określone w RPO oraz opisach 
działań/schematów.. 
 

D 
Digitalizacja   Konwersja danych z postaci analogowej na cyfrową. 
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Dokument równowaŜny do planu zagospodarowania przestrzennego   W celu identyfikacji strategicznych 
zamierzeń gminy w zakresie tworzenia Stref Aktywności Gospodarczej (dz. 4.3. MRPO), przyjmuje się, Ŝe w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, beneficjent powinien odnieść się do konkretnych zapisów – 
wskazujących na wolę realizacji zamierzeń wynikających z projektu – „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy” (o którym mowa w Art. 9 -13 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Za dokument równowaŜny wskazujący na 
moŜliwość realizacji inwestycji uznaje się równieŜ decyzję / decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dot. 
obszaru SAG. 
Droga gminna   Droga, która posiada kategorię drogi gminnej oraz nadany numer przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego.  
Droga  powiatowa   Droga, która posiada kategorię drogi powiatowej oraz ma nadany numer przez Zarząd 
Województwa Małopolskiego. 
Droga wojewódzka   Droga, która posiada kategorię drogi wojewódzkiej oraz ma nadany numer przez Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 
DuŜy projekt inwestycyjny   Inwestycja w środki trwałe, której koszty kwalifikowane przekraczają 50 
mln Euro, według obliczeń na podstawie cen i kursów wymiany obowiązujących w dniu przyznania 
pomocy. 
Działalność badawczo-rozwojowa (B+R)   Praca twórcza podejmowana w sposób systematyczny w celu 
zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Rozwój 
gospodarczy uzaleŜniony jest współcześnie od postępu naukowo-technicznego, który określa jego kierunki i tempo. Traktat 
Rzymski z 1957 r. (art. 130 f) zakłada konieczność umocnienia pozycji naukowej i technologicznej Wspólnoty Europejskiej 
na rynku światowym. Celem działania Wspólnoty w sferze B+R jest koordynacja polityk poszczególnych państw 
członkowskich oraz postulowanie i wdraŜanie programów naukowo badawczych, szczególnie, jeśli chodzi o problemy 
badawcze, które ze względu na wielodyscyplinowość, wysokość nakładów, kadrę naukową mogą być lepiej, szybciej i 
efektywniej realizowane wspólnie. Polityka B+R Wspólnoty nastawiona jest teŜ na kształtowanie spójności między 
działaniami podejmowanymi na tym polu przez poszczególne państwa, a takŜe na udostępnianie wyników badań małym i 
średnim  przedsiębiorstwom. Ma to wspierać i w efekcie zmniejszać róŜnice technologiczne między regionami i tworzyć lepsze 
warunki równej konkurencji. Działalność badawczo-rozwojowa – oznaczana jest skrótem od wyrazów: badania (B) + rozwój 
(R). 
Do sfery badawczo-rozwojowej zalicza się jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe [JBR], jednostki obsługi nauki 
(biblioteki naukowe, archiwa, stowarzyszenia naukowe) szkoły wyŜsze prowadzące działalność B+R oraz jednostki rozwojowe 
prowadzące prace badawczo-rozwojowe obok innej działalności. 
 

E 
Energia odnawialna (energia wytwarzana w odnawialnych źródłach energii)   Energia elektryczna lub 
ciepło pochodzące w szczególności: 
• z elektrowni wodnych oraz wiatrowych, 
• ze źródeł wytwarzających energię z biomasy oraz biogazu, 
• ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów do produkcji ciepła, 
• ze źródeł geotermalnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku 
zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2004, Nr 267, poz. 2656). 
Efektywność energetyczna   Związana jest z ekonomicznym wykorzystaniem nośników energii. Ma na celu 
racjonalizację uŜytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego 
oddziaływania na środowisko. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię moŜna osiągnąć przez podejmowanie działań 
związanych z efektywnością wykorzystania tej energii, tj. termorenowacją i termomodernizacją budynków, modernizacją 
działania systemów grzewczych w budynkach, wytwarzaniem energii w skojarzeniu w oparciu o istniejące źródła ciepła, 
stosowanie elementów pomiarowych i regulatorów zuŜycia energii. 
Efektywność (wykorzystania środków)   Kryterium ewaluacyjne porównujące wielkość nakładów na rzecz 
realizacji programu (np. finansowych, administracyjnych, ludzkich) z rzeczywistymi osiągnięciami programu na poziomie 
produktu, rezultatu lub oddziaływania. 
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)   powstał w 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego. Bank zajmuje się 
udzielaniem poŜyczek na projekty europejskie (takie jak połączenia kolejowe i drogowe, lotniska, programy ochrony 
środowiska), zwłaszcza w uboŜszych regionach, krajach kandydujących i krajach rozwijających się. Udziela równieŜ kredytów 
na inwestycje MSP. 
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)   Jeden z funduszy Unii 
Europejskiej, którego celem jest promocja zrównowaŜonego rozwoju obszarów wiejskich na terenie całej Wspólnoty w sposób 
komplementarny do instrumentów rynkowych. Fundusz ten jest jednym z narzędzi realizacji Wspólnej Polityki Rolnej UE. W 
obecnym okresie programowania fundusz ten traktowany jest odrębnie od funduszy strukturalnych. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)   Jeden z funduszy strukturalnych, którego zadaniem jest 
zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów naleŜących do Unii. W szczególności fundusz ten udziela wsparcia 
inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i średnim 
przedsiębiorstwom. 
Europejski Fundusz Rybacki (EFR)   Jeden z funduszy Unii Europejskiej, którego głównym celem jest racjonalna 
gospodarka Ŝywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności rybactwa i 
przetwórstwa rybnego. 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS)   Jeden z funduszy strukturalnych, stanowi główny instrument polityki 
społecznej wspólnoty. Zapewnia pomoc finansową w zakresie projektów dotyczących szkoleń zawodowych, reorientacji 
zawodowej (zmiany kwalifikacji zawodowych) oraz tworzenia nowych miejsc pracy. 
E-usługi (usługi on-line)   Usługi świadczone drogą elektroniczną, rozumiane jako usługi, których wykonanie 
następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne Ŝądanie 
usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych – 
zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 
Ewaluacja   Osąd (ocena) wartości interwencji publicznej dokonany przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów 
(skuteczności, efektywności, uŜyteczności, trafności, trwałości) i standardów oraz w oparciu o zebrane i zinterpretowane za 
pomocą odpowiedniej metodologii informacje. Ewaluacja ma na celu poprawę jakości, skuteczności i spójności pomocy 
funduszy oraz strategii i realizacji programów operacyjnych w odniesieniu do konkretnych problemów strukturalnych 
dotykających dane państwa członkowskie i regiony, z jednoczesnym uwzględnieniem celu w postaci trwałego rozwoju i 
właściwego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego oddziaływania na środowisko oraz strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko. Ocena skuteczności podejmowanych działań obejmuje: 
• Ewaluację przed rozpoczęciem realizacji programu operacyjnego (ex-ante), mającą na celu optymalizację 

alokacji środków budŜetowych programu oraz poprawę jakości przygotowania, 
• Ewaluację bieŜącą (on-going), połączoną z monitorowaniem programu operacyjnego, która stanowi uzasadnianie 
propozycji przesunięć środków w ramach osi priorytetowych i pomiędzy nimi oraz podziału rezerw związanych ze 
skutecznością i efektywnością wykorzystania środków, 
• Ewaluację ad hoc, którą moŜna przeprowadzić w przypadku, gdy monitorowanie programu operacyjnego wykaŜe 

znaczące odejście od celów początkowo ustalonych i w przypadku, gdy przedstawiane są propozycje rewizji programu, 
• Ewaluację na zakończenie realizacji programu operacyjnego (ex-post), która określi efektywność wdraŜania 

programu, obejmując ocenę wykorzystania środków, skuteczność i wydajność pomocy oraz jej oddziaływanie. 
 

F 
Fundusze strukturalne   Zasób finansowy UE umoŜliwiający pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki 
krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). W okresie 2007-2013 Unia 
Europejska zdefiniowała 2 fundusze strukturalne – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Europejski Fundusz 
Społeczny. 
Funkcje metropolitalne   Funkcje wielkich miast i zespołów miejskich. W zaleŜności od stopnia ich ukształtowania i 
wyspecjalizowania, jakości i unikatowości mają one charakter regionalny, narodowy, kontynentalny, a nawet globalny. 
Powinny zapewniać zewnętrzną ekspansję macierzystego regionu w skali wewnątrzkrajowej i międzynarodowej. Funkcje 
metropolitalne mają właściwości dóbr rzadkich oraz charakteryzują się wysoką jakością podstawowych funkcji usługowych 
(w tym równieŜ wysoką jakością przestrzeni). W ramach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Małopolskiego wskazano na następujące podstawowe funkcje metropolitarne, które pozwoliły na wyodrębnienie obszaru 
metropolitarnego, jakim jest KOM: 
• polityczno-administracyjna 
• duchowa (dziedzictwa narodowego i kulturowego) 
• kulturowa 
• edukacyjno-naukowa 
• turystyczna 
• komunikacyjna 
• informacyjno-logistyczna. 
 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 436 

                                                                                   G 
Ginące zawody   Zawody o charakterze rękodzielniczym, wykorzystujące tradycyjne umiejętności i techniki 
rzemieślnicze. Do kategorii ginących zawodów zaliczamy m.in. kowalstwo artystyczne, klasyczne introligatorstwo, ceramikę 
garncarską, rymarstwo, itp. 
Gmina uzdrowiskowa   Gmina, której obszarowi lub jego części został nadany status uzdrowiska (definicja zgodna z 
Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. O lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 
gminach uzdrowiskowych). Patrz: definicja uzdrowiska. W ramach MRPO realizowane będą wyłącznie projekty, które będą 
wynikać z Planów Rozwoju Uzdrowisk. 
Gospodarka oparta na wiedzy   Gospodarka bezpośrednio bazująca na tworzeniu, dystrybucji oraz wykorzystaniu 
wiedzy i informacji. Wiedza jest rozumiana w tym ujęciu jako produkt oraz jako czynnik napędzający wzrost gospodarczy. 
Za cechę najwaŜniejszą gospodarki opartej na wiedzy uznaje się jej rosnące znaczenie w globalizacji, w technikach 
informatycznych, a nade wszystko w rozwoju nauki i wiedzy jako leŜących u podstaw zmian zachodzących w gospodarce. 
 

I 
Infrastruktura Klucza Publicznego   Szeroko pojęty kryptosystem, w skład którego wchodzą urzędy certyfikacyjne, 
urzędy rejestracyjne, subskrybenci certyfikatów (uŜytkownicy), oprogramowanie i sprzęt. 
Inkubator przedsiębiorczości   Wyodrębniona organizacyjnie, budŜetowo i lokalowo jednostka, która 
zapewnia początkującym przedsiębiorcom pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy, m.in. poprzez: 
1. ofertę atrakcyjnych cenowo lokali, 
2. obsługę administracyjno-biurową firm działających w inkubatorze, 
3. doradztwo biznesowe (pomoc prawna, pomoc w pozyskiwaniu źródeł finansowania, doradztwo z 
zakresu zarządzania i marketingu), 
4. promocję podmiotów działających w inkubatorze.  
Zgodnie z zapisami Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 
2013, moŜe być on utworzony wyłącznie na obszarze strefy  aktywności  gospodarczej (SAG) jako 
element projektów wskazanych w przykładowych rodzajach projektów uwzględnionych w Karcie 
Działania 4.3.  
Innowacja   Idea, postępowanie lub rzecz, która jest jakościowo odmienna od dotychczasowych. Innowacje obejmują 
produkty i usługi oraz działania mające na celu doprowadzenie ich do nabywców oraz przekonanie o ich uŜyteczności. 
Stwarzają dla przedsiębiorców i menedŜerów korzystne moŜliwości dokonania istotnych zmian, podjęcia nowej 
działalności, świadczenia nowych usług i pozyskiwania dzięki temu innowacyjnych nabywców. Sprawdzianem udanej 
innowacji jest jej powodzenie na rynku. [T. Szucki „Encyklopedia marketingu”, Warszawa, 1998] 
W firmie, przez innowacje rozumie się najczęściej nowości zastosowane w produktach, technice lub w zarządzaniu. 
Faktycznie innowacje w firmie dzielą się na procesowe, produktowe, organizacyjne, marketingowe i środowiskowe. Innowacja 
w obrębie procesu oznacza wdroŜenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostarczania towarów i usług 
(w tym znaczące zmiany w obrębie technik, sprzętu oraz/lub oprogramowania). Za innowację nie uwaŜa się niewielkich 
zmian lub ulepszeń; zwiększenie mocy produkcyjnych lub usługowych poprzez dodanie systemów produkcyjnych lub 
logistycznych bardzo podobnych do obecnie stosowanych; zaprzestania stosowania danego procesu, prostego zastąpienia lub 
podwyŜszenia majątku; zmian wynikających jedynie ze zmian cen czynników produkcji dostosowania do potrzeb 
uŜytkownika, regularnych zmian sezonowych i innych cyklicznych; obrotu nowymi lub znacząco udoskonalonymi projektami. 
Innowacja organizacyjna oznacza wdroŜenie nowej metody organizacyjnej w praktykach prowadzenia działalności w danym 
przedsiębiorstwie, w organizacji pracy lub w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. Za innowację nie uwaŜa się zmiany w 
praktykach prowadzenia działalności, organizacji pracy lub w relacjach z podmiotami zewnętrznymi, które opierają się na 
metodach organizacyjnych. 
Instytucja Zarządzająca (IZ)   Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, art. 59 – krajowy, regionalny, lub 
lokalny organ władzy publicznej lub podmiot publiczny lub prywatny, wyznaczony przez państwo członkowskie do 
zarządzania programem operacyjnym. W przypadku MRPO rolę Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa (IZ 
MRPO). 
Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP II)   Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, art. 2 ust. 6 – 
kaŜdy podmiot lub instytucja publiczna lub prywatna, za której działalność instytucja zarządzająca ponosi 
odpowiedzialność lub wykonująca obowiązki w imieniu takiej instytucji w odniesieniu do beneficjentów realizujących 
operacje. W ramach MRPO zdecydowano o powierzeniu, na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o 
zasadach prowadzenia polityki rozwoju, pełnienia roli IP II stopnia w zakresie dotyczącym 2. Osi Priorytetowej, 
samorządowej jednostce budŜetowej, tj. Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości. 
Instytucje otoczenia biznesu (IOB)   Podmioty świadczące usługi na rzecz sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
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posiadające niezbędne zasoby materialne, techniczne oraz kompetentną kadrę pracowniczą. Do instytucji otoczenia biznesu 
zaliczamy przede wszystkim: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki wspierania przedsiębiorczości (biznesu), 
centra przedsiębiorczości działające w ramach fundacji i stowarzyszeń, izby przemysłowo- handlowe, izby rzemieślnicze, 
fundusze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności, centra 
transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo- rozwojowe, inkubatory przedsiębiorczości, inkubatory technologiczne, 
parki naukowo- technologiczne. 
 

J 
Jednolity rynek europejski (JRE)   To specyficzny organizm gospodarczy, a jednocześnie zbiór reguł wspólnej 
polityki ekonomicznej. Jego celem jest doprowadzenie do takich zmian strukturalnych w gospodarkach krajów 
członkowskich, aby zwiększyć zdolność UE do kreowania wzrostu ekonomicznego i zatrudnienia. 
JEREMIE   Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises. Inicjatywa wspólnotowa, przygotowana wspólnie 
przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO), inne serwisy Komisji Europejskiej oraz Grupy Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego (EBI). Ma na celu lepszą realizację Strategii Lizbońskiej poprzez wspieranie efektywniejszego dostępu 
do finansowania rozwoju, małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw w regionach, w okresie 
programowania 2007-2013. Łączy zasoby Komisji, władz krajów/regionów członkowskich, Europejskiego Funduszu 
Inwestycyjnego, EBI oraz Międzynarodowych Instytucji Finansowych (EIF). Na bazie funduszy ww. instytucji tworzony jest 
narodowy fundusz, który wspiera sektor MSP poprzez: 
• Instytucje MikropoŜyczkowe, 
• Transfer Technologii, 
• Fundusze Poręczeniowe oraz 
• Fundusze Venture Capital. 
JESSICA   Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas. Inicjatywa wspólna, której głównym celem jest 
optymalizacja wykorzystania środków dla poszerzenia dostępu do finansowania dla projektów dotyczących rozwoju obszarów 
miejskich. Łączy zasoby Komisji, krajów/regionów członkowskich, EBI oraz Międzynarodowych Instrumentów Finansowych. Na 
bazie tych funduszy powołane zostaną Fundusze Rozwoju Miejskiego (FRM), działające na zasadzie partnerstwa publiczno-
prywatnego. 
Środki dostępne w ramach JESSICA są zwrotne i odnawialne. Instrumenty inicjatywy obejmują m.in. poręczenia poŜyczkowe i 
poŜyczki, które słuŜyć mają przyciągnięciu inwestycji z sektora prywatnego w następujących dziedzinach: 
• podstawowa infrastruktura miejska, 
• rewitalizacja, 
• rozwój przedsiębiorczości oraz handlu, 
• transport miejski, 
• budownictwo społeczne. 

K 
Klaster   Geograficzne lub funkcjonalne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, 
jednostek świadczących usługi, zakładów działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (np. 
uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń branŜowych) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących 
między sobą, ale takŜe współpracujących. Klastry, osiągające masę krytyczną i odnoszące niezwykłe sukcesy konkurencyjne w 
określonych dziedzinach działalności, są uderzającą cechą niemal kaŜdej gospodarki narodowej, regionalnej, stanowej, a 
nawet wielkomiejskiej, zwłaszcza w krajach gospodarczo rozwiniętych. Efektem ich funkcjonowania jest wzmocnienie 
innowacyjnego potencjału regionu, rozwój współpracy pomiędzy firmami z pokrewnych branŜ gospodarki (poprzez 
współpracę z sektorem B+R oraz instytucjami wsparcia biznesu oraz podniesienie konkurencyjności firm na rynku lokalnym, 
krajowym i międzynarodowym. 
Kogeneracja  (skojarzona  gospodarka  energetyczna)   Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania 
energii elektrycznej i uŜytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zuŜycie paliwa, zastosowanie 
kogeneracji daje duŜe oszczędności ekonomiczne i jest korzystne pod względem ekologicznym – w porównaniu z odrębnym 
wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. 
Kompleksowe uzbrojenie terenu   Kompleksowe uzbrojenie terenu, przeznaczonego w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub w dokumencie równowaŜnym, pod inwestycje (strefa aktywności gospodarczej (SAG)) – 
nie dotyczy terenów objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej (SSE), w przypadku gdy Beneficjentem jest 
zarządzający SSE - polegające na jego przygotowaniu w sposób odpowiadający celowi projektu – obejmuje prace inwestycyjne 
związane z dostarczeniem brakujących, podstawowych mediów (uzbrojenie/ uzupełnienie uzbrojenia terenu SAG) – 
kanalizacji, wodociągu, sieci energetycznych, teleinformatycznych, gazowych itp. oraz dróg wewnętrznych. 
Konkurencyjność regionu   Zespół cech decydujących o atrakcyjności regionu z punktu widzenia warunków do 
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prowadzenia działalności gospodarczej, lokowania inwestycji lub miejsca zamieszkania; to takŜe wyraz przewagi 
technologicznej lub niŜszych cen produktów i usług wytwarzanych w regionie, w porównaniu z innymi regionami. 
Kontrakt wojewódzki   Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – 
porozumienie o dofinansowanie regionalnego programu operacyjnego środkami pochodzącymi z budŜetu państwa lub ze 
źródeł zagranicznych zawarte pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego, a zarządem województwa 
na warunkach określonych przez Radę Ministrów.. 
Konwergencja   Jeden z trzech strategicznych celów UE w okresie programowania 2007-2013. Cel ten zorientowany jest 
na obszary o niskim  poziomie rozwoju  społeczno-gospodarczego, którego priorytetem jest wzrost gospodarczy i tworzenie 
miejsc pracy. 
Cel ten ma być osiągnięty poprzez poprawę warunków wzrostu i zatrudnienia dzięki zwiększonym inwestycjom w kapitał 
rzeczowy i ludzki, rozwojowi innowacyjności i społeczeństwa opartego na wiedzy, zdolnościom adaptacyjnym do zmian 
gospodarczych i społecznych, ochronie i poprawie środowiska, oraz zwiększeniu wydajności administracji. 
Krakowski Obszar Metropolitarny (KOM)   „Region funkcjonalny”, obejmujący metropolię Kraków wraz z 
sąsiadującym zespołem jednostek osadniczych, powiązanych z nią funkcjonalnie. Dla potrzeb wdraŜania Osi Priorytetowej 5 
MRPO, KOM obejmuje swym zasięgiem strefę podmiejską Krakowa (zgodnie z Wojewódzkim Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego są to następujące jednostki terytorialne: Kraków, Kłaj, Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice, Liszki, 
Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki) oraz obszar 
obsługiwany przez miejski transport publiczny miasta Kraków (są to dodatkowo gminy: Czernichów, Iwanowice). 
Kształcenie ustawiczne   Kształcenie prowadzone w szkołach dla osób dorosłych, a takŜe uzyskiwanie i uzupełnianie 
wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek 
szkolny, organizowane i prowadzone przez szkoły dla dorosłych lub placówki kształcenia ustawicznego, placówki 
kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, o których mowa w  ustawie z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.). 
Kształcenie zawodowe Kształcenie prowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych, których ukończenie 
umoŜliwia uczniom uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu lub uzyskanie 
świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.). 
Kwalifikowalność wydatków   Kryteria dotyczące wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektu oraz 
wdraŜania, monitorowania programu, których spełnienie warunkuje otrzymanie refundacji ich części ze środków funduszy 
strukturalnych lub Funduszu Spójności. 
 

L 
LEADER   Leader  jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy 
działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz 
realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., 
wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych 
sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. 
Największe wsparcie podejścia typu LEADER w latach 2007-2013 dostępne będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (Oś 4). 
Lotnisko regionalne   Zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi finansowania portów lotniczych i pomocy 
państwa na rozpoczęcie działalności dla przedsiębiorstw lotniczych, oferujących przeloty z regionalnych portów lotniczych 
[Dziennik Urzędowy UE z 9 grudnia 2005 r., C312/01], wyróŜniamy cztery kategorie lotnisk: kategorię A, zwaną dalej 
kategorią „duŜych wspólnotowych portów lotniczych”, obejmującą ponad 10 mln przelotów pasaŜerskich rocznie; kategorię 
B, składającą się z „krajowych portów lotniczych”, obejmującą roczny wolumen przelotów pasaŜerskich 5-10 mln; kategorię 
C, składającą się z „duŜych regionalnych portów lotniczych”, obejmującą roczny wolumen przelotów pasaŜerskich 1-5 mln; 
kategorię D, zwaną dalej kategorią „małych regionalnych portów lotniczych”, obejmującą roczny wolumen przelotów 
pasaŜerskich mniejszy od 1 mln pasaŜerów. 
 

M 
Małopolski Project Pipeline (MPP)   Projekt pilotaŜowy przygotowany i wdraŜany przez Instytucję Zarządzającą 
MRPO, celu zapewnienia właściwego poziomu wdroŜenia MRPO. Instrumenty zaproponowane w Programie PP skierowane są 
docelowo do beneficjentów projektów najwaŜniejszych dla rozwoju regionu, a takŜe do beneficjentów w tych dziedzinach, 
które wymagają szczególnie nowatorskiego i innowacyjnego podejścia. MPP zakłada udostępnienie nieodpłatnych usług 
doradczych oraz opracowanie wzorcowych studiów wykonalności. 
Mikro, małym, średnim przedsiębiorcą (przedsiębiorstwem) [MŚP] w ramach MRPO jest osoba 
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fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której odrębna 
ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą w 
rozumieniu ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wpisana 
odpowiednio do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, spełniająca ponadto przesłanki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 
70/2001 zmienionym przez rozporządzenie Komisji (WE) Nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. 
oraz w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw 
mikro, małych i średnich.  
Przez mikroprzedsiębiorcę na gruncie MRPO  rozumie się podmiot spełniający kryteria 
wymienione powyŜej, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 
1. zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 10 osób 
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych 

nieprzekraczających równowartości w złotych 2 mln Euro lub suma aktywów jego bilansu 
sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2 mln 
Euro.  

Przez małego przedsiębiorcę  na gruncie MRPO  rozumie się podmiot spełniający kryteria 
wymienione powyŜej, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 
1. zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 50 pracowników  
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług a takŜe operacji 

finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 10 mln euro, lub suma aktywów 
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w 
złotych 10 mln euro. 

Przez średniego przedsiębiorcę na gruncie MRPO  rozumie się podmiot spełniający kryteria 
wymienione powyŜej, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 
1. zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 250 pracowników  
2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów, wyrobów i usług a takŜe operacji 

finansowych nieprzekraczających równowartości w złotych 50 mln euro, lub suma aktywów 
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w 
złotych 43 mln euro. 

 
Przy określeniu kwalifikowalności do danej grupy przedsiębiorców (mikro, małych i średnich) 
uwzględnia się równieŜ pozostałe kryteria określone w ww. Rozporządzeniu i Zaleceniu KE, dot. 
m.in. niezaleŜności przedsiębiorstw oraz stopnia ich kontroli przez organy publiczne. 
Modernizacja    Trwałe ulepszenie lub unowocześnienie istniejącego obiektu budowlanego lub urządzenia (środka 
trwałego), w wyniku którego zwiększa się jego wartość uŜytkowa. 
Monitorowanie    Proces systematycznego zbierania i analizowania informacji finansowych i rzeczowych dotyczących 
wdraŜania projektów i programów. 
 

N 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia/ Narodowa Strategia Spójności   Dokument strategiczny 
określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdraŜania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budŜetu Wspólnoty na 
lata 2007-2013. Dokument został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dn. 7 maja 2007 r. 
NATURA 2000   Program  utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. 
Podstawą dla tego programu są: Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Siedliskowa oraz szereg innych rozporządzeń i dokumentów 
wykonawczych. Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uwaŜa się 
za cenne i zagroŜone w skali całej Europy i wymienia w załącznikach do Dyrektyw. 
Nieprawidłowość   Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, art. 2 – jakiekolwiek naruszenie przepisu 
prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby  
spowodować szkodę w budŜecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku  z budŜetu 
ogólnego. 
 

O 
Obiekt handlowy   to obiekt stanowiący całość techniczno-uŜytkową, przeznaczony do sprzedaŜy 
detalicznej towarów. 
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Obiekty  sportowe  i  rekreacyjne   Obiekty spełniające funkcje sportowe lub rekreacyjne, słuŜące zaspokojeniu 
potrzeb społeczności lokalnej w zakresie prowadzenia treningów, zawodów sportowych, zajęć rekreacyjno-sportowych i 
innych (dz. 6.1 i 6.2 MRPO) lub rozwoju produktów i oferty turystycznej regionu (dz. 3.1). Do katalogu obiektów 
sportowych i rekreacyjnych zalicza się między innymi: hale sportowe, boiska sportowe, korty tenisowe, ścieŜki zdrowia, place 
zabaw. 
Obszary miejskie   Obszar w granicach administracyjnych miast – obszary w granicach gmin miejskich oraz tereny 
miejskie gmin miejsko-wiejskich. 
Obszary wiejskie   Obszar województwa obejmujący gminy wiejskie oraz tereny wiejskie gmin miejsko-wiejskich (tzn. z 
wyłączeniem obszarów znajdujących się w ich granicach administracyjnych miast). 
Obszary górskie  Na obszarze Polski, za obszar górski uznaje się tereny połoŜone na wysokości 500 i powyŜej 
m n.p.m., charakteryzujące się znacznymi ograniczeniami moŜliwości uŜytkowania gruntów ze względu na 
trudne warunki klimatyczne i niekorzystne ukształtowanie terenu, czego konsekwencją jest znaczny wzrost 
kosztów prac.  
Odnawialne źródła energii   To źródła energii, których zasoby same się odnawiają i z tego powodu są praktycznie 
niewyczerpalne. Źródłami nieodnawialnymi są przede wszystkim surowce kopalne: węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, 
ropa naftowa i gaz ziemny. Natomiast do źródeł odnawialnych moŜna zaliczyć energię spadku wody, energię słoneczną, 
energię wiatru, biomasy, energię geotermiczną i inne, które są uŜywane w zaleŜności od warunków występujących na danym 
terenie. Energia odnawialna jest energią tanią, przyjazną człowiekowi i środowisku. Odnawialne źródła są dostępne za 
darmo (energia słońca, wiatru, biogazu) lub po niewielkich kosztach (słoma, drewno). 
Okres programowania   Okres obowiązywania dokumentów programowych, stanowiących podstawę ubiegania się o 
pomoc ze strony Komisji Europejskiej. 
Oś priorytetowa   Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 – jeden z priorytetów strategii zawarty w 
programie operacyjnym, obejmujący grupę powiązanych ze sobą operacji posiadających określone mierzalne cele. 
 

P 
Paneuropejski korytarz transportowy    Paneuropejskie korytarze transportowe ustanowione zostały na 
konferencjach na temat transportu organizowanych przez Parlament Europejski i Komisję Europejską na Krecie (1994 r.) oraz 
w Helsinkach (1997 r.). Przez terytorium Polski przebiegają cztery korytarze paneuropejskie. 
III paneuropejski korytarz transportowy   jest drogową i kolejową trasą przebiegającą po północnej stronie pasma 
górskiego Sudetów i Karpat, od południowych Niemiec, przez południową Polskę, zachodnią Ukrainę, aŜ po Kijów nad 
Dnieprem. W Polsce łączy najwaŜniejsze ośrodki jej południowej części: Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, 
Kraków, Rzeszów, Przemyśl. 
Park technologiczny (strefa aktywności gospodarczej o charakterze parku technologicznego)   To 
zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną (zajmujący obszar co najmniej 2 ha), utworzony w 
celu prowadzania działań wymagających wysokiego stopnia innowacyjności, w tym głównie przepływu wiedzy i technologii 
pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a przedsiębiorcami, zlokalizowany w obszarze o wysokim potencjale 
rozwojowym. Klientem parku technologicznego moŜe zostać kaŜdy, a szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwo, kto 
chciałby załoŜyć firmę opartą na nowoczesnych technologiach lub unowocześnić i ulepszyć dotychczasową produkcję. Park 
technologiczny pomaga m.in. w: opracowaniu projektu przedsięwzięcia innowacyjnego, ocenie ryzyka, opracowaniu biznes 
planu, projektów i wniosków o granty i środki pomocowe, w kojarzeniu partnerów do realizacji przedsięwzięć 
innowacyjnych, pozyskiwaniu terenów, lokali, niezbędnego wyposaŜenia do realizacji projektu, wystąpieniach do instytucji 
finansowych i administracji lokalnej, nawiązaniu kontaktów międzynarodowych, w działaniach marketingowych, 
promocji produktów w kraju i za granicą. 
Podmioty administracji publicznej   Do podmiotów administracji publicznej zaliczyć moŜna podmioty 
administracji rządowej i administracji samorządowej. Dla potrzeb MRPO, za podmioty administracji publicznej uznaje się 
podmioty tworzące sektor finansów publicznych wymienione w Art. 4 ust. 1,2,3,4 Ustawy z dn. 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych, tj: 
1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i 
trybunały, 
2. gminy, powiaty i samorząd województwa oraz ich związki, 
3. jednostki budŜetowe, zakłady budŜetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budŜetowych, 
4. państwowe i samorządowe fundusze celowe. 
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)   Klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 
stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289) z późniejszymi zmianami do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz 
rachunkowości, a takŜe w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Opracowana na 
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podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej Unii Europejskiej – NACE, wprowadzonej rozporządzeniami 
Rady Nr 3037/90 z dn. 9.10.1990 r. (OJ Nr L 293 z 24.10.1990 r.). 
Pomoc publiczna   Jest to wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy uŜyciu zasobów 
państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym 
przedsiębiorstwom (w rozumieniu określonym w niniejszym słowniku) lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze 
wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi. Zasady 
przyznawania pomocy publicznej regulowane są głównie przez Rozporządzenia, zatwierdzone przez KE. 
Produkt Krajowy Brutto   Jest to syntetyczny miernik poziomu społeczno-gospodarczego kraju. Oznacza produkcję 
wytworzoną na obszarze danego kraju w pewnym okresie, zwykle roku, jako sumę wydatków gospodarstw domowych na zakup 
dóbr i usług konsumpcyjnych, wydatków sektora prywatnego na zakup dóbr i usług inwestycyjnych, wydatków państwa na 
zakup dóbr i usług oraz salda bilansu handlu zagranicznego. 
Produkt turystyczny   Przez produkt turystyczny rozumie się spójną ofertę atrakcji i usług turystycznych wraz ze 
wspólnymi działaniami promocyjnymi. Dofinansowaniu podlegać będą jedynie produkty złoŜone, natomiast produkty 
typu rzecz (np. wydawnictwo promocyjne, płyta multimedialna), usługa (np. przewodnicka, transportowa, gastronomiczna) 
oraz produkty typu wydarzenie (np. festiwal folklorystyczny), które są definiowane jako produkty proste, nie mogą 
samodzielnie podlegać dofinansowaniu w ramach programu, chyba Ŝe stanowią element produktu załoŜonego. 
Program operacyjny   Dokument przedłoŜony przez Państwo Członkowskie i przyjęty przez Komisję Europejską, 
określający strategię rozwoju wraz ze spójnym zestawem priorytetów, które mają być osiągnięte z pomocą funduszu, np. 
EFRR. 
Program rewitalizacji   Opracowany i przyjęty przez jednostkę samorządu terytorialnego (uchwałą rady) i 
koordynowany przez tą jednostkę (lub instytucję zewnętrzną na zlecenie jst), wieloletni program w sferze przestrzeni, 
urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, a takŜe środowiska naturalnego, opisujący stan i stopień degradacji 
terenu (obszaru rewitalizacji) za pomocą wskaźników społecznych i ekonomicznych oraz planowane do realizacji działania 
oraz system ich wdraŜania, których celem jest wyprowadzenie tego obszaru z sytuacji kryzysowej poprzez nadanie mu 
nowych funkcji lub przywróceniu funkcji jakie pełnić powinien zgodnie ze swoją specyfiką. 
Projekt generujący dochód   Oznacza jakąkolwiek operację obejmującą inwestycję w infrastrukturę, korzystanie z 
której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających lub jakąkolwiek operację pociągającą za sobą 
sprzedaŜ gruntu, lub budynków lub dzierŜawę lub najem budynków, lub jakiekolwiek inne odpłatne świadczenie usług. W 
odniesieniu do wszystkich projektów, nie podlegającym zasadom przyznawania pomocy publicznej, beneficjent będzie 
zobowiązany do określenia tzw. luki finansowej, która pozwoli określić rzeczywisty maksymalny poziom dofinansowania 
projektu. 
Projekt  inwestycyjny   Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację 
lub remont (wyłącznie jako koszt inwestycyjny). 
Przedsiębiorstwo (przedsiębiorca)   KaŜdy podmiot, niezaleŜnie od jego formy prawnej (osoba fizyczna, osoba 
prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną), prowadzący 
we własnym imieniu działalność gospodarczą (wg zalecenia Komisji z dn. 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw 
mikro, małych i średnich oraz ustawy z dn. 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej). W przypadku ograniczenia 
ww. definicji zostało to zaznaczone w pkt. 18 informacji nt. działań w Uszczegółowieniu MRPO. 
Przedsiębiorstwo uzdrowiskowe   Przedsiębiorstwo prowadzące działalność na terenie uzdrowiska, będące organem 
załoŜycielskim dla zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. 
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne:  
Przedsięwzięcie polegające na: 
a. ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię 
dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody uŜytkowej,  
b. ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych 
źródłach ciepła i w lokalnej sieci ciepłowniczej,  
c. wykonywaniu przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją 
lokalnego źródła ciepła, w celu zmniejszenia kosztów zakupu ciepła dostarczanego do budynków;  
d. zamianie konwencjonalnych źródeł  energii na źródła niekonwencjonalne. 
 

R 
Recykling   Wykorzystanie odpadów lub zuŜytych elementów (np. części maszyn) do wytwarzania nowych produktów, np. 
makulatury do produkcji papieru. 
Regionalna Strategia Innowacji   Program wojewódzki przyjęty Uchwałą XXIX/386/05 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dn. 21 lutego 2005 r., wskazujący na główne obszary strategicznego rozwoju woj. małopolskiego, cele oraz 
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planowane rozwiązania do roku 2013 zmierzające do zwiększenia konkurencyjności województwa. 
Regiony Partnerskie   Regiony z Państw Członkowskich, z którymi Województwo Małopolskie: 
1. podpisało umowę o współpracy 
2. podpisało listy intencyjne o współpracy 
3. współpracuje w ramach umów międzyrządowych zawartych przez Rząd RP. 
Rejestr zabytków   Na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dn. 23 lipca 2003 r. Nr 
162, poz. 1568 z późn.zm.) Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi rejestr zabytków znajdujących się na terenie 
województwa. Zabytki wpisane do rejestru zabytków podlegają ochronie prawnej. Ochrona dóbr kultury polega na 
zabezpieczeniu ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem, dewastacją, zaginięciem lub wywozem za granicę, na zapewnieniu 
im warunków trwałego zachowania, na opracowaniu dokumentacji naukowej, ewidencji i rejestracji oraz na ich 
konserwacji, restauracji lub odbudowie, opartych na zasadach naukowych. Dobra kultury nieruchome, ruchome oraz 
kolekcje wpisuje się do rejestru zabytków na podstawie decyzji m.in. wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydanej z 
urzędu lub na wniosek właściciela dobra kultury, jego uŜytkownika, bądź właściwego organu powiatu lub gminy. 
Rewitalizacja   Kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian 
przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu 
wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków 
do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. 
Rozporządzenie ogólne   Akt prawny UE regulujący wykorzystanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności: 
rozporządzenie Rady ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. [Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., 
Dz. U. L 210 z 31.07.2006]  
Rozwój regionalny   Całość działań podejmowanych przez władze regionalne i krajowe, których celem jest wzrost 
potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa ich konkurencyjności i poziomu Ŝycia mieszkańców, co przyczynia 
się do rozwoju  społeczno gospodarczego kraju. 
RównowaŜna liczba mieszkańców (RLM)   Umowny parametr określający wielkość urządzeń do oczyszczania 
ścieków. 1 RLM oznacza ładunek organiczny ulegający biodegradacji, wyraŜony pięciodobowym biochemicznym 
zapotrzebowaniem tlenu (BZT5) w  ilości 60 g tlenu na dzień (zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 
wodne). 
 

S 
Sektor wysokich technologii (high-tech)   Firmy high-tech wykorzystują przede wszystkim wiedzę i kapitał 
ludzki. Wymagają intensywnej działalności innowacyjnej i wysokich nakładów na badania i rozwój, wspierając rozwój 
wszystkich działów gospodarki. Silnie i dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa wysokich technologii to jeden z 
najwaŜniejszych czynników decydujących o powodzeniu całej gospodarki. Dzięki firmom high-tech do gospodarki trafiają 
nowe rozwiązania. Z ich doświadczeń korzysta tradycyjna część gospodarki. 
Sieci transeuropejskie   Sieci infrastruktury obejmujące połączenia transportowe (TENT), energetyczne (TENE) i 
telekomunikacyjne w ramach Unii. 
Strategia Lizbońska   Program społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej, którego celem jest stworzenie do 2010 r. na 
terytorium Europy najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie, opartej na wiedzy, zdolnej do 
długotrwałego rozwoju, tworzącej większą liczbę lepszych miejsc pracy oraz charakteryzującej się większą spójnością 
społeczną. Strategia ta przyjęta została w marcu 2000 r. podczas Szczytu Unii Europejskiej w Lizbonie, uzupełniona na 
Szczycie w Goeteborgu w 2001 r. 
Strategia  Rozwoju  Kraju   Jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki 
rozwoju w perspektywie najbliŜszych lat oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest 
nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym punkt 
odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego. W dniu 29 listopada 2006 roku Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. 
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata 
2007-2013   Dokument wspólnotowy wyznaczający ogólne priorytety polityki spójności, który określa ramy 
programowania rozwoju na lata 2007-2013. Ideą tego dokumentu jest określenie generalnych wskazań dla polityki spójności 
w okresie programowania 2007-2013, które będą uwzględniane w planach rozwoju opracowywanych w poszczególnych 
krajach członkowskich UE. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty zostały przyjęte Decyzją Rady z dnia 6 października 2006 r. 
(2006/702/WE). 
Strefa aktywności gospodarczej (SAG)   wydzielony pod względem obszarowym i przygotowany do 
inwestycji teren (o powierzchni co najmniej 2 ha), odpowiadający zapotrzebowaniom potencjalnych 
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inwestorów,  na którym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub 
dokumentem równowaŜnym, jest lub będzie prowadzona działalność gospodarcza. Zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczające na obszarze objętym projektem prowadzenie 
działalności handlowej - nie dyskwalifikują projektu z moŜliwości wsparcia. Wydatki poniesione na 
uzbrojenie terenu, który zostanie przeznaczony na inwestycje turystyczne, obiekty handlowe oraz 
mieszkaniowe - stanowią koszty niekwalifikowane projektu. SAG moŜe być takŜe strefą o charakterze 
parku technologicznego lub Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE). Zwroty typu: tereny inwestycyjne, 
strefa inwestycyjna, uŜywane są jako synonimy określenia: strefa aktywności gospodarczej.   
Szerokopasmowy dostęp do Internetu   Forma stałego dostępu do Internetu o przepustowości dostosowanej do 
zakładanej liczby uŜytkowników korzystających z połączenia i spodziewanej zajętości pasma przez działające na tym łączu 
aplikacje. Dostęp ten powinien być wykonany w technologii i w sposób umoŜliwiający proste zwiększenie przepustowości w 
razie pojawienia się takiej potrzeby w przyszłości. W odniesieniu do projektów dotyczących budowy lub rozbudowy i 
modernizacji lokalnych lub regionalnych sieci szerokopasmowych, wspieranych w ramach Programu minimalnym 
standardem będzie przepustowość 512 kb/s. 
Szpital powiatowy   Publiczny zakład opieki zdrowotnej, w rozumieniu Ustawy z dn. 30 czerwca 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991, Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), pełniący funkcję szpitala, utworzony przez Powiat. 
Szpital uniwersytecki   Publiczny zakład opieki zdrowotnej, w rozumieniu Ustawy z dn. 30 czerwca 1991 r. o 
zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991 Nr 91 poz. 408 z późn. zm.), pełniący funkcję szpitala, utworzony przez publiczną 
uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. 
 

T 
Technologie  Informacyjne  i  Komunikacyjne   ang. ICT – Information and Communication Technologies; 
Technologie związane z gromadzeniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem oraz wykorzystaniem zasobów 
wiedzy i informacji (tekst, obraz, dźwięk). Obejmują one w szczególności technologie informatyczne i teleinformatyczne. 
Usługi  publiczne   Usługi realizowane przez podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące 
zadania z zakresu administracji publicznej, w odniesieniu do których niemoŜliwe jest wykluczenie kogokolwiek z 
korzystania z nich. Usługi publiczne dzielimy na: 
• usługi administracyjne, 
• usługi społeczne, 
• usługi 

 

U 
Uzdrowisko   Obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i 
ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych., spełniających warunki określone w Ustawie z 
dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 
uzdrowiskowych, któremu nadano status uzdrowiska. Wg rejestru prowadzonego przez Ministra Zdrowia, status uzdrowiska 
w województwie małopolskim posiadają następujące gminy: 
• Krynica, 
• Muszyna, 
• Piwniczna, 
• Rabka, 
• Szczawnica, 
• Wapienne, 
• Wysowa, 
• śegiestów 
oraz dzielnica Miasta Krakowa – Swoszowice. 
 

W 
Węzeł przesiadkowy   Punkt przesiadkowy pozwalający na integrację oferty przewozowej, a takŜe wzajemną 
zastępowalność, róŜnych środków transportu zbiorowego, zarówno komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje) jak i 
pozamiejskiej (mikrobusy, kolej itp.) oraz transportu indywidualnego (przede wszystkim w ramach systemów Park & Ride). 
Wojewódzki szpital specjalistyczny   Publiczny zakład opieki zdrowotnej, w rozumieniu Ustawy z dn. 30 czerwca 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991, Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), pełniący funkcje szpitala specjalistycznego, 
utworzony przez Województwo Małopolskie. 
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Wskaźniki   Miara celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangaŜowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz 
innych zmiennych (w szczególności ekonomicznych, społecznych, dotyczących ochrony środowiska). 
Wytyczne   Wytyczne Ministra Właściwego do spraw rozwoju regionalnego wydane w trybie określonym w Art. 35 Ustawy z 
dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a takŜe wytyczne Instytucji Zarządzającej MRPO wydane w 
celu zapewnienia jednakowych warunków i spójnych zasad wdraŜania Programu. Wytyczne obowiązują wszystkie podmioty 
zaangaŜowane we wdraŜanie Programu (w tym beneficjentów). 
 

Z 
Zakład lecznictwa uzdrowiskowego   Zakład opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. O 
zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.), działający na obszarze uzdrowiska, utworzony w celu 
udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach kierunków leczniczych i przeciwwskazań 
ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujący warunki naturalne przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych. 
Zbiornik retencyjny   Zwany takŜe zaporowym, powstaje przy zaporach wodnych na rzekach i słuŜy do 
przejmowania wody w przypadku jej nadmiaru (powodzi, roztopów wiosennych) oraz oddawania jej w okresach suszy. 
Zbiorniki retencyjne chronią przed powodzią tereny połoŜone poniŜej. Zgromadzone w nich masy wody są często 
wykorzystywane do celów energetycznych (do napędu turbin elektrowni wodnych), nawadniania uŜytków rolnych, do 
zaopatrzenia w wodę miast i zakładów przemysłowych, poprawy warunków Ŝeglugi oraz do celów rekreacyjnych. 
ZrównowaŜony rozwój   Z ang. sustainable development – tłumaczony takŜe jako trwały, to taki rozwój społeczno-
gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania moŜliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego, jak i przyszłych 
pokoleń. 
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Załącznik 7. Metodyki 

7.1 Metodyka przygotowania Planu Rozwoju Uzdrowiska w ramach MRPO na 
lata 2007-2013. 

Wstęp 

Plan Rozwoju Uzdrowiska jest dokumentem, opracowywanym i przyjmowanym przez właściwą gminę 
uzdrowiskową, niezbędnym do ubiegania się o wsparcie ze środków Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w ramach osi priorytetowej 3 Turystyka i przemysł 
kulturowy, działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, schemat B Inwestycje w obiekty i 
infrastrukturę uzdrowiskową. W schemacie tym wspierane będą inwestycje związane z budową, 
rozbudową i renowacją ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej zlokalizowane na 
terenie uzdrowisk.  

 

Pojęcia 

Gmina uzdrowiskowa – gmina, której obszarowi lub jego części został nadany status uzdrowiska 
(definicja zgodna z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399 z 
późn. zm.)). 

 

Uzdrowisko – obszar, na terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu 
wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, 
spełniający warunki określone w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2005 nr 167 
poz. 1399 z późn. zm.), któremu nadano status uzdrowiska.  

 

Wg rejestru prowadzonego przez Ministra Zdrowia, status uzdrowiska w województwie małopolskim 
posiadają następujące miejscowości lub ich części: 

Krynica 

Muszyna 

Piwniczna 

Rabka 

Szczawnica 

Wapienne 

Wysowa 

śegiestów  

oraz dzielnica Miasta Krakowa: Swoszowice. 

 

Ogólnodostępna infrastruktura uzdrowiskowa – infrastruktura turystyczna i rekreacyjna połoŜona na 
terenie uzdrowiska, do której dostęp jest oferowany na jednakowych warunkach dla wszystkich 
zainteresowanych, z wyłączeniem infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego, słuŜącej do świadczenia 
usług kontraktowanych w publicznym systemie ochrony zdrowia. 

 

Przedsiębiorstwo uzdrowiskowe – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na terenie 
uzdrowiska, będące organem załoŜycielskim dla zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. 
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Elementy procedury przygotowania Planu Rozwoju Uzdrowiska  

(odpowiedź na pytanie: „Co naleŜy zrobić?”) 

Aby Plan Rozwoju Uzdrowiska mógł być uznany za poprawny dokument planistyczny, musi zawierać co 
najmniej: 

a. część raportową (opis stanu istniejącego na terenie, którego dotyczy planowanie), lub co 
najmniej – odesłanie do innego dokumentu zawierającego raport; 

b. opis celów, jakie mają być osiągnięte w wyniku realizacji PRU; 

c. opis środków, jakimi będą osiągnięte cele.  

Plan Rozwoju Uzdrowiska opracowywany będzie przez gminę uzdrowiskową i przyjmowany 
uchwałą Rady Gminy. Jednak podczas tworzenia planu powinny być przeprowadzone konsultacje z 
przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi oraz społecznością lokalną, a takŜe z innymi zainteresowanymi 
podmiotami, w wyniku czego uzgodnione zostaną najwaŜniejsze inwestycje dotyczące ogólnodostępnej 
infrastruktury uzdrowiskowej. 

 

Struktura Planu Rozwoju Uzdrowiska 

(Odpowiedź na pytanie: „Jak to naleŜy opisać”) 

WSTĘP - GENEZA 

Prawne podstawy funkcjonowania uzdrowiska. 

 

I. STRESZCZENIE 

Proszę krótko opisać najwaŜniejsze elementy planu:............................................................... 

Plan Rozwoju Uzdrowiska:..................................................................................... (tytuł) 

Lokalizacja:....................................................................................(Gmina / Miejscowość) 

Obszar:.............................................................................................................(w ha) 

Czas trwania: (początek programu miesiąc, rok, program na lata….....)........................................ 

Mapka sytuacyjna / plan obszaru:...................................................................................... 

Cele programu:............................................................................................................ 

Środki realizacji celów / główne planowane przedsięwzięcia i ich orientacyjny ich 
koszt:………………………..... 

 

 

II. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI NA OBSZARZE UZDROWISKA 

Proszę scharakteryzować sytuację na obszarze objętym rewitalizacją w oparciu o dane liczbowe. 
Dane zawarte w tej części planu powinny zostać przedstawione w oparciu o dane GUS/WUS, 
ekspertyzy, dokumenty planistyczne i inne opracowania. Powinna ona przedstawiać w szczególności: 

Elementy charakterystyczne dla uzdrowiska (potencjał uzdrowiskowy); 

Opis funkcjonowania gminy uzdrowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru uzdrowiska: 

o turystyka i rekreacja, 

o lecznictwo uzdrowiskowe, 

o pozostałe elementy gospodarki. 
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Analiza SWOT wynikająca z powyŜszych; 

Określenie kluczowych problemów i wyzwań stojących przed uzdrowiskiem, w szczególności tych, 
które stanowią barierę dla rozwoju turystyki i rekreacji. 

 

III. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO–
SPOŁECZNO–GOSPODARCZEGO GMINY I REGIONU  

W części tej naleŜy przedstawić uzasadnienie podjęcia realizacji Planu Rozwoju Uzdrowiska odwołując 
do zapisów dokumentów o charakterze strategicznym, w tym w szczególności do:  

• Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013; 

• Strategii rozwoju gminy / miasta (jeŜeli istnieje); 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego; 

• Dokumentów dotyczących polityk w róŜnych sektorach społeczno-gospodarczych na poziomie 
krajowym, regionalnym i lokalnym (jeŜeli istnieją), w szczególności w odniesieniu do rozwoju 
turystyki i rekreacji.  

 

IV. PLANOWANE ZADANIA PLANU ROZWOJU UZDROWISKA  

Proszę przedstawić w sposób opisowy istotę planu, jego cele oraz najwaŜniejsze projekty.  

 

V. WSKAŹNIKI REALIZACJI PLANU ROZWOJU UZDROWISKA 

Proszę scharakteryzować wyniki realizacji planu przy pomocy odpowiednich wskaźników. 

 

Wskaźniki produktu, np. liczba obiektów nowej lub zmodernizowanej infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej. 

  

Wskaźniki rezultatu, np.  wzrost liczby turystów odwiedzających gminę uzdrowiskową. 

 

Wskaźniki oddziaływania, wpływ pośredni, długofalowy, np. liczba nowych miejsc pracy, wzrost 
dochodów gminy. 

 

VI. PLAN FINANSOWY PLANU ROZWOJU UZDROWISKA 

Proszę przedstawić plan finansowy Planu Rozwoju Uzdrowiska w podziale na projekty, lata oraz 
źródła finansowania wg poniŜszego wzoru. Lista projektów powinna zostać uszeregowana wg hierarchii 
ich waŜności. 

w tym: 

Lp. Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 
Oczekiwane 
rezultaty 

Koszt 
całkowity Środki 

publiczne 
Środki prywatne 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 

wdraŜaniu 
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7.2 Metodyka przygotowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu 
Publicznego  w ramach MRPO na lata 2007-2013 

 
Wprowadzenie 

 

Zgodnie z zapisami Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
wsparcie transportu zbiorowego stanowić będzie jedno z działań realizowanych w obszarze rozwoju 
infrastruktury słuŜącej rozwojowi gospodarczemu województwa małopolskiego. Przewiduje się, Ŝe w 
ramach tego działania realizowane będą w szczególności grupy operacji słuŜące wzmocnieniu systemów 
transportu publicznego na terenie miast oraz na obszarach funkcjonalnie z nimi powiązanych. Zgodnie z 
zapisami Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
operacje te zostały wyodrębnione w ramach działania 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w 
obsłudze regionu – schemat A. Transport miejski oraz działania 5.3 Rozwój zintegrowanego 
transportu metropolitalnego – schemat A. Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego. W 
tym zakresie moŜliwe jest dofinansowanie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
realizacji projektów, których przedmiotem będzie w szczególności zakup nowego taboru autobusowego 
(wyłącznie autobusy o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń) oraz inwestycje infrastrukturalne.6 

Zgodnie z zapisami Uszczegółowienia MRPO warunkiem formalnym zakwalifikowania danego 
przedsięwzięcia do wsparcia będzie jego zgodność z aktualnym zintegrowanym planem rozwoju 
transportu publicznego dla obszaru, na którym projekt będzie realizowany. W związku z tym 
podmioty ubiegające się o dofinansowanie zobowiązane będą do przedstawienia tego rodzaju 
dokumentu na etapie składania wniosku o dofinansowanie. 

Celem niniejszego opracowania jest określenie podstawowych wymogów dotyczących procedury 
przygotowania oraz modelowej struktury zintegrowanych planów rozwoju transportu publicznego, 
których posiadanie będzie podstawą ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach 
schematu A. Transport miejski w działaniu 4.2 MRPO oraz w ramach schematu A. Rozwój 
zintegrowanego transportu metropolitalnego w działaniu 5.3 MRPO.  

                                                 
6 Szczegółowy opis przykładowych rodzajów projektów, które będą mogły uzyskać wsparcie w ramach schematu A w działaniu 4.2 oraz 
schematu A. w działaniu 5.3 MRPO, zawarty został w Uszczegółowieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013. 
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1. Podstawowe pojęcia i wymogi dotyczące przygotowania Zintegrowanego Planu Rozwoju 
Transportu Publicznego 

 

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego – kompleksowy, wieloletni dokument 
planistyczny, określający uwarunkowania, cele i priorytety w obszarze rozwoju transportu publicznego 
na wyodrębnionym obszarze, z uwzględnieniem działań w zakresie integrowania wszystkich form 
(środków) transportu publicznego i prywatnego funkcjonujących na tymŜe obszarze. Plan powinien 
stanowić podstawowe narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju transportu publicznego na 
danym obszarze, a jego konstrukcja i treść winna umoŜliwiać sprawny przegląd i ocenę stopnia 
realizacji załoŜonych celów. Podstawowymi wymogami stawianymi przed tego rodzaju dokumentem 
jest jego aktualność oraz zatwierdzenie uchwałą odpowiedniego organu jednostki samorządu 
terytorialnego (związku lub stowarzyszenia jednostek).  

 

a. Zakres tematyczny 

Plan powinien określać cele i priorytety oraz planowane do realizacji operacje (zadania lub grupy 
zadań), które słuŜyć będą rozwijaniu transportu publicznego miejskiego i regionalnego, w sposób 
uwzględniający integrowanie róŜnych form (środków) transportu publicznego oraz integrowanie 
transportu publicznego z transportem indywidualnym. Działania określone w Planie powinny dotyczyć 
kompleksowych rozwiązań problemów związanych z wzrastającą intensywnością ruchu i 
konsekwencjami tego zjawiska (zatory uliczne). Realizacja Planu powinna w dłuŜszej perspektywie 
skutkować zmianą proporcji pomiędzy uŜytkowanymi środkami transportu na korzyść środków 
transportu publicznego. Definiowanie poszczególnych grup operacji w ramach Planu powinno 
uwzględniać działania zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko 
naturalne i kulturowe oraz w miarę moŜliwości przewidywać rozwiązania bardziej efektywne pod 
względem energetycznym i środowiskowym. Same przedsięwzięcia winny spełniać wymagania 
środowiskowe w moŜliwie najwyŜszym stopniu.  

Plan powinien zostać przygotowany w oparciu o wszelkie dostępne informacje, badania, analizy i 
opracowania dotyczące obszaru miejskiego lub regionu. Wymagane będzie wskazanie powiązań celów i 
kierunków działań określonych w dokumencie z celami i kierunkami działań zawartych w dokumentach 
strategicznych oraz sektorowych – realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, o którym mowa 
w punkcie 2 niniejszego opracowania.  

 

b. Obszar realizacji  

Obszarem realizacji Planu jest obszar miejski lub obszar miejski wraz z obszarem regionu 
funkcjonalnie z nim powiązanym tj. obszarem, na którym wykonywane są usługi transportu miejskiego i 
regionalnego. Plan moŜe zostać sporządzany wspólnie dla sąsiadujących gmin – jeŜeli zawarły one 
porozumienie lub utworzyły związek międzygminny w celu wspólnej realizacji zadań w zakresie  
lokalnego  transportu zbiorowego na swoim obszarze. 

 

c. Okres obowiązywania 

Plan musi być dokumentem aktualnym, co oznacza, Ŝe horyzont czasowy jego obowiązywania 
umoŜliwia realizację operacji planowanych do sfinansowania ze środków MRPO. Dokumenty 
sporządzane w latach 2004-2006 lub wcześniej będą akceptowane pod warunkiem, Ŝe dotyczą równieŜ 
okresu 2007-2013. 

 

d. Sposób przygotowania. 

Za przygotowanie projektu planu odpowiedzialny jest organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego (wójt/burmistrz/prezydent albo zarząd związku lub stowarzyszenia jednostek). Projekt 
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dokumentu naleŜy poddać konsultacjom społecznym. W szczególności, na etapie tworzenia Planu, 
naleŜy zapewnić moŜliwość zgłaszania uwag i propozycji rozwiązań istotnych kwestii mieszkańcom, 
podmiotom gospodarczym, organizacjom społecznym i wszystkim innym zainteresowanym stronom.  

Plan podlega zatwierdzeniu, w drodze uchwały, przez właściwy organ stanowiący danej 
jednostki samorządu terytorialnego (gminy, związku lub stowarzyszenia jednostek).    

  Zatwierdzony dokument powinien zawierać syntetyczną informację na temat przebiegu 
procesu przygotowania i zatwierdzania Planu.  

 

e. Nazewnictwo. 

Poza terminem zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego moŜliwe jest stosowanie 
innych nazw np. strategia rozwoju transportu publicznego, polityka rozwoju transportu publicznego, 
miejska strategia rozwoju transportu, miejska polityka rozwoju transportu, itd. NiezaleŜnie od 
zastosowanej nazwy przedmiotowy dokument powinien spełniać wymogi oraz zawierać elementy, o 
których mowa w niniejszym opracowaniu.  

 

2. Wykaz dokumentów strategicznych słuŜących uzasadnieniu realizacji Planu  

Wykaz ma charakter otwarty i istnieje moŜliwość jego rozszerzenia. Dokumenty wymienione poniŜej 
powinny stanowić punkt odniesienia dla kierunków działań określonych w Planie, co umoŜliwi 
zachowanie spójności pomiędzy interwencjami realizowanymi na róŜnych poziomach programowania.  

 

Kontekst regionalny: 

� Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 

� Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013  

� Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Województwa Małopolskiego 

 

Kontekst lokalny: 

� strategia rozwoju miasta (o ile istnieje) 

� miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

� plan rozwoju lokalnego 

� wieloletni plan inwestycyjny miasta (o ile istnieje) 

� inne dokumenty np. studium komunikacyjne dla miasta, prognozy ruchu pasaŜerskiego dla 
systemu transportu publicznego, zestawienie strategicznych zadań transportowych miasta, 
badania natęŜenia ruchu itd. 

 

3. Modelowa struktura Planu 

W celu ujednolicenia struktury zintegrowanych planów rozwoju transportu publicznego oraz 
zapewnienia ich spójności ze strategicznymi dokumentami programowymi, poniŜej wskazane zostały 
elementy, które powinny zostać ujęte w strukturze Planu.  
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Wstęp 

Wskazanie celu/ uzasadnienia przygotowania Planu dla wyodrębnionego obszaru wraz z opisem 
procedury jego przygotowania, form, przebiegu i wyników konsultacji społecznych, zastosowanych 
metod pracy oraz zatwierdzenia dokumentu.  

 

Streszczenie 

Nazwa Planu: ………………………………………………………………………………..………………………………………………... (tytuł) 

Okres obowiązywania: ……………………..................................................................... (w latach) 

Zasięg terytorialny: ………………………………………………………………………………………………………………...… (gmina/y) 

Obszar: …………………………………………………………………………………………..……………………………………………... (w ha)  

Liczba mieszkańców obszaru: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Mapka sytuacyjna / plan obszaru ……………………………………………………………………………………………………………… 

Podmiot odpowiedzialny za realizację Planu: ……………………………………..…………………………………………….……. 

Partnerzy: ……………………………………………………………………………..……………………………...…………………………………. 

Cel główny programu: …………………………………………………………………………………………….………………………………… 

Główne rezultaty i produkty .......................................................................................... 

Główne przedsięwzięcia planowane do realizacji: ………………………………………..……………………………….………. 

 

Część I. Delimitacja obszaru objętego Planem  

Ta część powinna określać zasięg terytorialny oddziaływania Planu, w szczególności:  

� określać granice, powierzchnię i liczbę mieszkańców obszaru miejskiego i obszaru funkcjonalnie 
z nim powiązanego,  

� wskazywać uzasadnienie oraz kryterium/ kryteria delimitacji. 

 

Część II. Diagnoza sytuacji na obszarze realizacji Planu 

II. 1. Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej. 

Ta część powinna zawierać najwaŜniejsze informacje i dane statystyczne dotyczące miasta/ obszaru 
objętego Planem, w zakresie w jakim mają one znaczenie dla rozwoju transportu miejskiego.  

Zagospodarowanie przestrzenne, w tym: 

� opis istniejącej struktury przestrzennej/ uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 
obszaru,  

� kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru. 

Sfera gospodarcza, w tym: 

� struktura głównych branŜ gospodarki,  

� charakterystyka podmiotów gospodarczych, główni pracodawcy i poziom zatrudnienia. 

Sfera społeczna, w tym: 

� struktura demograficzna i społeczna, 

� określenie liczby osób obsługiwanych przez transport publiczny, 

� określenie głównych grup pasaŜerów, 
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� bezpieczeństwo pasaŜerów związane z transportem publicznym. 

Środowisko naturalne, w tym: 

� charakterystyka stanu środowiska miejskiego (odniesienie do takich parametrów jak: poziom 
hałasu, zanieczyszczenie powietrza itd.), 

� uwarunkowania ochrony środowiska i opieki konserwatorskiej. 

 

II. 2. Charakterystyka stanu sektora transportu publicznego 

W tej części naleŜy odnieść się w szczególności do następujących elementów: 

� stan i struktura sieci drogowej 

� system transportu publicznego (odniesienie do istniejących środków/ form/ podsystemów 
transportu,  

� analiza marketingowa (opis i charakterystyka rynku usług, udział transportu publicznego w 
przewozach pasaŜerskich ogółem, liczba pasaŜerów, dostępność dla osób o ograniczonej 
mobilności) 

� system parkowania   

� organizacja i zarządzanie ruchem 

� bezpieczeństwo w ruchu drogowym (informacje dotyczące liczby wypadków, osób zabitych i 
rannych, poziomu bezpieczeństwa pasaŜerów w środkach transportu publicznego) 

� analiza ruchliwości mieszkańców  

Informacje zawarte w tej części powinny zostać przedstawione w oparciu o oficjalne dane 
statystyczne, badania własne, ekspertyzy, dokumenty planistyczne i inne opracowania.  

II. 3. Tabela SWOT  

W tej części naleŜy przedstawić analizę sektora transportu publicznego na obszarze realizacji Planu z 
uwzględnieniem elementów charakterystyki transportu publicznego, wskazanych w pkt 2, w układzie: 

� mocne strony 

� słabe strony 

� szanse 

� zagroŜenia  

 

Cześć III. Prognoza dotycząca rozwoju  usług transportu publicznego  

Ta część powinna uwzględniać prognozę dotyczącą w szczególności takich elementów jak: 

� zmiany w rozkładzie głównych źródeł i celów ruchu w ramach obszaru objętego Planem (rozkład 
przestrzenny podróŜy, synteza badań ruchu pasaŜerskiego), 

� zasady polityki transportowej wraz z instrumentami jej prowadzenia, z uwzględnieniem wpływu 
prowadzonej polityki podziału zadań przewozowych i parkingowej, 

� popyt w zakresie usług transportu publicznego na obszarze objętym Planu w okresie jego 
realizacji,  

 

Część IV. Powiązanie Planu z dokumentami strategicznymi. 

W części tej naleŜy przedstawić uzasadnienie podjęcia realizacji Planu odwołując się do zapisów 
dokumentów o charakterze strategicznym, których indykatywny wykaz zawarty został w pkt. 2 
niniejszego opracowania.  
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Część V. Cele i wskaźniki realizacji Planu 

Ta część powinna definiować:  

� cel główny i wskaźniki jego realizacji 

� cele szczegółowe i wskaźniki ich realizacji 

� lista zadań (priorytetów)  do realizacji wraz z instrumentami (dostępnymi i planowanymi) 

 

Cel główny i cele szczegółowe powinny być sformułowane w sposób syntetyczny i nawiązywać do 
przyjętych priorytetów. Cel główny powinien być opisany za pomocą ograniczonej liczby wskaźników 
osiągnięć. KaŜdy z celów szczegółowych powinien być opisany odpowiednimi wskaźnikami, z 
wyszczególnieniem wskaźników produktu i rezultatu (opcjonalnie – wskaźniki oddziaływania). Dla 
kaŜdego wskaźnika naleŜy podać wartość bazową i docelową tj. odpowiednio – wartość w roku 
rozpoczęcia i zakończenia realizacji Planu, a takŜe źródło pozyskiwania danych.  

Przez zadania do realizacji rozumiane są działania, moŜliwe do podjęcia przez beneficjentów lub 
przesądzone w otoczeniu beneficjentów, dla których proponowane projekty będą instrumentami 
realizacji. 

 

Część VI. Priorytety rozwoju transportu publicznego na obszarze realizacji Planu  

W tej części powinny zostać doprecyzowane priorytety (główne kierunki interwencji) w zakresie 
rozwoju transportu publicznego. Priorytety powinny bezpośrednio wynikać z diagnozy stanu, analizy 
SWOT oraz prognozy rozwoju transportu publicznego na obszarze objętym Planem, w okresie jego 
realizacji. Pomiędzy tymi elementami powinna zachodzić spójność i czytelne powiązanie relacją 
przyczynowo-skutkową. NiezaleŜnie od treści i układu ustalonych priorytetów, powinny one odnosić 
się, w szczególności, do  takich zagadnień jak: 

a) poprawa dostępności usług, 

b) zwiększenie udziału transportu publicznego w ruchu pasaŜerskim, 

c) poprawa stanu taboru (liczba i jakość pojazdów), 

d) restrukturyzacja komunikacji miejskiej,  

e) organizacja i zarządzanie ruchem, w tym rozwiązania przewidujące preferencje dla pojazdów 
transportu publicznego,  

f) systemy sterowania ruchem oraz informacji pasaŜerskiej,  

g) integracja transportu publicznego z transportem indywidualnym, 

h) działania redukujące negatywny wpływ transportu na stan środowiska.  

 

Część VII. Zestawienie zadań planowanych do realizacji w latach …………… (naleŜy podać okres 
realizacji Planu). 

Zestawienie powinno zostać przygotowane wg następującego wzoru: 

Lp. Nazwa 
zadania* 

Etap 
realizacji 

Przewidywany 
okres realizacji 

Oczekiwane 
rezultaty 

Podsystemy 
transportowe 

integrowane w ramach 
zadania** 

Szacunkowy 
koszt całkowity 

Podmioty oraz 
instytucje 

uczestniczące w 
realizacji*** 
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* Rozumie się przez to równieŜ grupy zadań. 

** Przykładowe podsystemy transportowe, które mogą być integrowane w ramach zadania: 

- układ drogowy 

- układ linii transportu publicznego 

- informacja pasaŜerska 

- zarządzanie ruchem pojazdów 

- zarządzanie drogami i ruchem  

- organizacja i zarządzanie ruchem  

*** W szczególności naleŜy odnieść się do udziału takich podmiotów jak: 

- jednostka (jednostki) samorządu terytorialnego, 

- związek (stowarzyszenie) jst, 

- jednostka (jednostki) organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, 

- przedsiębiorcy (podmioty wykonujące usługi w zakresie publicznego transportu miejskiego na 
podstawie umowy zawartej z jednostką  samorządu terytorialnego). 

 W przypadku zamiaru realizacji danego projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego naleŜy 
podać taką informację.  

 

 

Część VIII. Plan finansowy na lata ………………. (naleŜy podać okres realizacji Planu) 

Rozdział ten powinien zawierać informacje i dane dotyczące finansowania zadań ujętych w Planie, w 
tym określenie: 

� źródeł finansowania realizacji Planu,  

� szacunkowej kwoty środków przeznaczonych na realizację Planu, w tym na realizację 
poszczególnych zadań, 

� wielkości nakładów na realizację poszczególnych zadań w układzie rocznym.  

 

Informacja dotycząca wielkości nakładów powinna zostać przygotowana wg następującego wzoru: 

Wielkość nakładów na realizację zadania  

w poszczególnych latach 

 

Lp. 

 

Nazwa zadania 

 

Suma nakładów na 
realizację zadania w 

latach ………..* rok …… rok ….. rok ….. rok ….. 

naleŜy podać  
nazwę zadania 

     

środki własne      

1.  

inne środki  
(naleŜy podać źródło)  

     

naleŜy podać 
 nazwę zadania 

     

środki własne      

2. 

inne środki  
(naleŜy podać źródło) 
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* NaleŜy podać okres realizacji Planu 

 

Część IX. System realizacji  

Rozdział ten powinien zawierać informacje dotyczące: 

� systemu wdraŜania Planu na poziomie podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację: schemat 
organizacyjny wraz z opisem zadań i zakresu odpowiedzialności,  

� zasad i trybu współpracy podmiotu odpowiedzialnego za realizację Planu z partnerami 
prywatnymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwoju transportu na obszarze objętym 
Planem, 

� strukturę instytucjonalną przygotowania i realizacji projektów. 

 

Część X. System monitorowania, oceny i komunikacji społecznej 

Rozdział powinien zawierać m.in. 

� opis systemu monitorowania realizacji Planu, z uwzględnieniem monitorowania wskaźników 
osiągnięć celu głównego i celów szczegółowych,   

� opis systemu oceny realizacji Planu, w tym ramowy harmonogram i zakres sprawozdawczości, 

� opis zasad i form komunikacji społecznej. 

 

Załącznik. Wykaz dokumentów i opracowań źródłowych wykorzystanych przy tworzeniu Planu. 
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7.3 Metodyka przygotowania i oceny Programu Rewitalizacji w ramach MRPO 
na lata 2007-2013 

 

Wstęp 

Niniejsza metodyka została przygotowana w oparciu o doświadczenia i propozycje Stowarzyszenia 
Forum Rewitalizacji, działające pod kierunkiem pana prof. Krzysztofa Skalskiego. Stowarzyszenie to 
jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie wdraŜania programów rewitalizacji w skali 
ogólnopolskiej. W metodyce wykorzystano równieŜ doświadczenia okresu programowania 2004-2006 
wynikające z wdraŜania ZPORR. 

 

Wprowadzenie - pojęcia 

Rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze 
proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez 
samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, 
poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o 
charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne7. 

A zatem jest to grupa działań prowadzonych na zdegradowanych obszarach zurbanizowanych. 
Wyprowadzenie ze stanu kryzysowego polega na znalezieniu dla tych obszarów nowego zastosowania 
lub przywrócenie ich pierwotnego stanu i funkcji wraz z doprowadzeniem do funkcjonalnego stanu 
obiektów znajdujących się na obszarze rewitalizacji. 

Jak wynika z powyŜszej definicji rewitalizacja charakteryzuje się: 

– Kompleksowością, czyli całościowym spojrzeniem na zdegradowany obszar, na którym 
podejmowane działania w sferze infrastrukturalnej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej są 
w pełni ze sobą zintegrowane i podporządkowane tym samym celom. Jest to równieŜ 
odpowiedzialność realizatora (koordynatora) procesu rewitalizacji nie za poszczególne etapy 
procesu, ale za końcowy efekt. 

– Koordynacją działań, czyli takim zarządzaniem procesem, aby prowadzony był zgodnie z 
ustalonym harmonogramem, przy optymalnym wykorzystaniu zasobów istniejących jak i 
powstałych dzięki realizacji poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

– Wieloletniością. Stopień skomplikowania procesu rewitalizacji, konieczność podjęcia wielu działań 
oraz ich kosztochłonność zmusza do rozłoŜenia wysiłków na wiele lat (w zaleŜności od obszaru 
rewitalizacji i jego degradacji). 

 

Program rewitalizacji – opracowany i przyjęty przez jednostkę samorządu terytorialnego (uchwałą 
rady) i koordynowany przez tą jednostkę (lub instytucję zewnętrzna na zlecenie j.s.t.) wieloletni 
program w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, a takŜe środowiska 
naturalnego, opisujący stan i stopień degradacji terenu (obszaru rewitalizacji) za pomocą wskaźników 
społecznych i ekonomicznych oraz planowane do realizacji działania oraz system ich wdraŜania, których 
celem jest wyprowadzenie tego obszaru z sytuacji kryzysowej poprzez nadanie mu nowych funkcji lub 
przywróceniu funkcji jakie pełnić powinien zgodnie ze swoją specyfiką. Celem takiego programu jest 
takŜe – oprócz przywrócenia funkcjonalności – stworzenie korzystnych warunków do jego dalszego 
trwałego rozwoju. PoniewaŜ degradacja moŜe dotyczyć róŜnych sfer społeczno-gospodarczych w 
zaleŜności od przestrzeni objętej kryzysem moŜna rozróŜnić programy rewitalizacji obszarów: 

                                                 
7 Na podstawie Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa. 
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– miejskich – program dotyczący odnowy miejskiej tkanki urbanistycznej wraz z realizacją działań 
skierowanych na poprawę warunków i jakości Ŝycia mieszkańców,  

– poprzemysłowych – program obejmujący rekultywację terenów zdegradowanych przez działalność 
przemysłową wraz z zagospodarowaniem tych terenów dla potrzeb nowych przedsiębiorstw lub 
pełnienia innych funkcji (np. turystycznych) oraz działania na rzecz społeczności zamieszkującej 
obszar integralnie, funkcjonalnie związany z terenami zakładów przemysłowych, 

– powojskowych – program skierowany do terenów wcześniej zajmowanych lub eksploatowanych 
przez armię do celów logistycznych, kwaterunkowych czy poligonowych. 

 

Obszar objęty programem rewitalizacji – oznacza obszar, dla którego opracowano i wdraŜa się 
program rewitalizacji (dla części lub całości obszaru w sytuacji kryzysowej)8. 

 

Projekt rewitalizacyjny = operacja – przedsięwzięcie, które jest częścią programu rewitalizacji, w 
ramach którego realizowane są zadania inwestycyjne, społeczne i ekonomiczne9. 

 

Obszar projektu rewitalizacyjnego – oznacza część obszaru programu rewitalizacji obejmującą grupę 
nieruchomości w kontekście problemów społecznych i ekonomicznych, gdzie realizowany ma być 
projekt rewitalizacyjny10. 

 

Stan kryzysowy - oznacza trwałe występowanie szkodliwych i niszczycielskich procesów dotykających 
przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa oraz gospodarki, które doprowadziły do degradacji 
danego obszaru11. 

 

Rewitalizacja w MRPO 2007-2013 

Rewitalizacja w rozumieniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 (MRPO) dotyczyć będzie wyodrębnionych obszarów miasta wraz z grupą obiektów budowlanych, 
która w wyniku przemian gospodarczych, społecznych, ekonomicznych, przestrzennych i innych, 
utraciła częściowo swoją pierwotną funkcję i przeznaczenie. Programy rewitalizacji naleŜy zatem 
traktować jako kompleksowe programy działań obejmujących budowę, modernizację zabudowy i 
przestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznych, rewaloryzację zabytków na 
wybranym obszarze miasta, w powiązaniu z wprowadzeniem zmian gospodarczych i społecznych na tym 
obszarze. 

Rewitalizacja jest więc połączeniem działań o charakterze technicznym z programami oŜywienia 
gospodarczego i przedsięwzięciami na rzecz rozwiązania problemów społecznych.  

Ze względu na specyfikę Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego środki finansować 
będą MRPO, wsparcie działań o charakterze nieinwestycyjnym moŜliwe jest jedynie w niewielkim 
zakresie, natomiast funduszem wspierającym realizację działań w sferze społecznej jest Europejski 
Fundusz Społeczny (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).  

Przedsięwzięcia wnioskowane do wsparcia w ramach MRPO muszą jednak mieścić się 
w przytoczonej powyŜej definicji rewitalizacji. Aby móc właściwie ocenić ich wartość dla rozwoju 
obszaru miasta i całego regionu wymagane jest przedstawienie programu rewitalizacji, z którego jasno 

                                                 
8 TamŜe. 
9 TamŜe. 
10 TamŜe. 
11 TamŜe. 
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będzie wynikać, iŜ przedsięwzięcie jest jego istotnym elementem. W świetle realizacji celów MRPO 
podstawowe znaczenie ma wykonalność programu, a jednym z jej gwarantów jest zapewnienie osoby / 
komórki odpowiedzialnej za jego całościową realizację. Element ten będzie równieŜ uwzględniany i 
szczególnie egzekwowany w toku dalszych prac z programem.  

 

Elementy procedury przygotowania programu rewitalizacji  

(odpowiedź na pytanie: „Co naleŜy zrobić?”) 

Aby program rewitalizacji mógł być uznany za poprawny dokument planistyczny, musi zawierać co 
najmniej: 

a. część raportową (opis stanu istniejącego na terenie, którego dotyczy planowanie), lub co 
najmniej – odesłanie do innego dokumentu zawierającego raport; 

b. opis celów, jakie mają być osiągnięte w ramach programu rewitalizacji; 

c. opis środków, jakimi będą osiągnięte cele.  

 

Konieczne jest zatem opisanie obszaru rewitalizacji wraz z przeprowadzeniem dogłębnej 
diagnozy problemów wynikających z tej analizy oraz ich społeczno-gospodarczo-środowiskowych 
konsekwencji. Na tej podstawie moŜliwe będzie:  

1. Określenie wizji rozwoju miasta na okres 15-20 lat (patrz dokumenty o charakterze strategicznym, 
raport o stanie miasta lub analiza stanu miasta),  

2. Wyznaczenie obszaru lub obszarów dla działań rewitalizacyjnych, 

3. Określenie przyszłych funkcji i ich lokalizacji, a następnie kierunków rozwoju ekonomicznego na 
obszarze objętym rewitalizacją (przede wszystkim aspekty ekonomiczne, społeczne, urbanistyczne).  

 

W trakcie przygotowywania programu powinny zostać uwzględnione następujące elementy: 

– określenie form zarządzania programem. Wyznaczenie osoby / zespołu zadaniowego 
odpowiedzialnych za przygotowanie i realizację programu rewitalizacji, 

– określenie zewnętrznych partnerów przy montaŜu i realizacji programu, jak równieŜ – 
tam gdzie to moŜliwe – ustalenie i uzasadnienie realizacji przedsięwzięć na zasadach 
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), 

– działania operacyjne zdąŜające do dysponowania gruntami, zarządzania gruntami, we 
wszystkich moŜliwych i dostępnych formach (uwaga: stworzenie propozycji w zakresie 
powiększenia moŜliwości dysponowania gruntami), 

– określenie niezbędnych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację programu 
(w podziale na środki publiczne i prywatne), 

– identyfikacja i określenie wykorzystania lokalnych, regionalnych i krajowych 
instrumentów motywacyjnych dla poszczególnych kategorii inwestorów 
(przedsiębiorców, NGO’s-ów, osób prywatnych, innych podmiotów), 

– oszacowanie kosztów dla poszczególnych działań operacyjnych (projektów), 

– określenie programów pomocowych, z których mogliby skorzystać beneficjenci programu 
rewitalizacji, 

– zasady realizacji programu rewitalizacji – udział gremiów fachowych i mieszkańców, 
a zwłaszcza właścicieli nieruchomości włączonych w sferę rewitalizacji. Szerokie 
konsultacje społeczne dokumentu programu na wszystkich etapach jego opracowania,  
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– uczestnictwo mieszkańców, podmiotów gospodarczych i społecznych oraz innych 
uŜytkowników (definicje oparte na skali partycypacji: informacja, konsultacja, 
partnerstwo…), 

– określenie sposobu zatwierdzania programu rewitalizacji: Aspekty organizacyjne. 
Przyjęcie przez Radę Gminy uchwałą programu rewitalizacji. 

 

Struktura programu rewitalizacji 

(Odpowiedź na pytanie: „Jak to naleŜy opisać”) 

WSTĘP - GENEZA 

Proszę przedstawić źródła powstania programu rewitalizacji dla wybranego obszaru miasta oraz 
przebieg procedury jego przygotowania i opis zastosowanych metod pracy.  

 

I. STRESZCZENIE 

Proszę przedstawić skrócony opis programu rewitalizacji, zawierający następujące elementy: 

Program rewitalizacji:.................................................................................. (tytuł) 

Lokalizacja:............................................................................................ (Gmina) 

Obszar:................................................................................................... (w ha) 

Uzasadnienie wyboru obszaru:................................................................................. 

Mapka sytuacyjna / plan obszaru:............................................................................. 

Operator programu:.............................................................................................. 

Partnerzy:.......................................................................................................... 

Liczba mieszkańców obszaru:................................................................................... 

Cele programu:................................................................................................... 

Środki realizacji celów / główne planowane przedsięwzięcia i ich orientacyjny ich 
koszt:.............................................................................................................. 

 

II. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI NA OBSZARZE 

Proszę scharakteryzować sytuację na obszarze objętym rewitalizacją w oparciu o dane 
liczbowe. Dane zawarte w tej części programu rewitalizacji powinny zostać przedstawione w oparciu 
o dane GUS/WUS, ekspertyzy, dokumenty planistyczne i inne opracowania, w sposób umoŜliwiający ich 
weryfikację. Informacje  prezentowane w tym rozdziale powinny uwzględniać specyfikę i problemy 
obszaru, które mogą być rozwiązywane w ramach programu rewitalizacji. Istotnym jest, aby w procesy 
rewitalizacyjne zaangaŜowany był nie tylko sektor publiczny, ale równieŜ prywatny i pozarządowy. W 
związku z tym konieczne jest ustanowienie lub identyfikacja róŜnych form zachęt skłaniających te 
podmioty do wzięcia aktywnego udziału w realizacji procesów rewitalizacyjnych. Podane informacje 
dotyczące obszaru rewitalizacji naleŜy odnieść do średniej w gminie miejskiej lub średniej w 
województwie (w przypadku małych miast o liczbie mieszkańców do 20 tys., które w całości będą 
objęte programem rewitalizacji). Dobór wskaźników charakteryzujących obszar, świadczących o stanie 
kryzysowym, naleŜy do gminy. Powinny to być wskaźniki najlepiej oddające charakter obszaru, dla 
którego opracowany został program rewitalizacji. 

Wyjątkowym elementem programu rewitalizacji są inwestycje w zakresie mieszkalnictwa, które 
mogą być realizowane wyłącznie na wyznaczonych obszarach wsparcia. W przypadku planowanej 
realizacji działań dotyczących mieszkalnictwa naleŜy podczas diagnozy obszaru na którym realizowany 
będzie projekt (dopuszcza się moŜliwość wskazania obszaru toŜsamego z obszarem programu 
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rewitalizacji lub wyznaczenia w tym celu jednego podobszaru na obszarze objętym programem 
rewitalizacji), stosować się do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania 
działań dotyczących mieszkalnictwa (aktualna wersja dokumentu dostępna na stronie internetowej 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), opracowanych na podstawie art. 47 ust. 1 Rozporządzenia (WE) 
1828/2006 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oznacza 
to, iŜ inwestycje w zakresie mieszkalnictwa mogą być realizowane na wyznaczonych (wyodrębnionych) 
obszarach wsparcia -  spełniających łącznie co najmniej trzy z poniŜszych kryteriów. 

a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia, 

b) wysoką stopę długotrwałego bezrobocia 

c) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń,  

d) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej, 

e) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego. 

KaŜde z wymienionych kryteriów zostało opisane za pomocą wskaźnika/wskaźników. Lista wskaźników 
dla województwa małopolskiego wraz z przypisanymi do nich wartościami referencyjnymi przedstawia 
się następująco:  

Kryterium 
a) Wysoki poziom 

ubóstwa i 
wykluczenia 

b) Wysoka 
stopa 

długotrwałego 
bezrobocia 

c) Wysoki poziom 
przestępczości i 

wykroczeń 

d) Niski 
wskaźnik 

prowadzenia 
działalności  

gospodarczej 

e)Porównywalnie niski poziom 
wartości zasobu mieszkaniowego  

Wskaźnik 

Liczba osób 
korzystających z 
zasiłków pomocy 
społecznej na 1 
tys. ludności 

Udział 
długotrwale 
bezrobotnych 
wśród osób w 

wieku 
produkcyjnym 

Liczba 
przestępst
w na 1 tys. 
ludności 

Czyny 
karalne osób 
nieletnich na 

1 tys. 
nieletnich 

Liczba 
zarejestrowany
ch podmiotów 
gospodarki 

narodowej na 
100 osób 

Udział budynków 
bez wodociągu/ do 

ogólnej liczby 
budynków (w %) 

Liczba 
budynków 

wybudowanych 
przed rokiem 

1989/ do 
ogólnej liczby 

budynków (w %) 

Źródło danych 
Dane za 2006 

(RSW) 
Dane za 2006 

(RSW) 
Dane za 

2006 (RSW) 
Dane za 2006 

(TEMIDA) 
Dane za 2006 

(RSW) 
Dane za 2002 

(NSP) 
Dane za 2002 

(NSP) 
Woj. 

małopolskie 
56 3,5 32,3 32,4 8,9 6,2 81,6 

Wartość dla 
obszarów 
objętych 

wsparciem 

Odchylenie 
powyŜej wartości 

referencyjnej  

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjn
ej 

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjne
j 

Odchylenie 
poniŜej 
wartości 

referencyjnej 

Odchylenie 
powyŜej wartości 

referencyjnej 

Odchylenie 
powyŜej 
wartości 

referencyjnej 

Definicja 
wskaźnika 

Osoby, które 
zgodnie z ustawą z 
12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 
593, z późn. zm.) 
są uprawnione do 
ubiegania się o 

przyznanie 
świadczenia 
pienięŜnego z 

pomocy społecznej 

Stopę 
bezrobocia 

długotrwałego 
rozumie się 

jako stosunek 
liczby osób 

bezrobotnych 
powyŜej 12 
miesięcy do 
liczby osób w 

wieku 
produkcyjnym 
(kobiety w 

wieku 18-59, 
męŜczyźni 18-

64) 

Ilość 
przestępst

w 
stwierdzony
ch ogółem 

Ilość czynów 
karalnych 

popełnionych 
przez 

nieletnich, 
przy czym za 
nieletniego 
uwaŜa się 

osobę, która 
w chwili 

popełnienia 
czynu miała 
ukończone 
13 lat, ale 

nie 
ukończyła 17 

lat 

Ilość 
zarejestrowany
ch podmiotów 
gospodarczych 
w przeliczeniu 

na 100 
mieszkańców 

Budynek 
wyposaŜony w 
wodociąg - 
budynek, w 

którym wszystkie, 
bądź niektóre 
mieszkania 

posiadają kran z 
wodą bieŜącą (bez 
względu na to czy 
jest to zimna czy 
ciepła woda), lub 

jest on poza 
mieszkaniem –ale 
wewnątrz tego 
budynku np. w 

korytarzu. Według 
długości 

przewodów 
rozdzielczych 

doprowadzających 
wodę od źródła 
(ujęcia wody) do 
budynku rozróŜnia 
się instalację jako: 

- sieciową 

Ilość budynków 
mieszkalnych 
powstałych 

przed rokiem 
1989 w relacji 

do ogólnej liczby 
budynków 

mieszkalnych 
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urządzenie lokalne 
Rekomendowane 
źródła danych 

dla 
Beneficjentów 

Ośrodki Pomocy 
Społecznej 

Urząd 
Statystyczny/ 
Powiatowy 
Urząd Pracy 

Komendy 
Policji 

Komendy 
Policji 

Urząd 
Statystyczny 

Dane 
administracyjne 

Dane 
administracyjne 

 

W przypadku dwóch kryteriów (c i e) opisanych przez dwa wskaźniki, do beneficjenta naleŜy 
decyzja, który ze wskaźników wybiera.      

W przypadku programów rewitalizacji, które nie przewidują zadań z zakresu mieszkalnictwa – 
nie ma obowiązku stosowania w/w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 
programowania działań dotyczących mieszkalnictwa (aktualna wersja dokumentu dostępna na stronie 
internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego), opracowanych na podstawie art. 47 ust. 1 
Rozporządzenia (WE) 1828/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz 
rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

 
W celu scharakteryzowania obszaru, który będzie poddany rewitalizacji, diagnozę naleŜy 

przedstawić w następującym ujęciu: 

1) Sfera mieszkaniowa i społeczne aspekty mieszkalnictwa na wybranym obszarze (jeśli obszar zawiera 
takie funkcje): 

• stan zasobów mieszkaniowych: typologia budynków mieszkalnych, patologie stanu technicznego 
budynków mieszkalnych, definicja komfortu mieszkań i jego braków,  

• stan uŜytkowania mieszkań: wielkość mieszkań, zagęszczenie mieszkań, typ uŜytkowania i 
własności, 

• identyfikacja problemów w zakresie mieszkalnictwa na obszarze rewitalizacji. 

2) Stan infrastruktury technicznej na obszarze przewidzianym do rewitalizacji: 

• diagnoza stanu infrastruktury, określenie stopnia jej degradacji oraz identyfikacja skutków 
takiego stanu, 

• określenie głównych kierunków robót technicznych potrzebnych na obszarze: infrastruktura 
techniczna – media, sieci elektryczne, kanalizacyjne, woda itp. 

• identyfikacja problemów w zakresie stanu infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizacji. 

3) Sfera społeczna: 

• struktura demograficzna i społeczna – trendy, 

• określenie grup społecznych wymagających wsparcia w ramach programu rewitalizacji, 

• stan i zróŜnicowanie dochodowości gospodarstw domowych, 

• struktura organizacji pozarządowych, 

• instytucje i organizacje działające (jak i te, których brak) w sferze społecznej (m.in. 
przedszkola, świetlice, kluby sportowe, itp.), 

• identyfikacja problemów:  

– poziom zatrudnienia i poziom bezrobocia, w zestawieniu z wykształceniem mieszkańców, 

– jakość Ŝycia mieszkańców – dostęp do infrastruktury społecznej, aktywność mieszkańców.  
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4) Gospodarka: 

• główni pracodawcy / struktura i trendy rozwoju gospodarki w mieście i na obszarach objętych 
programem rewitalizacji,  

• struktura własnościowa i wielkościowa podstawowych branŜ gospodarki znajdującej się na 
terenie miasta – trendy, 

• ilość podmiotów gospodarczych i osób zatrudnionych w danych sektorach – trendy, 

• identyfikacja problemów w zakresie gospodarki na obszarze rewitalizacji. 

5) Zagospodarowanie przestrzenne: 

• granice stref ochrony konserwatorskiej, 

• uwarunkowania ochrony środowiska, 

• własność gruntów i budynków, przekształcenia własnościowe, 

• komunikacja: struktura ruchu kołowego, problemy parkingów, przestrzenie publiczne, stan, 
potrzeby, 

• projekty w sferze przestrzeni publicznej, 

• określenie funkcji poszczególnych stref na rewitalizowanym obszarze (mieszkaniowe, 
przemysłowe, rekreacyjne, usługowe itd.), 

• identyfikacja problemów w zakresie zagospodarowania przestrzennego na obszarze 
rewitalizacji.  

6) Analiza SWOT wg kaŜdego z ww. obszarów problemowych. 

7) Podsumowanie – określenie kluczowych problemów i ich skutków dla obszarów przewidzianych do 
rewitalizacji (wg sektorów – gospodarka, środowisko, społeczeństwo itp.) 

 

III. NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO–
SPOŁECZNO–GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU  

W części tej naleŜy przedstawić uzasadnienie podjęcia realizacji programu rewitalizacji 
odwołując się w kontekście zapisów do dokumentów o charakterze strategicznym.  

 

1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013; 

2. Strategia rozwoju gminy / miasta (jeŜeli istnieje); 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub plan 
zagospodarowania przestrzennego; 

4. Dokumenty dotyczące polityk w róŜnych sektorach społeczno-gospodarczych na poziomie krajowym 
lub regionalnym lub lokalnym (jeŜeli istnieją):  

– mieszkalnictwo,  

– infrastruktura i usługi komunalne,  

– rozwój przedsiębiorczości,  

– gospodarowanie gruntami,  

– ochrona dziedzictwa kulturowego,  

– polityka komunikacji społecznej, 

– polityka transportu, 

– polityka społeczna związana z przeciwdziałaniem patologiom społecznym.  
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IV. ZAŁOśENIA PROGRAMU REWITALIZACJI 

Proszę przedstawić podstawowe załoŜenia programu rewitalizacji z wyszczególnieniem zasięgu 
terytorialnego i kryteriów jego delimitacji wraz z uzasadnieniem wynikającym z informacji zawartych w 
poprzednich punktach. NaleŜy w sposób opisowy przedstawić istotę programu, jego cele, główne nurty 
przewidywanych działań, zasady i organizację zarządzania, jak równieŜ hierarchizację potrzeb. 

W miejscu tym naleŜy przedstawić stopień zaawansowania prac nad programem / jego realizacją. W 
szczególności naleŜy wykazać stopień zaangaŜowania partnerów programu, w tym róŜnorakich 
inwestorów (np. inwestorów budownictwa mieszkaniowego, zainteresowanych przedsiębiorców...). 

 

V. PLANOWANE ZADANIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM, W PODZIALE NA LATA I ZAKRES 
PRZEDMIOTOWY 

Proszę przedstawić zadania planowane do realizacji w ramach programu rewitalizacji w podziale 
na zadania przestrzenne, gospodarcze i społeczne. 

Zadania przestrzenne (techniczno-materialne)* 

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 
Oczekiwane 
rezultaty 

Koszt 
całkowity 

Instytucje i podmioty uczestniczące 
we wdraŜaniu 

      

      

      

*W układzie tabelarycznym powinny zostać przedstawione, przewidziane do realizacji (wg zapotrzebowania) 
zadania dotyczące: 

1. rozwoju infrastruktury technicznej, 

2. rozwoju transportu, 

3. restrukturyzacji przemysłu, 

4. remontów i renowacji istniejących zasobów mieszkaniowych, 

5. budowy nowych mieszkań,  

6. rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej, turystycznej, 

7. zabezpieczenie puli mieszkań rotacyjnych i zamiennych. 

 
Zadania gospodarcze** 

Lp. Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 
Oczekiwane 
rezultaty 

Koszt 
całkowity 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we wdraŜaniu 

      

      

      

** W układzie tabelarycznym powinny zostać przedstawione, przewidziane do realizacji (wg zapotrzebowania) 
zadania dotyczące: 

1. wspierania przedsiębiorczości, 

2. rozwoju turystyki bądź innych sektorów gospodarki lokalnej, 

3. uruchamiania finansowych mechanizmów wsparcia (np. lokalny fundusz poręczeń), 

4. inne, wynikające z programów pomocowych, dotyczące rozwoju MSP, 
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Zadania społeczne*** 

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 
Oczekiwane 
rezultaty 

Koszt 
całkowity 

Instytucje i podmioty 
uczestniczące we wdraŜaniu 

      

      

      

*** W układzie tabelarycznym powinny zostać przedstawione, przewidziane do realizacji (wg zapotrzebowania) 
zadania dotyczące: 

1. rozwoju zasobów ludzkich, 

2. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 

3. walki z patologiami społecznymi, 

4. tworzenia równych szans, 

5. zapobieganiu zjawisku bezrobocia, 

6. zapobieganiu zjawisku bezdomności, 

7. aktywizacji środowisk dziecięcych i młodzieŜowych,  

8. przekwaterowywania mieszkańców rewitalizowanych terenów, 

9. uruchamiania systemów wsparcia organizacji pozarządowych, 

10. kształcenia ustawicznego. 

 

VI. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI 

Proszę scharakteryzować wyniki realizacji programu rewitalizacji przy pomocy odpowiednich 
wskaźników. 

 

Wskaźniki produktu, np.: 

1. liczba zmodernizowanych budynków/mieszkań; 

2. liczba zmodernizowanych i zrewaloryzowanych obiektów zabytkowych; 

3. ilość nowych mieszkań (dobudowy i nowe budynki); 

4. ilość infrastruktury turystycznej przygotowanej w ramach programu; 

5. ilość nowej i zmodernizowanej infrastruktury technicznej; 

6. ilość wspieranych projektów organizacji pozarządowych.  

  

Wskaźniki rezultatu, np.: 

1. ilość nowych jednostek gospodarczych; 

2. wzrost ilości mieszkańców zlokalizowanych na obszarze i w promieniu do 1km poza obszarem, 
ilość udostępnionych obszarów inwestycyjnych (w ha); 

3. określenie efektu dźwigni finansowej zaangaŜowanie sektora prywatnego w stosunku do sektora 
publicznego; 

4. zróŜnicowanie oferty mieszkaniowej (pozostawanie przy jednym typie mieszkańców czy 
róŜnicowanie grup społecznych) / standardów cenowych. 

  

Wskaźniki oddziaływania, wpływ pośredni, długofalowy, np.: 
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1. ilość nowych miejsc pracy powstałych w wyniku programu z podziałem na branŜe; 

2. wartość dodana generowana przez lokalną działalność gospodarczą; 

3. wzrost dochodów gminy z podatków od nieruchomości; 

4. ilość MSP; 

5. wzrost liczby turystów odwiedzających obszary miejskie i obiekty zabytkowe; 

6. spadek poziomu przestępczości; 

7. przyrost naturalny (napływ młodych mieszkańców).  

  

VII. PLAN FINANSOWY PROGRAMU REWITALIZACJI  

Proszę przedstawić plan finansowy programu rewitalizacji w podziale na projekty, lata oraz źródła 
finansowania wg poniŜszego wzoru. Lista projektów powinna zostać uszeregowana wg hierarchii ich 
waŜności. 

w tym: 
Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 

Koszt 
całkowity Środki publiczne Środki prywatne 

      

      

      

 

VIII. INSTRUMENTY WDRAśANIA PROGRAMU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 

Proszę przedstawić krótkie opisy podstawowych oraz lokalnych instrumentów powołanych dla realizacji 
poszczególnych projektów: kto i jak będzie je realizował, przy pomocy jakich instrumentów 
finansowych, jak będą zarządzane. 

 

Opis systemu wdraŜania i komunikacji społecznej powinien zawierać następujące elementy: 

• Określenie prawnej formy zarządzającego programem (operatora); 

• System obiegu informacji oraz środków finansowych w instytucji / komórce odpowiedzialnej za 
zarządzanie programem, jak równieŜ w ramach partnerstwa (szczególny nacisk naleŜy połoŜyć 
na określenie zasad współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami 
pozarządowymi); 

• Planowane działania na rzecz rozpowszechnienia informacji, wiarygodności programu i 
pozyskania opinii publicznej (komunikacja społeczna); 

• Opis juŜ pozyskanych partnerów oraz ich doświadczenia pod kątem realizacji załoŜeń programu, 
stopień zaangaŜowania władz lokalnych / regionalnych w realizację programu, podpisane 
umowy z partnerami (właścicielami, operatorem, inwestorami); 

4. Sposoby monitorowania i oceny. System monitorowania oraz oceny programu rewitalizacji stanowi 
kluczowy element gwarantujący jego powodzenie w dłuŜszej perspektywie czasu. Dlatego teŜ 
szczególny nacisk zostanie połoŜony na ocenę staranności i racjonalności przygotowania tego 
systemu. W ramach systemu monitorowania i oceny programu powinny zostać przygotowane 
równieŜ procedury postępowania w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu programu 
i sposoby ich naprawy w celu zapewnienia osiągnięcia wyznaczonych celów i zaplanowanych 
rezultatów. NaleŜy pamiętać, Ŝe monitorowanie i ocena programu rewitalizacji jest procesem 
ciągłym i rozpoczyna się juŜ od momentu jego uruchomienia. Dlatego oprócz zastosowania grup 
wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania, mierzalnych w dalszej perspektywie czasu, naleŜy 
uwzględnić równieŜ takie wskaźniki, które pozwolą na monitorowanie bieŜące programu (np. liczba 
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osób przenoszonych na czas remontu, liczba osób przenoszonych definitywnie, liczba remontów, 
rozpoczętych budów, zakłócenia w ruchu kołowym / pieszym, itp.). 

 

5. Ocena programu rewitalizacji  
Ocena wniosku o dotację dla pojedynczego projektu będzie równocześnie połączona z oceną programu 
rewitalizacji. Na kwalifikację wniosku będzie wpływać nie tylko wpisywanie się przedsięwzięcia w 
przyjęty wcześniej program, ale równieŜ jakość tego programu, poprawność jego przygotowania oraz 
jego wykonalność. 

 

Ocenie poddawane będą następujące cechy rewitalizacji, które pozwalają odróŜnić ją od innych form 
kompleksowej interwencji w przestrzeń miejską:  

• Cele rewitalizacji są usytuowane w sferze społeczno-gospodarczej i ekologiczno-przestrzennej, a 
działania infrastrukturalne i architektoniczno-urbanistyczne są tym celom podporządkowane (mają 
charakter narzędziowy) – wobec tego nie moŜna uznać za rewitalizację prostych działań 
remontowo-budowlanych, które nie mają celu społecznego, gospodarczego lub ekologiczno-
przestrzennego; 

• Rewitalizacja to reakcja na kryzys, który obejmuje dany obszar i przejawia się w wielu dziedzinach 
naraz – nie moŜna zatem za rewitalizację uznać działań podejmowanych poza obszarem kryzysowym 
(stąd kluczowe znaczenie trafnego wyznaczenia obszaru do rewitalizacji); 

• Rewitalizacja musi być realizowana we współpracy zróŜnicowanych partnerów lokalnych: zarówno 
sektora publicznego (z reguły – gminy), jak i lokalnych przedsiębiorców oraz sektora 
pozarządowego, a często takŜe innych partnerów: miejscowych uczelni, policji itp. – program 
rewitalizacji powinien więc uwzględniać zaangaŜowanie partnerów prywatnych: zarówno 
komercyjnych, jak i niekomercyjnych. 

• Rewitalizacja ma charakter kompleksowy, jest zawsze planem wielowątkowych, wzajemnie 
wzmacniających się (synergicznych) działań zmierzających do wywołania jakościowej zmiany na 
całym wyznaczonym obszarze, w tym zawsze – zmiany negatywnego wizerunku tego obszaru – 
rewitalizacji nie naleŜy mylić z listą (choćby obszerną) działań punktowych, niepowiązanych ze sobą 
i nieukładających się w spójny, całościowy program. 

 

Jak zatem moŜna dostrzec, wyłaniają się cztery ogólne zagadnienia odnoszące się do jakości 
programów rewitalizacji: 

– interdyscyplinarność, 

– reakcja na kryzys, 

– partnerstwo, 

– kompleksowość.  

W toku weryfikacji wniosku o dofinansowanie ze środków MRPO przedsięwzięć o charakterze 
rewitalizacyjnym (poszczególnych projektów), ocenie zostanie poddany równieŜ program rewitalizacji, 
który jest dokumentem źródłowym dla wniosku. Szczególnie będzie brana pod uwagę część programu 
pokrywająca się z zakresem wniosku o dofinansowanie i stanowiąca jego uzasadnienie. NaleŜy jednak 
podkreślić, iŜ wskazana jest ocena całego programu poniewaŜ jego jakość i poprawność przyjętych 
załoŜeń będzie miała kluczowy wpływ na powodzenie realizacji przedsięwzięcia finansowanego przy 
pomocy środków Unii Europejskiej. 
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Ocena programów rewitalizacji odbywać się będzie pod kątem następujących zagadnień: 

• logika i spójność wewnętrzna programu; 

– czy cele danego programu są usytuowane w sferze społecznej, gospodarczej i 
ekologiczno-przestrzennej, a działania infrastrukturalne i architektoniczno-
urbanistyczne są tym celom podporządkowane (mają charakter narzędziowy, a nie 
stanowią celu samego w sobie)? 

– czy program jest reakcją na kryzys, który obejmuje dany obszar i przejawia się w 
wielu dziedzinach naraz? Czy obszar taki został wyznaczony w jakimkolwiek procesie 
diagnostycznym? Czy jego wytyczenie opiera się o faktyczne rozeznanie 
przestrzennego zasięgu poszczególnych negatywnych zjawisk społecznych, 
gospodarczych i przestrzennych, które w sumie składają się na lokalny kryzys? 

– czy program jest spójny, ma charakter kompleksowy, składa się z działań 
wielowątkowych, wzajemnie wzmacniających się (synergicznych)? Czy zmierza do 
wywołania jakościowej zmiany na całym wyznaczonym obszarze, w tym zmiany 
negatywnego wizerunku tego obszaru? 

• trafność wyboru obszaru pod kątem szans rozwoju ekonomicznego (konkurencyjność) oraz 
stopnia patologii (spójność) – identyfikacja obszarów patologicznych rokujących na rozwój 
ekonomiczny; 

• stopień zaangaŜowania i liczba partnerów inwestycyjnych (mieszkańcy, wspólnoty 
mieszkaniowe, podmioty społeczno-gospodarcze, inne);  

• ilość i charakter działań poprawiających funkcjonowanie i estetykę przestrzeni publicznej; 

• inne wskaźniki dynamiki procesu (np. kampanie promocyjne na rzecz witryn sklepowych, 
elewacji itp.); 

• system komunikacji społecznej w ramach programu; 

• dojrzałość projektu (stopień zaawansowania prac przygotowawczych / poziom realizacji, 
jeŜeli została rozpoczęta).  

 

Warunkiem niezbędnym złoŜenia projektu z zakresu rewitalizacji będzie pozytywna ocena programu 
rewitalizacji, na podstawie którego został opracowany. W sytuacji kiedy program okaŜe się 
przygotowany błędnie, będzie zawierał raŜące nieścisłości lub jeŜeli jego zapisy będą świadczyć, iŜ ma 
charakter doraźny i został przygotowany jedynie na potrzeby uzyskania wsparcia ze środków MRPO – 
zostanie oceniony negatywnie i na jego podstawie nie będzie moŜliwe ubieganie się o wsparcie dla 
poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. 

  

 


