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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 dużą ogólność zapisów MRPO koniecznym stało się opracowanie dokumentu, który w 
sposób zwięzły i przejrzysty umożliwi 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 
najważniejsze informacje dla potencjalnych Beneficjentów nt. możliwości 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., zmienionego decyzją 
Komisji Europejskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. K(2011)9375 oraz Uchwałą Nr 1229/11 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 20 października 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 780/07 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, uwzględniającą zmiany 
wprowadzone wyżej wymienioną uchwałą oraz Uchwałą Nr 1390/09 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2009 r., Uchwałą Nr 595/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 1 czerwca 2010 r., Uchwałą Nr 234/11 z dnia 24 lutego 2011 r., Uchwałą Nr 405/11 z dnia 7 
kwietnia 2011 r., Uchwałą Nr 950/11 z dnia 16 sierpnia 2011 r. i Uchwałą Nr 972/11 z dnia 23 
sierpnia 2011 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 
także 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 możliwe z inicjatywy Instytucji Zarządzającej (IZ) lub 
na wniosek Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia (IP2). Wniosek IP2 musi zostać każdorazowo 
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 każdorazowo zostanie poinformowane Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.  
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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. 
 

Określony powyżej 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 życia mieszkańców województwa; 

b) poprawa spójności wewnętrznej regionu, osiągana w oparciu o zasadę zrównoważonego 
rozwoju – realizacja tego celu zorientowana będzie na stworzenie warunków dla 
wszechstronnego rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia – 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 również do umacniania całej Wspólnoty 
Europejskiej w sposób zgodny z podstawowymi celami Strategii Lizbońskiej, a także celami 
(priorytetami) wskazanymi w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającemu włączeniu społecznemu – Europa 2020 oraz Strategii UE dla Regionu Morza 
Bałtyckiego. Obszary interwencji MRPO, które w najwyższym stopniu przyczynią się do 
wzmocnienia małopolskiej, a przez to polskiej i europejskiej gospodarki obejmują: 

o rozwijanie potencjału uczelni wyższych i ośrodków kształcenia ustawicznego, co 
w założeniu ma prowadzić do poprawy poziomu wykształcenia jego mieszkańców 
oraz wydłużenia czasu przebywania na rynku pracy przez osoby już zatrudnione, 
których kwalifikacje zawodowe wymagają uzupełnienia ze względu na zmieniające 
się otoczenie społeczno-gospodarcze. Podejmowane w tym zakresie interwencje 
służyć 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 
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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 wyższą wartość 
dodaną; 

o wsparcie rozwoju turystyki, w ramach rozwoju przemysłów czasu wolnego jako 
ważnego sektora gospodarki regionalnej szansy o dużym, nie w pełni dotychczas 
wykorzystywanym potencjale. Działania będą ukierunkowanie na otwieranie nowych 
możliwości jak również rozwijanie istniejących warunków rozwoju firmom z branży 
turystycznej i okołoturystycznej. Wsparte zostaną również inwestycje 
przedsiębiorstw związane z turystyką. Interwencje będą realizowane zgodnie 
z zasadą zrównoważonego rozwoju;  

o w kontekście wzmacniania potencjału turystycznego regionu realizowane będą 
również 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 można 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 służyć będzie realizacji wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T); 

o kompleksowe wsparcie rozwoju najważniejszego 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 najważniejsze 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 branż tworzących sektor przemysłów czasu wolnego jako kluczowego obszaru 
przewagi konkurencyjnej Małopolski, warunkującego wzmacnianie konkurencyjności 
regionalnej. Wsparcie interwencji w tych obszarach służyć będzie bezpośrednio realizacji 
celów określonych w Strategii Lizbońskiej, a także celami (priorytetami) wskazanymi w 
Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu 
społecznemu – Europa 2020 oraz Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.  
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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, 
niezależnie od miejsca zamieszkania czy lokalizacji działalności. Interwencje w ramach 
tych osi będą zorientowane na wyrównywanie różnic w dostępie do usług publicznych 
i poziomie rozwoju cywilizacyjnego pomiędzy poszczególnymi obszarami regionu. Pozwoli 
to także odnieść się do specyficznych problemów występujących na obszarach wiejskich 
i miejskich. Wsparcie udzielane w ramach osi priorytetowych 6. i 7. Wpłynie na realizację 
celów (priorytetów) wskazanych w Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego 
rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu – Europa 2020 oraz Strategii UE dla 
Regionu Morza Bałtyckiego.  Aktywność skupiać się będzie na następujących obszarach: 

o rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym dotyczących budownictwa 
mieszkaniowego. Pożądanym 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, 
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 wyposażenia miast także 
w inną infrastrukturę społeczną m.in. edukacyjną i sportową, odpowiadającą 
współczesnym standardom. Dzięki temu przybliżone zostaną warunki równego 
dostępu ludności do usług publicznych należących do wyżej wymienionych sfer, przez 
co oddalona zostanie groźba marginalizacji niektórych obszarów i grup społecznych 
oraz ryzyko wystąpienia niepożądanych zjawisk społecznych wynikających 
z marginalizacji; 

o wyposażeniu miejscowości wiejskich w podstawową infrastrukturę społeczną, 
m.in. edukacyjną, sportową oraz związana z opieką nad dziećmi odpowiadającą 
współczesnym standardom. Dzięki temu przybliżone zostaną warunki równego 
dostępu ludności wiejskiej do usług publicznych należących do wyżej wymienionych 
sfer, jak również 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 krążenia), onkologii i psychiatrii. 
Wsparte zostaną ponadto działania zmierzające do poprawy funkcjonowania służb 
ratowniczych oraz poprawa jakości infrastruktury socjalnej i wychowawczej; 

o wspieraniu projektów z zakresu infrastruktury służącej zapewnieniu opieki 
dzieciom do lat 3; 

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 
umożliwią zmniejszenie uciążliwości aktywności ludzkiej, w tym gospodarczej, dla 
środowiska, co jest niezbędnym warunkiem dla prowadzenia polityki 
zrównoważonego 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 
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uzupełnione o tworzenie i modernizację infrastruktury i systemów informacji 
przeciwdziałających klęskom żywiołowym, 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 możliwość zapoznać się z możliwościami 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 możliwości 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; 

o zapewnienia wsparcia działań wspomagających przygotowanie potencjalnych 
beneficjentów do przyszłych interwencji strukturalnych.  

 

Przedstawione powyżej 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 
możliwy będzie w przyszłości określenie wielkości wpływu tychże 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 poniżej horyzontalnych zasad realizacji programu.  

              Konstrukcja MRPO przewiduje, że na każdym etapie realizacji programu przestrzegane 
będą zasady zrównoważonego rozwoju. Przez zrównoważony 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 możliwości zaspokajania 
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. W tym kontekście, w procesie realizacji MRPO przestrzegana 
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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 służących ochronie i poprawie 
stanu środowiska naturalnego. Cel ten zostanie osiągnięty nie tylko dzięki finansowaniu inwestycji 
w infrastrukturę ochrony środowiska, ale również poprzez dążenie do wszechstronnego 
równoważenia inwestycji o charakterze uciążliwym 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, każdy 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 wdrażania projektów, uwzględnione zostaną następujące zasady: 
racjonalne wykorzystanie energii, skuteczność energetyczna, odnawialne źródła energii oraz 
dostosowanie do zmian klimatycznych. W szczególności badane będą: wykorzystanie biogazów 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 zagrożenia 
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, że projekty spełniają 
wymagania nakreślone przez powyżej 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 życiu 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, niezależnie od 
ich formy prawnej i źródeł finansowania, w tym również podmioty sektora finansów publicznych, w 
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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. 

 
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 
zaangażowaniu łącznie 1 868,5 mln euro, w tym 1 355,9 mln euro środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, 239,3 mln euro środków krajowego wkładu publicznego oraz 273,3 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 zaangażowanych będzie 492,1 mln euro ze środków 
EFRR, co stanowi 36,3 % całkowitej kwoty przeznaczonej na MRPO (załącznik nr 2). 

Środki na realizację projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego będą przekazywane beneficjentom MRPO, z wyjątkiem państwowych jednostek 
budżetowych, przez: 

1) Bank Gospodarstwa Krajowego (Płatnika) w formie płatności, w zakresie środków 
odpowiadających wkładowi UE (pochodzących z budżetu środków europejskich),  

2) Samorząd Województwa Małopolskiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na 
współfinansowanie krajowe z budżetu państwa lub na realizację projektów pomocy technicznej. 

Szczegółowe warunki przekazywania i wykorzystywania otrzymanych środków zostaną 
określone w umowie o dofinansowanie. Instytucje będące państwowymi jednostkami budżetowymi 
finansują całość wydatków ponoszonych na realizację MRPO ze środków budżetowych dysponenta 
właściwej części budżetowej. W związku z powyższym środki te powinny zostać ujęte w planie 
finansowym danej państwowej jednostki budżetowej, w ramach części budżetowej dysponenta, 
któremu jednostka podlega. 

                                                 
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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 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 możliwość zastosowania instrumentu elastyczności finansowej – cross-
financing’u, należy także wyróżnić koszty kwalifikowane w ramach finansowania krzyżowego. 
Ponadto należy dokonać podziału źródeł finansowania projektu, z jakich pokryte zostaną koszty 
kwalifikowane na: dotacje EFRR, krajowe środki publiczne (tj. dysponenci części budżetowych, 
budżet województwa, powiatu i gminy), inne krajowe fundusze publiczne, środki prywatne oraz 
międzynarodowe instytucje finansowe, również w podziale na lata realizacji projektu. 

 Dofinansowanie dokonywane będzie poprzez przekazanie środków w formie zaliczki lub/i 
refundacji części wydatków kwalifikowalnych lub/i przekazania środków na utworzenie lub 
wniesienie wkładu do funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy 
pożyczkowych, funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich oraz funduszy powierniczych, o 
których mowa w art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Dofinansowanie w formie zaliczki 
przekazywane jest na podstawie umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność, w terminach i 
wysokości w niej określonych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 
grudnia 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1786) w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania 
zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów fiansowanych 
z udziałem środków europejskich.  

Refundacja wydatków - na podstawie ww. umowy oraz zweryfikowanego wniosku 
beneficjenta o płatność. 

Beneficjent zostaje wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych 
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w przypadkach 
i na warunkach określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 
Minister Finansów, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 210 ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, prowadzi rejestr podmiotów wykluczonych oraz 
udostępnia te informacje instytucjom zarządzającym/ instytucjom pośredniczącym/ instytucjom 
wdrażającym i instytucji certyfikującej. 
 

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). 
 
         1.6 Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO 
 

Podstawowym trybem wyboru projektów w ramach MRPO jest tryb konkursowy z pełną 
dokumentacją aplikacyjną. 

Tam, gdzie zostało to uznane za zasadne Beneficjenci przystępują do konkursu ze wstępną 
kwalifikacją projektów (preselekcją), składającą się z dwóch zasadniczych faz: 

• Wstępnej kwalifikacji projektów (preselekcji), polegającej na ocenie wniosków sporządzonych 
w uproszczonej formie kart projektów, z minimalną liczbą załączników; 
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• Oceny projektów zaproszonych do dalszej części konkursu po fazie wstępnej kwalifikacji 
projektów, bazującej na pełnej dokumentacji aplikacyjnej.  

Dotyczy to następujących Priorytetów/Działań/Schematów: 

- Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie i Schemat: 
1.1 A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego,; 

- Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, Działanie i Schemat: 3.1 D Inwestycje w 
poprawę bazy noclegowej oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych; 

- Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działania i Schematy: 6.1 B Projekty w zakresie 
rekreacji i sportu, 6.2 A Odnowa centrów wsi, 6.2 B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i 
sportowa. 

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; 

• projektów zgłaszanych w naborze w ramach działania 9.3. Przygotowanie inwestycji 
strategicznych. Projekty te podlegają wyłącznie ocenie formalnej pełnej dokumentacji. 

 

W zakresie trybu indywidualnego przewidziano również tryb specjalny dla projektów mających 
na celu likwidację skutków klęsk żywiołowych (działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich schemat C 
Likwidacja skutków klęsk żywiołowych). Tryb ten ma formę uproszczoną i nie wymaga 
przeprowadzenia konsultacji społecznych, ani podpisania pre-umów z beneficjentami. 

 

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 jeżeli 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, iż z każdego pozytywnie 
ocenionego PRU / PR mogą zostać złożone 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. Wyjątkami od tej zasady 
są Działania i Schematy: 4.1 A Drogi o znaczeniu regionalnym, 4.1 C Drogi powiatowe, 4.3 B Strefy 
aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha, 5.3 A Rozwój zintegrowanego transportu 
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metropolitalnego oraz 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy, gdzie, 
ze względu na skomplikowany i szeroki zakres realizowanych projektów, nabór prowadzony jest 
w formule konkursu otwartego - nabór ciągły. Ponadto, w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka 
regionalnej szansy  Działanie 2.1 B Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań kooperacyjnych 
pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów, 2.1 C Dotacje dla instytucji otoczenia 
biznesu oraz Działanie 2.2 B Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R  nabory 
wniosków  mogą być również  prowadzone w formule konkursu otwartego- nabór ciągły. 

Dla Działania 4.3 Stworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat A i B, 
możliwe jest zastosowanie innych form wsparcia, w szczególności wykorzystanie Inicjatyw 
Wspólnotowych. 

 

Uproszczoną ścieżkę wyboru projektów w ramach podstawowego trybu wyboru 
projektów tj. trybu konkursowego ze wstępną kwalifikacją (preselekcją) przedstawia poniższy 
schemat: 
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Schemat wyboru projektów w ramach MRPO 2007-20132 

INSTYTUCJA ORGANIZUJĄCA KONKURS (IOK) 
Ogłoszenie konkursu i nabór projektów 

nabór 30 dni 

 

 

BENEFICJENT 
Złożenie kart projektowych 

Nie później niż w dniu 
zakończenia konkursu 

 

 

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

projektów do złożenia pełnej dokumentacji 
(projekty na 200% alokacji przewidzianej w danym konkursie) 

30 dni 

 

 

WYŁĄCZNIE ZAPROSZENI BENEFICJENCI 
Złożenie pełnej dokumentacji projektowej 

90 dni 

 

 

IOK 
I i ew. II ocena formalna 

45 dni 
w terminie tym przewidziany jest  

także czas dla Beneficjenta na 
uzupełnienie dokumentacji 

 

 

KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 
I i ew. II ocena merytoryczna - 

ocena finansowa, właściwa ocena merytoryczna 

45 dni 
w terminie tym przewidziany jest  

także czas dla Beneficjenta na 
uzupełnienie dokumentacji 

 

 

ZWM 
ocena strategiczna 

wybór projektów do dofinansowania 
14 dni 

 

 

ZWM 
Podpisanie umowy z Beneficjentem 

45 dni 
w przypadkach określonych w 

Podręczniku IZ MRPO, w Procesie nr 6 
Kontraktowanie - 60 dni 

 

RAZEM 299 dni 
w przypadkach określonych w 

Podręczniku IZ MRPO, w Procesie 
nr 6 Kontraktowanie - 314 dni 

                                                 
2 nie dotyczy Osi Priorytetowej 2 i 9 



 

 

Schemat wyboru projektów dla 2 Osi Priorytetowej 

MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Ogłoszenie konkursu i nabór projektów 
nabór 30 dni 

 

 

BENEFICJENT 

Złożenie wniosków o dofinansowanie 

Nie później niż w dniu 

zakończenia konkursu 
 

 

Zespół Wyboru Projektów MCP 

I i ew. II ocena formalna 

45 dni 

w terminie tym przewidziany jest  
także czas dla Beneficjenta na 

uzupełnienie dokumentacji  
 

 

KOMISJA OCENY PROJEKTÓW 

ocena merytoryczna 

45 dni 

w terminie tym przewidziany jest  
także 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 

 * 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 możliwość 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 niż jeden projekt z tą samą oceną, z których każdy mieści się w obrębie 
200% alokacji – do złożenia pełnej dokumentacji zaproszeni zostają wszyscy Beneficjenci, nawet 
jeśli po zsumowaniu kwota dofinansowania przekracza 200% kwoty przeznaczonej na konkurs.  

Dla Działań/ Schematów objętych wstępną kwalifikacją projektów, w przypadku kiedy 
łączna kwota wnioskowanego dofinansowania złożonych projektów nie przekracza 200% kwoty 
przeznaczonej na dany konkurs, na etapie preselekcji dokonuje się wyłącznie oceny warunków 
wstępnych, kwalifikowalności projektu i kwalifikowalności Beneficjenta. 

 

Wstępna kwalifikacja projektów (preselekcja) składa się z 3 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 stanu 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 i C oceniane są w systemie punktowym, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez 
Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny.  

 

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

 

Ocena końcowa (%) = [Ocena wskaźnikowa (otrzymana liczba punktów/maksymalna 
liczba punktów dla etapu x 0.70) + Stan przygotowania projektu (otrzymana liczba 
punktów/maksymalna liczba punktów dla etapu x 0.3)] 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 możliwość 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 montażu finansowego dla projektu, a także inne 
kryteria dostępowe, charakterystyczne dla danego Działania/Schematu, w tym analiza linii 
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demarkacyjnej z innymi programami operacyjnymi. Na tym etapie badana jest również logika 
projektu oraz wewnętrzna spójność jego założeń na podstawie matrycy logicznej. 

 

 

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 też na 
podstawie szczegółowych kryteriów oceny dla poszczególnych Działań i Schematów. 

Ocena wskaźnikowa jest oceną punktową.  

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/i w danej instytucji oraz tych, które charakteryzują się szerokim zakresem interwencji 
w zakresie zdiagnozowanych problemów. 

 

C. Stan przygotowania projektu do realizacji 

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

Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji jest oceną punktową.  

Funkcją kryterium jest przyznanie dodatkowych punktów projektom, charakteryzującym 
się wysokim stopniem przygotowania, tj., posiadającym wszelkie niezbędne pozwolenia i 
wymagane prawem decyzje administracyjne, uregulowany status prawny gruntu lub 
nieruchomości wykorzystywanej na cele projektu, etc. Ocena tego kryterium będzie 
zróżnicowana w odniesieniu do niektórych Działań i Schematów w Programie, co związane jest z 
różnorodnością 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 złożenia pełnej dokumentacji oraz dla wniosków składanych 
w ramach Osi Priorytetowych/Działań/Schematów, które nie przewidują etapu wstępnej 
kwalifikacji projektów. W trakcie oceny sprawdzany jest wniosek aplikacyjny wraz z 
załącznikami. Ocena prowadzona jest niezależnie przez dwie osoby na podstawie kart oceny. 
Wnioskodawca ma możliwość 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). Każda 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 przedłożonej przez 
Wnioskodawcę na etapie wstępnej kwalifikacji projektów. Różnice w zapisach formularza 
wniosku w stosunku do zapisów karty projektu nie mogą przekraczać +/- 15% w odniesieniu do 
zakresu rzeczowego zadania (badane na podstawie wartości poszczególnych wskaźników 
produktu i rezultatu). Zwiększenie kwoty dotacji nie może przekraczać +15% wnioskowanej 
kwoty dofinansowania. Brak jest ograniczeń w odniesieniu do możliwości obniżenia 
wnioskowanej kwoty dofinansowania. Wartość całkowita projektu może ulec zmianie. W 
przypadku wzrostu wartości całkowitej projektu, przy uwzględnieniu możliwości 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 montażu finansowego 
projektu a także 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 złożonej 
dokumentacji, Wnioskodawca ma możliwość jednokrotnego jej uzupełnienia w zakresie 
wskazanym przez IOK. Uzupełniona dokumentacja poddawana jest ponownej ocenie formalnej, 
której wynik jest ostateczny. 
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III. Ocena merytoryczna 

 

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

Etapy oceny merytorycznej: 

A. Ocena finansowa/ ocena techniczna (2 oś priorytetowa) 

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 finansowa projektu, której celem jest określenie czy  analiza finansowa 
dla zadania została wykonana poprawnie. Jedynie projekty ocenione pozytywnie pod względem 
finansowym są poddawane właściwej ocenie merytorycznej. Ma to na celu uniknięcie sytuacji, 
w której projekt zawierający błędy w analizie finansowej przechodzi do dalszej oceny. 
Kolejnym etapem oceny jest właściwa ocena merytoryczna, a następnie ocena strategiczna 
projektu.  

Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia wniosku, który poddawany jest II ocenie 
merytorycznej3.  

 

A. Ocena finansowa/ ocena techniczna (2 oś priorytetowa) 

Ocena finansowa ma na celu zbadanie projektów pod kątem poprawności 
przeprowadzonej dla projektu analizy finansowej. Ocena finansowa dokonywana jest w 
systemie logicznym (tak/nie) – weryfikacji podlega poprawność przyjętych założeń analizy 
finansowej oraz poprawność oszacowania poziomu dofinansowania, dla projektów generujących 
dochód netto. 

W ramach oceny finansowej istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia/poprawienia 
wniosku aplikacyjnego3. Niespełnienie któregokolwiek z subkryteriów oceny finansowej skutkuje 
odrzuceniem projektu. 

W przypadku Osi Priorytetowej 2 podstawowymi kryteriami oceny technicznej są: 

• Wykonalność finansowa i prawidłowość przygotowania analiz finansowych - weryfikacji 
poddane zostaną możliwości 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. 

• Charakterystyka projektu pod kątem jego szczegółowej oceny - identyfikacja 
poszczególnych wydatków (kosztów kwalifikowanych) i ich kwalifikowalności oraz spójności 
projektu pod względem celów, budżetu i zaplanowanych efektów. 

 

 

 

                                                 
3 W przypadku 2 osi priorytetowej uzupełnienie dokumentacji na wniosek Komisji Oceny Projektów. 
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B. Właściwa ocena merytoryczna 

Właściwej ocenie merytorycznej poddawane są projekty, które zostały pozytywnie 
ocenione w toku oceny finansowej. Właściwa ocena merytoryczna jest oceną punktową. 

Każde Działanie oraz Schemat posiada właściwe dla siebie kryteria oceny merytorycznej, 
istnieją także kryteria, które powtarzają się w poszczególnych Działaniach/Schematach. 

W związku z powyższym podzielono kryteria merytoryczne na 2 grupy: 

Podstawowe kryteria oceny merytorycznej - stosowane do wszystkich rodzajów 
projektów, 

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 i finansowej Beneficjenta w 
kontekście zapewnienia właściwej realizacji a następnie eksploatacji i zarządzania 
produktami projektu, a także sposób wykorzystania efektów realizacji projektu.  

• Wpływ projektu na polityki horyzontalne – badanie wpływu projektu na politykę równości 
szans oraz politykę zrównoważonego 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 różnorodność 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 możliwość jednokrotnego 
uzupełnienia/ poprawienia wniosku aplikacyjnego4. 

Pozytywna weryfikacja projektów na etapie właściwej oceny merytorycznej oznacza, że 
projekt uzyskał 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  finansowym, które 
jednocześnie uzyskały co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów w ramach właściwej oceny 
merytorycznej.  

                                                 
4 uzupełnienie dokumentacji na wniosek Komisji Oceny Projektów. 
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Ocena strategiczna projektu jest oceną punktową i ma charakter pozytywny. Udział 
oceny strategicznej w całkowitej liczbie punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny 
merytorycznej projektu wynosi od 1 do 20%.  

 

Ocena strategiczna polega w szczególności na określeniu zakresu, w jakim projekt służy 
realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także określeniu 
wpływu projektu na zrównoważony rozwój regionu w wymiarze gospodarczym, społecznym, 
środowiskowym i przestrzennym oraz spójność wewnętrzną województwa tj. horyzontalne 
zasady realizacji strategii rozwoju Małopolski.  

 

W ramach oceny zakresu realizacji Strategii Rozwoju Województwa, projekty 
realizowane w ramach osi priorytetowych od 1 do 5 MRPO, zorientowane na budowę i 
wzmacnianie potencjału Małopolski, będą oceniane w szczególności pod kątem ich wpływu na 
rozwój konkurencyjności gospodarczej regionu w następujących obszarach: 

• gospodarka wiedzy i aktywności;  
• dziedzictwo i przemysły czasu wolnego; 
• infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej; 
• Krakowski Obszar Metropolitarny i inne subregiony; 

 
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 życia mieszkańców Małopolski. 

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

• rozwój miast i terenów wiejskich; 
• bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne; 

 
Kryterium to pozwoli ocenić na ile projekt przyczyni się do zmniejszenia wewnętrznych 

zróżnicowań w regionie, głownie poprzez realizację celów społecznych i środowiskowych 
decydujących o powszechnym poziomie jakości życia mieszkańców.  

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

• zarządzanie rozwojem województwa; 
 

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 poprawne finansowo i które uzyskały co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów na 
właściwej ocenie merytorycznej.  

 

IV. Wybór projektu do dofinansowania oraz podpisanie umowy dofinansowania 
projektu  
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Zarząd Województwa Małopolskiego dokonuje wyboru do dofinansowania projektów 
danego konkursu. Wybierane są projekty, które uzyskały najwyższą ocenę (te, które w 
najwyższym 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  

 

Art. 30b – 30g ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. 
(t.j.: Dz. U. z r. 2009 Nr 84, poz. 712  z późn. zm.) przewiduje środki odwoławcze dotyczące 
wyłącznie negatywnej oceny projektu, tj. odrzucenia na etapie oceny wstępnej kwalifikacji 
projektu, etapie oceny formalnej, technicznej, merytorycznej oraz w odniesieniu do projektów, 
które uzyskały poniżej 60% maksymalnej liczby punktów na etapie oceny merytorycznej 
właściwej). 

Zgodnie z systemem realizacji MRPO możliwe jest złożenie protestu również od 
pozytywnego wyniku oceny merytorycznej właściwej, lecz jedynie w przypadku wystąpienia 
określonych błędów o charakterze formalnym. 

Beneficjent, któremu przysługuje prawo do złożenia protestu, w terminie 14 dni od 
otrzymania informacji o wyniku oceny projektu może złożyć pisemny (lub w równoważnej 
formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) protest do Jednostki ds. Zarządzania 
(Departament Polityki Regionalnej UMWM). Po rozpoznaniu sprawy pozostawia się protest bez 
rozpatrzenia lub zostaje wydane jedno z dwóch możliwych rozstrzygnięć merytorycznych: 
uznaje się protest za zasadny i przekazuje się to rozstrzygnięcie do Instytucji Organizującej 
Konkurs w celu dokonania ponownej oceny na danym etapie wyboru projektu, którego protest 
dotyczył lub nieuwzględnienia protestu, czyli podtrzymuje rozstrzygnięcie o negatywnej ocenie 
projektu. Wyniki ponownie przeprowadzonej oceny kończy przedsądowy etap procedury 
odwoławczej w odniesieniu do kryteriów będących przedmiotem protestu.  

Wnioskodawca po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku rozpatrzenia 
protestu/ponownej negatywnej oceny projektu przeprowadzonej w wyniku pozytywnego 
rozpatrzenia protestu może wnieść skargę bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie (WSA), który w wyniku rozpatrzenia skargi może uwzględnić 
skargę, stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo. 
W tym przypadku Wojewódzki Sąd Administracyjny przekazuje sprawę do ponownego 
rozpatrzenia przez właściwą instytucję. W sytuacji nieuwzględnienia skargi WSA oddala skargę, 
a gdy skarga z jakichkolwiek względów jest bezprzedmiotowa WSA umarza postępowanie w 
sprawie. Wnioskodawca lub IZ MRPO może również wnieść skargę kasacyjną bezpośrednio do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, który może dokonać: 

1) uwzględnienia skargi kasacyjnej lub 

2) nieuwzględnienia skargi kasacyjnej lub 

3) pozostawienia skargi kasacyjnej bez rozpatrzenia.  

Zakończenie postępowania sądowego w zakresie danego projektu, od którego 
Wnioskodawca wniósł skargę do sądu administracyjnego oznacza również zakończenie procedury 
odwoławczej w tym zakresie. W świetle przepisów ustawy, Wnioskodawcy nie przysługują żadne 
dodatkowe środki odwoławcze. Dotyczy to również rozstrzygnięcia wydanego w związku z 
przekazaniem przez sąd sprawy do ponownego rozpatrzenia, o którym mowa w art. 30c ust. 3 
pkt. 1 ustawy, od którego również nie przysługują żadne dodatkowe środki odwoławcze. 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 25

 
      1.7 Wykaz dokumentów służących realizacji MRPO 
 
Dokumenty służące realizacji MRPO: 
• akty prawne Unii Europejskiej: 

– 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, zmienione: Rozporządzeniem 
Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r., Rozporządzeniem Rady (WE) nr 284/2009 z dnia 7 
kwietnia 2009 r.; 

– 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; 

– 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, 
zmienione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 397/2009 z dnia 6 maja 2009 
r.; 
• polskie akty prawne: 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 
1655 z późn. zm.); 

– Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U.  
z 2009 r., nr 84, poz. 712); 

– Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240), 
– 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 życie 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; 
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– Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego; 
Szczegółowy wykaz dokumentów służących 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. 

Poniżej 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. 
  
Ważne 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 ważnego zgłoszenia robót, 
– Raport oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagane, 
– Wyciąg z dokumentacji technicznej, 
– Mapa lokalizująca projekt w najbliższym 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, iż Beneficjent nie jest wykluczony z możliwości 

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. 
 
Ważne dokumenty/ wytyczne: 
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Wytyczne do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 (MRPO);  
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 wyższego 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 wyższym oraz sferze badawczo-rozwojowej wymaga 
jednak podjęcia intensywnych wysiłków na rzecz wysokiej jakości oferty edukacyjnej i naukowej, co 
wiąże się również z koniecznością zapewnienia szkołom wyższym odpowiedniej infrastruktury, której 
rozwój nie nadążał 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 poważne zapóźnienia związane ze słabym rozwojem i wykorzystaniem nowoczesnych 
narzędzi obiegu i wymiany informacji. Wykorzystanie możliwości technicznych, jakie daje Internet 
przy administracyjnej obsłudze obywateli poprawia się systematycznie, ale w dalszym ciągu jest 
niewystarczające.   
Bardzo ważnym 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 wyższego i ustawicznego,  
2. inwestycji w infrastrukturę i technologie służące 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 Wdrażająca 
(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 Ministerstwo Finansów 
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odpowiedzialna za 
otrzymywanie 
płatności 
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 
umożliwiającej wyposażenie mieszkańców Województwa Małopolskiego 
(młodzież i osoby dorosłe) w umiejętności oraz kwalifikacje zapewniające 
dobry start oraz możliwie stabilne funkcjonowanie na rynku pracy. 
 
� Cele szczegółowe: 

1. Podniesienie jakości i poziomu kształcenia małopolskich szkół wyższych 
poprzez rozwój infrastruktury służącej celom dydaktycznym i badawczym. 
2. Poprawa warunków praktycznej nauki zawodu, umożliwiających 
kształtowanie kompetencji zawodowych poprzez wyposażenie bazy 
dydaktycznej szkół wyższych w nowoczesny sprzęt techniczno-dydaktyczny. 
3. Podwyższenie standardów nauczania zawodowego, umożliwiające 
lepsze przygotowanie do wykonywania zawodu poprzez rozwój 
infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego. 
4. Poprawa dostępu do bazy służącej uczeniu się przez całe życie 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 dużym zapleczem naukowym, skoncentrowanym głównie 
w Krakowie, drugim po Warszawie ośrodku akademickim. W oparciu o jego 
potencjał rozwinęły się szkoły wyższe w większych miastach województwa. 
Zmiany zachodzące w ostatnich latach w systemie edukacji, spowodowały 
znaczący wzrost liczby studentów. Szczególnie widoczny jest przyrost liczby 
studentów, możliwy dzięki upowszechnieniu systemu studiów zaocznych, 
rozwojowi szkół niepaństwowych oraz utworzeniu w regionie sieci państwowych 
wyższych szkół zawodowych. Ponadto szkoły wyższe, 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 
wyposażenia 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 wyposażenie techniczno-dydaktyczne wielu małopolskich 
szkół wyższych, przede wszystkim ta jego część, która wykorzystywana jest do 
praktycznej nauki zawodu.  
Jest to szczególnie istotne w procesie dydaktycznym szkół wyższych o profilu 
technicznym oraz na kierunkach przyrodniczo-matematycznych, które mają 
kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Absolwenci 
powyższych kierunków wciąż jednak stanowią zbyt mały odsetek kształcącej się 
młodzieży. Aby przyczynić się do zwiększenia liczby studentów podejmujących 
naukę na kierunkach ścisłych, konieczna jest dbałość o wysoką jakość 
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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 życie, w tym szczególnie 
kształcenia zawodowego. 
Coraz częstszymi zjawiskami obecnymi na rynku pracy jest wzrost 
zapotrzebowania na podnoszenie kwalifikacji oraz konieczność 
przekwalifikowywania się osób dorosłych. Zjawiskom tym towarzyszy także 
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 też, kształcenie ustawiczne należy 
uznać za jeden z głównych obszarów edukacji, którego rozwój znacząco wpływa 
na bieżącą sytuację rynku pracy oraz wzrost konkurencyjności regionu. 
Jednocześnie należy zwrócić uwagę na szczególnie istotne obecnie, zagadnienie 
dotyczące kształcenia zawodowego uczniów w małopolskich szkołach.  
Niezwykle ważnym 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 powyższym 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 także 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 2011-2020 określone w obszarze 1. 
Gospodarka wiedzy i aktywności. 

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 ważny węzeł europejskiej przestrzeni 
badawczej 
 

� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  
• Oś priorytetowa XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

• Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 
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� 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 
• Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia 
• Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się 
przez całe życie 

• Priorytet IV Szkolnictwo wyższe 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 

 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

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

14.Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

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

szkół wyższych oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej służącej 
równocześnie celom dydaktycznym, w tym bibliotek. 

 
2. Wyposażenie bazy dydaktycznej szkół wyższych oraz bazy badawczo-

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

 
� Schemat B: Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz 

kształcenia zawodowego5 
1. Budowa, rozbudowa, adaptacja i modernizacja infrastruktury dydaktycznej 

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

2. Wyposażenie bazy dydaktycznej istniejących i nowo tworzonych placówek 
kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego, służącej 
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 wdrożeniem (cross-financing). 
 

Preferowane będą projekty tworzące sieci kształcenia ustawicznego oraz o 
znaczącym oddziaływaniu na region. 
Przewiduje się także dostosowanie stanu technicznego istniejącej 
infrastruktury do wymogów wyposażenia zakupionego w ramach projektu. 

 
Beneficjenci projektów realizowanych w ramach schematu A i B powinni 
zapewnić, że obiekty infrastruktury edukacyjnej, wspierane w ramach działania 
będą ogólnodostępne dla mieszkańców województwa – również w zakresie 
wykraczającym poza podstawowy obszar działalności danej instytucji, zgodnie z 
właściwym przeznaczeniem tychże obiektów (np. na cele naukowe, oświatowe, 
wychowawcze).  
 

                                                 
5 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, może być prowadzone kształcenie ustawiczne i kształcenie zawodowe (por. też 
definicje kształcenia ustawicznego i zawodowego zamieszczone w Słowniczku pojęć dla Beneficjenta, Załącznik nr 6 UMRPO). 
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Przez ogólnodostępność obiektów infrastruktury edukacyjnej, wspieranych w 
ramach schematu A i B, rozumie się zapewnienie zainteresowanym możliwości 
korzystania na równych zasadach z  powierzchni tych obiektów, w czasie 
wolnym od zajęć dydaktycznych. 

 
Wyłączenia wspólne dla schematów A i B 
Wsparcie infrastruktury szkolnictwa artystycznego: wyłącznie projekty o 
wartości całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych poniżej 4 mln PLN. 
Projekty o wartości całkowitej wydatków kwalifikowanych w kwocie równej i 
wyższej 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  poniżej 4 mln PLN) lub w PO IiŚ (projekty o 
wartości całkowitej wydatków kwalifikowanych w kwocie równej  i wyższej 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 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW. 

15.Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  02 – Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie 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 wyposażenie 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 

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 

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

18.Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów Schemat A  

1. Jednostki naukowe. 
2. Szkoły wyższe. 
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. 
6. Szkoły wyższe 
7. Administracja rządowa 

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 pracy6.  

19.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) 

b Tryb oceny 
wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego  

Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
126 750 560 EUR 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

96 103 277 EUR, w tym: 
 
Schemat A 80 729 817 EUR 
W tym środki dostępne w ramach konkursów: 22 321 701 EUR 
 
Schemat B 15 373 460 EUR 
W tym środki dostępne w ramach konkursów: 11 718 120 EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

19 344 593 EUR 

23. Przewidywana 
wielkość środków 
prywatnych na 
działanie 

11 302 690 EUR  

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

85% wydatków kwalifikowanych 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 85% 

                                                 
6 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, może być prowadzone kształcenie ustawiczne i kształcenie zawodowe. 
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wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem  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 można 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 (Budżet 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 niż 15% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem 
 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 i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 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 
Nie dotyczy 
 
Schemat B 
Maksymalna kwota wsparcia – 4 500 000 PLN; nie dotyczy projektów kluczowych. 

30. Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w sprawie 
warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów 
składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania może 
zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie zaliczki 
będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda maksymalnie do 
wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z zastrzeżeniem, że wypłata 
drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od wykazania przez Beneficjenta 
wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze środków zaliczki, odpowiadających 
przynajmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych wcześniej transz w formie 
zaliczki. Wypłata ostatniej transzy dofinansowania, po rozliczeniu płatności 
zaliczkowych, odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych kosztów, 
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z zastrzeżeniem, że koszty podlegające refundacji nie były poniesione ze 
środków otrzymanych zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora finansów 
publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wypłacenie 
Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna wartość wszystkich 
transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek nie może przekroczyć 90% 
wartości dofinansowania dla projektu. 

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 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 
Zarządzająca 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

5.  Instytucja 
Pośrednicząca (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

6.  Instytucja Wdrażająca 
(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 także 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 służących polepszeniu jakości 
życia obywateli. 

• Wykorzystanie ICT do poprawy efektywności pracy administracji 
publicznej.  

• Rozwój zasobów obliczeniowych komputerów dużej mocy służących 
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 
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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 wciąż poniżej średniej dla Unii Europejskiej. Poziom dostępu do 
komputerów i sieci internetowej jest bardzo zróżnicowany, podobnie jak 
stosowane systemy informatyczne. Stan infrastruktury umożliwiającej 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. 
Szczególny nacisk należy położyć na rozwój infrastruktury teleinformatycznej (w 
tym umożliwiającej obywatelom dostęp do usług elektronicznych) i poszerzenie 
zakresu e-usług świadczonych przez administrację publiczną, a także 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 życia 
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 także 
integrowania systemów informatycznych administracji publicznej oraz zasobów 
informacyjnych w województwie. 
 
Realizacja wymienionych celów wpłynie na podwyższenie jakości życia 
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 zróżnicowaną 
zawartość oraz usługi cyfrowe 

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

 
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 2011-2020 określone w obszarze 1. 
Gospodarka wiedzy i aktywności oraz obszarze 3. Infrastruktura dla dostępności 
komunikacyjnej. 
 
Projekty dofinansowane w ramach działania muszą być zgodne z zasadami: 
• neutralności technologicznej - wsparcie EFRR nie powinno faworyzować 

żadnej konkretnej technologii, jak również ograniczać możliwości 
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technologicznego wyboru. Jeżeli 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 
regionalnych sieci szerokopasmowych i inne projekty dotyczące rozwiązań, które 
mogą być udostępnione różnym operatorom i dostawcom usług, muszą być 
również 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 również z zasadami konkurencji (zasady 
udzielania pomocy państwa i przepisy antymonopolowe). Towarzyszyć temu 
powinno jasne zadeklarowanie wolnego dostępu dla różnych operatorów. 
Jeżeli 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 także 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 również 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 ważny 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 XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

• Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego 
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� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

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

informatycznej nauki 
• Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej 

administracji 
 
� 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 
• Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej   

 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

• Oś priorytetowa 4 LEADER 
• Działanie: Wdrażanie 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 
szerokopasmowych7, współdziałających ze szkieletowymi sieciami 
regionalnymi lub krajowymi, także 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 
użytkowników, klientów usług publicznych, w tym rozbudowa 
Infrastruktury Klucza Publicznego8.  

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 
wdrażanie 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 (również digitalizacja 3D), zasobów bibliotecznych i 
archiwalnych (tworzenie baz danych zasobów cyfrowych). Elementem 
projektu może 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 
dużej mocy. 

12  
� Wyłączenia:  

                                                 
7 Szybkość transferu - 512 kb/s 
8 PKI (ang. Public Key Infrastructure) - Infrastruktura Klucza Publicznego. Jest to szeroko pojęty kryptosystem, w skład którego wchodzą 
urzędy certyfikacyjne, urzędy rejestracyjne, subskrybenci certyfikatów (użytkownicy), oprogramowanie i sprzęt. 
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• 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 poniżej 4 mln PLN. Projekty o wartości całkowitej wydatków 
kwalifikowanych projektu w kwocie równej i wyższej od 4 mln PLN będą 
dofinansowane w ramach PO IŚ. 

 
• Ogólne: 

- wyłączeniu podlegają projekty, których zakres przedmiotowy obejmuje 
wyłącznie  zakup oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego i ich 
udostępnianie 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 Wdrażanie 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 wyższe kwalifikowane będą tylko projekty o wartości 
poniżej 20 mln PLN – dotyczy projektów typu 1, 2, 4, 6; 

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

11 – Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, 
interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, 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 zagrożeniom, 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 

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-financing) 
w zakresie szkoleń i doradztwa niezbędnych do realizacji celów finansowanych 
inwestycji. Udział finansowania w ramach tego instrumentu nie przekroczy 10% 
wartości wspólnotowego współfinansowania projektu. 
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18.  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. 
Beneficjentem może być jedynie podmiot dostarczający świadczenia 
gwarantowane w ramach kontraktu z Instytucją Finansującą Publiczne 
Świadczenia Zdrowotne (np. NFZ). 

6. Jednostki naukowe. 
7. Instytucje kultury. 
8. Szkoły wyższe. 
9. Organizacje pozarządowe. 
10. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych. 
11. Instytucje otoczenia biznesu. 
12. Przedsiębiorcy: wyłącznie w ramach projektów typu 1. 
13. Administracja rządowa. 
 
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 Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o. o., 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, 13; 
- projekty typu 5 - Beneficjenci: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 13; 
 - projekty typu 6 - Beneficjenci: 1, 2, 3, 6, 7, 8; 
 - projekty typu 7 – Beneficjenci: 6,8 

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

Mieszkańcy i instytucje Województwa Małopolskiego 

19.  13 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) 

b Tryb oceny 
wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego  
Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
89 648 908 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

66 737 953 EUR  
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 24 523 282 EUR 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

15 055 853 EUR 

23.  Przewidywana 
wielkość środków 
prywatnych na 
działanie 

7 855 102 EUR 

24.  Maksymalny udział 75% wydatków kwalifikowanych projektu 
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środków UE w 
wydatkach 
kwalifikowalnych na 
poziomie 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 zastrzeżeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. 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 można 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 (Budżet 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 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 niż 25% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem 
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 i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 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: 100 
000 PLN. 
Ograniczenia: 
- projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego, którego beneficjentami są 
szkoły wyższe maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych 
projektu poniżej 20 mln PLN, 
- projekty dotyczące monitoringu środowiskowego: maksymalna wartość 
całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu poniżej 4 mln PLN, 
- projekty dotyczące rozwoju zasobów wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, 
filmotek, cyfrowych bibliotek itp.: maksymalna wartość całkowitej kwoty 
wydatków kwalifikowanych projektu poniżej 4 mln PLN, za wyjątkiem projektów 
ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  

29.  Minimalna / 
Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 5 000 000 PLN za wyjątkiem projektów 
znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO 

30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w sprawie 
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warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów 
składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania może 
zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie zaliczki 
będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda maksymalnie do 
wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z zastrzeżeniem, że wypłata 
drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od wykazania przez Beneficjenta 
wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze środków zaliczki, odpowiadających 
przynajmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. 
Wypłata ostatniej transzy dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, 
odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych kosztów, 
z zastrzeżeniem, że koszty podlegające refundacji nie były poniesione ze 
środków otrzymanych zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora finansów 
publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wypłacenie 
Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna wartość wszystkich 
transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek nie może przekroczyć 90% 
wartości dofinansowania dla projektu. 

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 także 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 służące 
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 działających na rzecz sektora małych i 
średnich przedsiębiorstw, w szczególności świadczących specjalistyczne usługi na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości, a także wsparcie finansowe rozbudowy systemu zewnętrznych, pozabankowych 
źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym wsparcie tworzenia nowych i wzmacniania 
istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.  

W odniesieniu do komercjalizacji badań naukowych wspierana będzie przede wszystkim realizacja 
badań przemysłowych przez jednostki naukowo-badawcze na rzecz przedsiębiorców, a także 
realizacja inwestycji w środki trwałe służące 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 służących realizacji wyżej wymienionych komponentów w formie kompleksowego 
projektu.  

W ramach Osi Priorytetowej wsparcie uzyskają ponadto projekty służące 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 już 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 Wdrażająca 
(Instytucja 
Pośrednicząca II 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
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stopnia) (jeśli 
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) 

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 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 służyć mają rozwojowi 
początkujących firm, jak również wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw w 
zakresie zwiększania ich potencjału oraz umożliwienia 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 również 
projekty z zakresu tzw. „ginących zawodów”. 
W ramach niwelowania różnic 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 poniżej 75% 
średniej dla województwa małopolskiego (wg danych GUS). W tym celu 
każdorazowo 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 i 
innych instytucji, polegające na tworzeniu oraz rozwijaniu powiązań i sieci 
współpracy, w tym klastrów. Taka forma współpracy przedsiębiorców poszerzy 
ich rynki zbytu, umożliwi dostęp do nowych rozwiązań technologicznych, 
przyczyni się do efektywniejszego wykorzystywania wspólnych zasobów.  
 
W kontekście celu Działania ważnym elementem będzie wspieranie instytucji 
otoczenia biznesu, działających na rzecz rozwoju sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. Udzielana pomoc służyć będzie mobilizowaniu instytucji 
otoczenia biznesu do podejmowania inicjatyw i działań na rzecz tworzenia i 
rozwijania lokalnych oraz regionalnych sieci współpracy, dzięki którym 
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możliwe będzie zapewnienie wspólnej i kompleksowej oferty, wymiana 
informacji oraz świadczenie wystandaryzowanych usług na rzecz 
przedsiębiorców. Planowane w tym zakresie wsparcie dotyczyć będzie również 
przedsięwzięć służących intensyfikacji współpracy pomiędzy sferą naukowo-
badawczą, a przedsiębiorstwami. Wsparcie uzyskają projekty służące 
rozwojowi systemu innowacji w regionie poprzez utworzenie i rozwój ogniw 
pośredniczących pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i 
przemysłem. Przewiduje się, że mogą to być branżowe, również 
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 służące wzmacnianiu infrastruktury celem 
udostępniania dodatkowych, wysoko wyspecjalizowanych usług dla 
przedsiębiorstw (m.in. typu spin-off, start-up) oraz jednostek naukowo-
badawczych.  

Równocześnie realizacja działania służyć będzie zapewnieniu 
przedsiębiorstwom możliwości korzystania z zewnętrznych, alternatywnych 
źródeł finansowania działalności, takich jak pożyczki 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 2011-2020 określone w obszarze 1. 
Gospodarka wiedzy i aktywności, 2. Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego, 4. 
Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony oraz 5. Rozwój miast i 
terenów wiejskich. 

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  

Wszystkie działania osi priorytetowej, przewidujące inwestycje w zakresie 
ochrony środowiska w sektorze dużych przedsiębiorstw. 
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� 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 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki 
• Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców 

realizowanych przez jednostki naukowe 
• Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych 

• Oś Priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji 
• Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej 
• Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego 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 wdrażania 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 życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 

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

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

 
� Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

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

obrót produktami rybołówstwa i akwakultury 
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• Działanie 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb  
• Działanie 2.4 Rybołówstwo śródlądowe  
• Działanie 2.5 Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu 

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 zakup 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 wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności 
gospodarczej przedsiębiorstwa, 

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

• modernizację środków produkcji. 
 
� Schemat B: Wspólne przedsięwzięcia i tworzenie powiązań 
kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym tworzenie klastrów 
Projekty dotyczące powstawania i rozwoju powiązań kooperacyjnych/ 
klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym, w tym polegające m.in. na: 

• inwestycjach w tworzenie zaplecza do prowadzenia prac badawczo-
rozwojowych; 

• zakupie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; 
• zakupie usług doradczych z zakresu opracowania planów rozwoju i 

ekspansji działalności; 
• działaniach promocyjnych nowotworzonych bądź istniejących inicjatyw 

m.in. poprzez udział w targach, wystawach, spotkaniach branżowych; 
Warunkiem otrzymania dofinansowania w przypadku tego typu projektów jest 
zapewnienie przez wnioskodawcę dostępności środków zakupionych w wyniku 
realizacji projektu wszystkim uczestnikom powiązania kooperacyjnego/ 
klastra uczestniczącym w projekcie. 
 

Schemat C: Dotacje dla instytucji otoczenia biznesu 
1. Projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania 
instytucji otoczenia biznesu w zakresie wsparcia sektora MŚP, w tym 
polegające zwłaszcza na: 

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

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

• opracowaniu koncepcji nowych sieci instytucji otoczenia biznesu w 
zakresie zasad ich funkcjonowania, rodzajów świadczonych usług, 
określenia grup docelowych, do wysokości 30% całkowitych wydatków 
kwalifikujących się do objęcia wsparciem, 

• działaniach informacyjno - promocyjnych służących 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 również wspólnych materiałów promocyjnych sieci instytucji 
otoczenia biznesu.  Wydatki na działania informacyjno – promocyjne nie 
mogą przekroczyć 15% całkowitych wydatków kwalifikujących się do 
objęcia wsparciem. 

3. Projekty inwestycyjne służące rozwojowi systemu innowacji w regionie, 
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w tym: 
• utworzenie i rozwój ogniw pośredniczących pomiędzy jednostkami 

badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi, a biznesem (np. branżowe, 
specjalistyczne centra transferu technologii świadczące usługi m.in. w 
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 pożyczkowych,  
• funduszy poręczeniowych,   
• innych alternatywnych, źródeł finansowania działalności 

przedsiębiorstw. 
 

� Wyłączenia dla działania 2.1  
• projekty z branży handlu detalicznego, hurtowego lub branży 

turystycznej (weryfikacja kwalifikowalności projektów  na podstawie 
kodów PKD oraz zakresu rzeczowego projektu). W przypadku branży 
turystycznej (np. budowa obiektu hotelowego, projekty z zakresu 
gastronomi realizowane w obiektach hotelowych, w szczególności klasa 
PKD rok 2007: 55.1, 55.2, 55.3 i 55.9)  mogą otrzymać wsparcie  w 
ramach działania 3.1 MRPO; 

• wsparcie nie będzie mogło być udzielone przed upływem ustalonego 
okresu karencji (1 rok) podmiotom, które rozpoczęły działalność 
gospodarczą uzyskując wsparcie z EFS (warunek dotyczy projektów 
realizowanych w perspektywie finansowej 2007 – 2013); 

• Osoby podlegające ubezpieczeniu w KRUS – wsparcie w ramach PROW; 
 

� Wyłączenia dla schematu A: 
• projekty mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność 

gospodarczą nie dłużej niż 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 wdrażania 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. 
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� Wyłączenia dla schematu D: 
• fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, 
• fundusze należące do sieci inwestorów prywatnych, w tym „aniołów 

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

15. 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 
02 -  pomoc (pożyczka, dotacja na spłatę oprocentowania, gwarancja) 
 

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 żywnościowych 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 

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) 

Schemat A 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-
financingu) w zakresie niezbędnych szkoleń specjalistycznych pracowników 
MŚP przy założeniu, że będą one bezpośrednio powiązane z realizowanym 
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projektem inwestycyjnym oraz niezbędne dla osiągnięcia przyjętych celów 
wspieranej inwestycji. Udział finansowania w ramach tego instrumentu nie 
przekroczy 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia 
wsparciem. 

 
Schemat C 
Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-
financingu) w zakresie niezbędnych szkoleń specjalistycznych pracowników 
związanych bezpośrednio z realizacją projektu inwestycyjnego. 
Udział finansowania w ramach tego instrumentu nie przekroczy 5% 
całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. 

18. Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów � Schemat A 

1. MŚP. 
 
Każdy z wyżej wymienionych Beneficjentów, który może starać się o 
uzyskanie dofinansowania w ramach Działania 2.1 Schemat A: Bezpośrednie 
wsparcie inwestycji w MŚP, uprawniony jest do złożenia maksymalnie jednego 
wniosku o dofinansowanie w ramach danego konkursu organizowanego dla 
powyższego Schematu A. 
 
� Schemat B 
1. Szkoły wyższe. 
2. Organizacje pozarządowe. 
3. Instytucje otoczenia biznesu. 
4. MŚP 
prowadzące powiązania kooperacyjne  
 
� Schemat C 
1.    Instytucje otoczenia biznesu. 
 
� Schemat D 
1. Instytucje otoczenia biznesu.  
2. Przedsiębiorcy – a) banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje 

kredytowe lub instytucje finansowe — w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z 
późn.zm.2)), b) banki spółdzielcze — w rozumieniu ustawy z dnia 7 
grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu 
się i bankach zrzeszających (Dz. U. Nr 119, poz. 1252, z późn. zm.3). 

 
� Wyłączenia dla schematu A 
W ramach schematu nie będą wspierane: 

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

 
• Podmioty wyłączone z uwagi na możliwość uzyskania komplementarnego 

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

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

• fundusze kapitału podwyższonego 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. 
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� Wyłączenia dla schematu D  
W ramach schematów nie będą wspierane: 

• fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, 
• sieci inwestorów prywatnych, w tym „aniołów biznesu”. 

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

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb 

przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Schemat A i D 
Tryb konkursowy 
 
Schemat B i C 
Tryb konkursowy/ Nabór otwarty 
(patrz rozdz. 1.6 Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

b Tryb oceny 
wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 
Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
362 451 619 EUR 

 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

154 041 938 EUR 
Schemat A 

− całkowita alokacja dla mikroprzedsiębiorstw: 21 903 893 EUR 

−całkowita alokacja dla małych przedsiębiorstw: 62 968 818 EUR 
− całkowita alokacja dla średnich przedsiębiorstw: 32 308 317 EUR 

 
Schemat B 
 1 275 000 EUR 
 
Schemat C 
 595 045 EUR 
 
Schemat D 
 Całkowita alokacja przeznaczona na tworzenie nowych lub powiększanie 
kapitału istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz innych 
alternatywnych, pozabankowych źródeł finansowania działalności 
przedsiębiorstw – 34 990 865 EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

 

27 183 871 EUR 

23. Przewidywana 
wielkość środków 
prywatnych na 
działanie 

179 643 441 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 niż: 
� Schemat A 
 
40% - dla projektów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorstw 
30% - dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw 
 
Pułap dofinansowania może zostać podniesiony o 5 punktów procentowych dla 
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przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym 
wskaźnik przedsiębiorczości mierzony na poziomie powiatu jest niższy niż 75% 
średniej dla województwa małopolskiego.  
Wykaz powiatów spełniających powyższy warunek będzie każdorazowo 
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 i C 
70% wydatków kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw 
60% wydatków kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw 
50% wydatków kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów 
 
� Schemat D 
100% wydatków kwalifikowanych projektu 
 
Maksymalnie do 30%/40% (Schemat A) i 70%/60%/50% (Schemat B i C) w 
odniesieniu do wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów objętych 
pomocą de minimis, z zastrzeżeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie 
udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 
operacyjnych. Pułap dofinansowania w Schemacie A może zostać podniesiony 
o 5 punktów procentowych dla przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany 
jest na terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości mierzony na poziomie 
powiatu jest niższy niż 75% średniej dla województwa małopolskiego.  
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w 
ramach których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze 
określonym w pkt. 25) nie można 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 (Budżet 
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 niż: 
� 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 może zostać obniżony o 5 punktów 
procentowych dla przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany jest na 
terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości mierzony na poziomie 
powiatu jest niższy niż 75% średniej dla województwa małopolskiego.  
Wykaz powiatów spełniających powyższy warunek będzie każdorazowo 
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 i C 
30% wydatków kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw 
40%  wydatków kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw 
50% wydatków kwalifikowanych projektu dla pozostałych beneficjentów 
 
� Schemat D 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 54

0% wydatków kwalifikowanych projektu 
 
W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład 
własny Beneficjenta - nie mniej niż 60%/70% (Schemat A) i 30%/40%/50% 
(Schemat B i C) wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem  reguł 
wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. Wkład własny Beneficjenta dla 
Schematu A może zostać obniżony o 5 punktów procentowych dla 
przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym 
wskaźnik przedsiębiorczości jest niższy niż 75% dla Województwa 
Małopolskiego. 

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 może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 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 poniżej 8 mln PLN. 

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

� Schemat A 
1. mikroprzedsiębiorstwa: 
• minimalna kwota wsparcia – 40 tys. PLN   
• maksymalna kwota wsparcia – 400 tys. PLN 
 
2. małe przedsiębiorstwa:  

• minimalna kwota wsparcia – 100 tys. PLN   
• maksymalna kwota wsparcia – 800 tys. 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  

30. Forma płatności Schemat A 
1. Refundacja wydatków 
Schemat B i C 
1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich. 
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Dotacja w formie zaliczki będzie przekazywana jednorazowo maksymalnie do 
wysokości 50% wartości dofinansowania projektu. 
Schemat D 
1. Przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszy 
kapitału podwyższonego ryzyka, funduszy gwarancyjnych i funduszy 
pożyczkowych, funduszy na rzecz rozwoju obszarów miejskich oraz funduszy 
powierniczych, o których mowa w art. 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1083/2006. 
2. Refundacja wydatków 
3.Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich.  
  
Dotacja w formie zaliczki będzie przekazywana maksymalnie do wysokości 
100% wartości dofinansowania projektu.  
Zaliczka może 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 
uzależniona 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. 
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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 
Wdrażająca 
(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 
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 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 

12. Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel: 
Zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm poprzez 
realizację i wdrażanie projektów badawczych, uaktywnienie ich współpracy z 
szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-
rozwojowych oraz transferu technologii. 
 
� Uzasadnienie: 
Ważnym elementem innowacyjności gospodarki jest wprowadzanie na rynek 
nowych i jednocześnie nowoczesnych wyrobów oraz udoskonalanie produktów 
już wytwarzanych. Sprzyjający system przepływu wyników badań z instytucji 
naukowych do przemysłu pozwoli na skuteczne wykorzystanie zasobów wiedzy i 
techniki organizacji badawczych. Dotychczasowa niska chłonność 
przedsiębiorstw z jednej strony oraz zbyt ogólne, nie wystarczające do 
bezpośredniego wdrożenia wyniki badań z drugiej strony, stanowią istotną 
barierę w procesie rozwoju i wzmacniania innowacyjności małopolskich 
przedsiębiorstw. Poważną barierą jest również brak odpowiedniej 
infrastruktury badawczej w przedsiębiorstwach, w tym laboratoriów 
badawczych, które mogłyby przygotować wyniki badań prowadzonych przez 
organizacje badawcze do zastosowań praktycznych. Stąd istnieje potrzeba 
objęcia wsparciem przedsięwzięć polegających na prowadzeniu badań i/lub 
wdrożeniu ich rezultatów w przedsiębiorstwach, a także stymulowania MŚP do 
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tworzenia zaplecza badawczego w ramach swoich struktur oraz inicjowania 
współpracy z organizacjami badawczymi. 
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 2011-2020 określone w Obszarze 1. 
„Gospodarka wiedzy i aktywności”.  

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  
• Działanie 5.1 KOM jako ważny 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 wdrożeń prac B+R 
• Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz 

wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 
• Oś Priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji 

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

 
� Program Operacyjny Kapitał Ludzki  

• Priorytet IV Szkolnictwo wyższe 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  
• realizacja i/lub zakup wyników: 

o badań przemysłowych, 
o eksperymentalnych prac rozwojowych, 
wraz z możliwością zakupu niezbędnej infrastruktury badawczej 

 
� Schemat B: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B +R  

• inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne konieczne 
do wdrożenia wyników prac B+R (warunkiem ubiegania się o wsparcie 
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jest posiadanie przez wnioskodawcę wyników prac B+R) 
15. 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 

07 - Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną  badań i 
innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, 
istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.) 

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 

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 żywnościowych 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 

18. Beneficjenci 
a Typ 

Beneficjentów 
Schemat A 
1. Jednostki naukowe. 
2. Szkoły wyższe. 
4. Organizacje pozarządowe. 
5. MŚP. 
 
Schemat B 
1. MŚP. 
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b Grupy docelowe 
(osoby, 
instytucje, 
grupy społeczne 
bezpośrednio 
korzystające z 
pomocy) (jeśli 
dotyczy) 

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb 

przeprowadzani
a naboru 
wniosków o 
dofinansowanie  

Schemat A i B 
Tryb konkursowy/ Nabór otwarty 
 (patrz rozdz. 1.6 Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

b Tryb oceny 
wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Osoba upoważniona przez IZ 
Część finansowa 
20. Alokacja finansowa 

na działanie ogółem 
22 745 316 EUR  

 

21. Wkład ze środków 
unijnych na 
działanie 

9 666 760 EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych 
krajowych na 
działanie 

1 705 898 EUR 

23. Przewidywana 
wielkość środków 
prywatnych na 
działanie 

12 955 027 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 
niż: 
 
� Schemat A 
1) badania przemysłowe: 

• Mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%; 
• Średnie przedsiębiorstwa – 60%; 
• Pozostali beneficjenci – 50%; 

Dodatkowe 15% - łącznie nie więcej niż 80% - w przypadku efektywnej 
współpracy między przedsiębiorcą a organizacją badawczą. 
2) eksperymentalne prace rozwojowe 

• Mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%; 
• Średnie przedsiębiorstwa – 35%; 
• Pozostali beneficjenci – 25%; 

Dodatkowe 15% w przypadku efektywnej współpracy między przedsiębiorcą a 
organizacją badawczą. 
� Schemat B 

• Mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%; 
• Średnie przedsiębiorstwa – 60%; 

Określony powyżej poziom dofinansowania w Schemacie A i B obowiązuje 
również w przypadku projektów objętych pomocą de minimis, z zastrzeżeniem 
reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 
grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych. 
 
W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
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których wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym 
w pkt. 25) nie można 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 (Budżet 
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 niż: 
� Schemat A 

• w przypadku badań przemysłowych - 20%; 
• w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych - 40%; 

� Schemat B 
• w przypadku projektów mikro i małych przedsiębiorstw – 30%; 
• w przypadku projektów średnich przedsiębiorstw – 40%; 

 
Określony powyżej minimalny wkład własny Beneficjenta w Schemacie A i B 
dotyczy również projektów objętych pomocą de minimis, z zastrzeżeniem 
reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 
grudnia 2010 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.  

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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 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 1 
mln PLN 
Schemat B  
 
Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 1 
mln 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 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki będzie przekazywana jednorazowo maksymalnie do 
wysokości 50% wartości dofinansowania projektu. 
 

Schemat B 
1. Refundacja wydatków 

 Wysokość udziału Nie dotyczy 
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31. cross-financingu (%) 
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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 możliwość 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 również sieć punktów informacji 
turystycznej. Dzięki inwestycjom w bazę turystyczną, można w znaczny sposób podwyższyć pozycję 
Małopolski nie tylko na rynku krajowym, ale także międzynarodowym. Strategicznym zasobem 
Małopolski jest także dziedzictwo kulturowe. Zachowanie regionalnej różnorodności 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 należy udostępnić szerszemu gronu odbiorców. Małopolska jest regionem o 
szczególnie bogatej i różnorodnej ofercie kulturalnej. Realizacja nowych projektów w małopolskich 
instytucjach kultury umożliwi 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 Wdrażająca 
(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 Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej 
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działania 
12.  Cel i uzasadnienie 

działania 
� Cel: 
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, iż 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 może 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 wciąż jeszcze jest niewystarczająca w konfrontacji z 
aktualnymi i prognozowanymi potrzebami zarówno mieszkańców jak i turystów 
odwiedzających region. W tym celu konieczne jest również stworzenie 
zintegrowanego systemu promocji produktów turystycznych w kraju i za 
granicą, obejmującego sieć informacji i obsługi turystycznej. Nie należy 
bowiem zapominać, że jednym z motywów podróżowania jest zdobycie 
informacji, poszerzenie posiadanego zasobu wiedzy. Z tego też powodu oraz 
biorąc pod uwagę interdyscyplinarność turystyki i jej subiektywność w 
odbiorze, popyt na informację turystyczną jest coraz większy, a jednocześnie 
podlega różnym zmianom, wynikającym z trendów, gustów, zmieniających się 
koncepcji. Dlatego konieczne staje się zintegrowanie działań umożliwiających 
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, należy 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 działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 2. 
Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego, 4. Krakowski Obszar Metropolitalny i 
inne subregiony oraz 5. Rozwój miast i terenów wiejskich. 

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 
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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 2.1 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 życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej 

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

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

 
� Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

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

i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury 
• Działanie 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb 

  
� 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 już istniejących i świadczących usługi informacji 
turystycznej, ujednolicenie standardu ich usług, kategoryzacja, 
wizualizacja, wyposażenie 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 sprzedaży produktów i oferty 
turystycznej regionu (m.in. przygotowywanie i dystrybucja nieodpłatnych 
publikacji i materiałów promocyjnych służących informacji turystycznej, 
wspólne wystąpienia na krajowych i zagranicznych targach turystycznych, 
podróże studyjne, warsztaty branżowe 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 służącą zaspokajaniu potrzeb społecznych mieszkańców) 
zlokalizowanej na terenie uzdrowisk (m.in. pijalnie wód mineralnych, 
szlaki i ścieżki 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 wdrożenia 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 złożone, 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 że stanowią 
element produktu złożonego. 
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 
podróżujących. 

• inwestycje służące 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.  
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– Budowa infrastruktury turystycznej służącej rozwojowi turystyki na 
akwenach wodnych i zagospodarowanie turystyczne terenu, leżącego w 
bezpośrednim sąsiedztwie (m.in. ścieżki rowerowe, spacerowe, 
wypożyczalnie sprzętu turystycznego, przystanie wodne, pomosty, 
oświetlenie, zaplecze sanitarne). 

• inwestycje w zakresie infrastruktury rekreacyjnej – inwestycje dotyczące 
zarówno istniejących, jak również nowych obiektów rekreacyjnych 
(rozumiane wyłącznie jako kompleksowy produkt turystyczny, nie będący 
standardową infrastrukturą rekreacyjno - sportową służącą zaspokajaniu 
potrzeb społecznych mieszkańców) oraz inwestycje w infrastrukturę 
targowo-wystawienniczą związaną z turystyką biznesową. Preferowane 
będą przedsięwzięcia związane z zaangażowaniem 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 wyższej 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 młodzieżowe, 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, iż 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. 
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Przez schronisko rozumie się obiekty zlokalizowane poza obszarami 
zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres 
usług (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 niż 50 lat, których zachowanie leży w interesie społecznym 
ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 
Dotyczy to także 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 niż 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. 

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

51 - Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym Natura 2000) 
57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych 
55 - Promowanie walorów przyrodniczych 
58 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 

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 

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.  

18.  Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów � Schemat A  
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1.    Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia - 
Województwo Małopolskie wraz z partnerami. 

 
� 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 wyższe. 
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 wyższe. 
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). 

10. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie 
wymienione wyżej).  

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

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb 

przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

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

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 
Osoba/instytucja upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
55 708 077 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

43 352 105 EUR w tym:  
 
Schemat A 3 987 299 EUR – środki w całości przeznaczone na realizację 
projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO. 
 
Schemat B 12 239 841 EUR 
Schemat C 20 078 811 EUR 
Schemat D 7 646 154 EUR 
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w tym środki dostępne w ramach konkursów: 37 034 762 EUR 
22.  Wkład ze środków 

publicznych krajowych 
na działanie 

7 650 372 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 zastrzeżeniem  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 - w przypadku przedsiębiorstw uzdrowiskowych maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowanych projektu (niezależnie od 
stosowanego programu pomocy publicznej). 
 
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 może 
zostać podniesiony o 5 punktów procentowych dla przedsiębiorstw, których 
projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości 
mierzony na poziomie powiatu jest niższy niż 75% średniej  dla Województwa 
Małopolskiego). 
Maksymalnie do 75% [w przypadku przedsiębiorstw maksymalnie 30% dla 
średnich, 40% dla małych i mikro- przedsiębiorstw (pułap dofinansowania może 
zostać podniesiony o 5 punktów procentowych dla przedsiębiorstw, których 
projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości 
mierzony na poziomie powiatu jest niższy niż 75% średniej dla Województwa 
Małopolskiego)] wydatków kwalifikowanych w przypadku projektów objętych 
pomocą de minimis, z zastrzeżeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r.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 można 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 (Budżet 
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. 
– 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 niż 25% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem 
 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
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regionalnych programów operacyjnych. 
Schemat B - w przypadku przedsiębiorstw uzdrowiskowych minimalny poziom 
dofinansowania wynosi 50% wydatków kwalifikowanych projektu (niezależnie od 
stosowanego programu pomocy publicznej). 
 
Schemat C i D 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, jednocześnie, w 
przypadku przedsiębiorstw minimalny wkład własny Beneficjenta wyniesie 70% 
dla średnich, 60% dla małych i mikro- przedsiębiorstw (wkład własny 
Beneficjenta może zostać obniżony o 5 punktów procentowych dla 
przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany jest na terenie, na którym 
wskaźnik przedsiębiorczości mierzony na poziomie powiatu jest niższy niż 75% 
średniej 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 może zostać obniżony o 5 punktów 
procentowych dla przedsiębiorstw, których projekt zlokalizowany jest na 
terenie, na którym wskaźnik przedsiębiorczości mierzony na poziomie powiatu 
jest niższy niż 75% średniej dla Województwa Małopolskiego)] wydatków 
kwalifikowanych, z zastrzeżeniem  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 i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 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  
Nie dotyczy 
 
Schemat B  
Minimalna kwota wsparcia wynosi: 500 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi: 5 000 000 PLN za wyjątkiem projektów 
znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO 
 
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 
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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 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania może 
zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie zaliczki 
będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda maksymalnie do 
wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z zastrzeżeniem, że wypłata 
drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od wykazania przez Beneficjenta 
wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze środków zaliczki, odpowiadających 
przynajmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych wcześniej transz w formie 
zaliczki. Wypłata ostatniej transzy dofinansowania, po rozliczeniu płatności 
zaliczkowych, odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych 
kosztów, z zastrzeżeniem, że koszty podlegające refundacji nie były poniesione 
ze środków otrzymanych zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora finansów 
publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wypłacenie 
Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna wartość 
wszystkich transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek nie może 
przekroczyć 90% wartości dofinansowania dla projektu. 

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.  

 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 72

 
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 Wdrażająca 
(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 także ochrona oraz promocja 
dziedzictwa przyrodniczego regionu. Dopiero wszystkie te elementy razem 
wzmocnią wizerunek Małopolski jako regionu atrakcyjnego turystycznie, 
kulturowo i przyrodniczo, a także 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 duże trudności w przywróceniu takiego stanu, który umożliwiłby ich 
udostępnianie, Trudności te wynikają głównie z ograniczonych możliwości 
finansowych oraz problemów w zdobywaniu odpowiednich środków na 
prawidłową konserwację zabytków, udostępnienie ich zwiedzającym oraz 
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”, 
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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 2011-2020 określone w obszarze 2. 
Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego, 4. Krakowski Obszar Metropolitalny i 
inne subregiony oraz 5. Rozwój miast i terenów wiejskich. 

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 różnorodności gatunkowej 

• Oś priorytetowa XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 
• Działanie. 11.1 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 życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej 
• Działanie: Odnowa i rozwój wsi 

• Oś priorytetowa 4 LEADER 
• Działanie: Wdrażanie 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 
oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami 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 inżynierii, techniki i przemysłu objętych formą 
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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 angażujących nowoczesne 
technologie. 

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

4. Projekty związane z konserwacją, renowacją, rewaloryzacją, zachowaniem 
oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami 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 
też zorganizowane w formie parków kulturowych, rozumianych jako 
obszarowa forma ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego regionu. 

 
� Schemat B: Dziedzictwo przyrodnicze  

Projekty związane z zachowaniem, ochroną oraz zabezpieczeniem przed 
zagrożeniami 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 montaż urządzeń chroniących przed zagrożeniami, 
budowę infrastruktury w celu odpowiedniej organizacji ruchu turystycznego z 
uwzględnieniem poszanowania i ochrony cennych obiektów przyrodniczych etc. 
 

Należy podkreślić, iż 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 ożywienie społeczno-gospodarcze, w tym również 
pośrednio turystyczne, danego obszaru realizowane będą w oparciu 
o programy rewitalizacji w ramach Działania 6.1 MRPO. 

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

51 - Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym Natura 2000) 
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) 
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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  

18. 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 wyższe. 
7. Organizacje pozarządowe. 
8. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
9. Przedsiębiorcy – wyłącznie, gdy projekt dotyczy obiektów umieszczonych na 

liście światowego dziedzictwa UNESCO. 
b Grupy docelowe 

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

Nie dotyczy 

19. 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) 

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Osoba upoważniona przez IZ 
Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
34 409 170 EUR 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

26 045 967 EUR, w tym:  
 
Schemat A 25 799 772 EUR 
Schemat B 246 195 EUR 
 
W tym środki dostępne w ramach konkursów: 25 841 609 EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

4 596 347 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

3 766 856 EUR 
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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 zastrzeżeniem reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. 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 można 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 (Budżet 
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 niż 40% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem 
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 i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 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 
poniżej 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 kradzieżą 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 poniżej 4 mln PLN. 
 
Dopuszcza się możliwość realizacji projektów z zakresu kultury i dziedzictwa 
kulturowego o wartości całkowitej wydatków kwalifikowanych projektu w 
kwocie równej i wyższej od  20 mln pln lub 4 mln pln, w przypadku, gdy ich 
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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 
poniżej 2 mln PLN,   
- projekty z zakresu ochrony siedlisk oraz projektów z zakresu różnorodności 
gatunkowej: maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych 
projektu poniżej 400 tys. PLN.  
- budowa małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu obszarów 
chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów, w tym: 
budowa ścieżek dydaktycznych, ścieżek rowerowych, szlaków, parkingów, 
punktów widokowych, zadaszeń: maksymalna wartość całkowitej kwoty 
wydatków kwalifikowanych projektu poniżej 400 tys. PLN. 

29. Minimalna / 
Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli dotyczy) 

Schemat A  
Minimalna wartość wsparcia wynosi: 500 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi: 4 000 000 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 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z 
udziałem środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania może 
zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie zaliczki 
będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda maksymalnie do 
wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z zastrzeżeniem, że wypłata 
drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od wykazania przez Beneficjenta 
wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze środków zaliczki, odpowiadających 
przynajmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych wcześniej transz w formie 
zaliczki. Wypłata ostatniej transzy dofinansowania, po rozliczeniu płatności 
zaliczkowych, odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych 
kosztów, z zastrzeżeniem, że koszty podlegające refundacji nie były poniesione 
ze środków otrzymanych zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora finansów 
publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wypłacenie 
Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna wartość 
wszystkich transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek nie może 
przekroczyć 90% wartości dofinansowania dla projektu. 

31. Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Nie dotyczy 
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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 Wdrażająca 
(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 3.3 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 życia mieszkańców. Nie można jednak zapominać, że 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 również stworzenie odpowiednich warunków instytucjonalnych. 
Nieodłącznym elementem budowania silnej pozycji Małopolski jest więc 
rozbudowa sieci instytucji kultury w regionie, która wciąż jeszcze jest 
niewystarczająca w konfrontacji z aktualnymi i prognozowanymi potrzebami 
zarówno mieszkańców jak i turystów odwiedzających region. 
Wykorzystanie zróżnicowanych 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 również pozwolą na 
zwiększenie dostępu do kultury za pośrednictwem odpowiednich instytucji. 
Infrastruktura służąca 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 
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sztuki. 
Wsparcie projektów z zakresu instytucji kultury, w  ramach MRPO, należy 
traktować jako wspomaganie aktywności ekonomicznej regionu poprzez 
dywersyfikację możliwości zatrudnienia oraz promocję integracji społecznej. 
Realizowane działania przyczynią się do wzrostu atrakcyjności regionu a przez to 
do zwiększenia poziomu inwestycji oraz liczby turystów.  
 
Podkreślić należy, iż 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 realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 2. 
Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego, 4. Krakowski Obszar Metropolitalny i 
inne subregiony oraz 5. Rozwój miast i terenów wiejskich. 

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 XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 
• Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o 

znaczeniu ponadregionalnym 
 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

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

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

 
� Program Współpracy Przygranicznej Polska - Republika Słowacka 2007 - 

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

wyposażenie istniejących i nowych obiektów publicznej infrastruktury 
kulturalnej przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w 
kulturze. Preferowane będą przedsięwzięcia związane z zaangażowaniem 
nowoczesnych technik przekazu i ekspozycji, umożliwiające 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 służące celom kulturalnym.  

W ramach działania 3.3 nie będą wspierane indywidualne projekty z zakresu 
digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym obiektów muzealnych 
(również 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 

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). 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  51 - Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody (w tym Natura 2000) 

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 

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  

18. Beneficjenci 
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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. 
b Grupy docelowe 

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

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb 

przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

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

b Tryb oceny 
wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 
Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
40 593 859 EUR 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

31 605 964 EUR, w tym:  
 
Schemat A 24 596 546 EUR 
Schemat B 7 009 418 EUR 
 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 29 105 964 EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

5 557 523 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

3 410 372 EUR 
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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 zastrzeżeniem  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 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 zastrzeżeniem reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. 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 można 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 (Budżet 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 niż 25% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem 
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 niż 50% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem 
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 i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia wniosku o 
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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 wyższej od 1 mln PLN. 
 
Zgodnie z linią demarkacyjną:  
 - maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
poniżej 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 poniżej 4 mln PLN. 
Dopuszcza się możliwość realizacji projektów o wartości całkowitej wydatków 
kwalifikowanych projektu w kwocie równej i wyższej 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 wyższej od 500 tys. PLN. 
Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
poniżej 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 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w sprawie 
warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów 
składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania może 
zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie zaliczki 
będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda maksymalnie do 
wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z zastrzeżeniem, że wypłata 
drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od wykazania przez Beneficjenta 
wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze środków zaliczki, odpowiadających 
przynajmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. 
Wypłata ostatniej transzy dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, 
odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych kosztów, 
z zastrzeżeniem, że koszty podlegające refundacji nie były poniesione ze 
środków otrzymanych zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora finansów 
publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wypłacenie 
Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna wartość wszystkich 
transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek nie może przekroczyć 90% 
wartości dofinansowania dla projektu. 

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 także kreowania korzystnych warunków do lokowania na obszarze regionu 
inwestycji. W konsekwencji powyższego, 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 Wdrażająca 
(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 Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej 
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działania 
12.  Cel i uzasadnienie 

działania 
� Cel: 
Celem działania jest sprawny system transportowy w zakresie infrastruktury 
drogowej. 
 
� Cele szczegółowe:  
Za najważniejsze 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, ważnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego 
regionu oraz wspieranie nowoczesnych technik zarządzania ruchem drogowym. 
 
� Uzasadnienie: 
Spójna i dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa, służąca 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 podróżowania, 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 2011-2020 określone w obszarze 3. 
Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej.  

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  
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� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

• 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 istniejące lub planowane do budowy 
w ramach zadań/grup zadań ujętych w wieloletniej prognozie finansowej 
Województwa Małopolskiego, przyjętej Uchwałą Sejmiku Województwa 
Małopolskiego. 
Dopuszcza się możliwość realizacji projektów obejmujących odcinki dróg 
leżące w miastach na prawach powiatu, pod warunkiem, że należą 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. 
W  ramach Schematu dopuszcza się ponadto możliwość realizacji przez 
jednostki samorządu terytorialnego inne niż Województwo Małopolskie 
projektów dotyczących dróg wojewódzkich, a także projektów z zakresu 
dróg innych niż wojewódzkie, pod warunkiem, że stanowią one elementy 
tras alternatywnych lub trasy alternatywne dla dróg wojewódzkich lub 
krajowych - ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych. 
 
W ramach Schematu nie dopuszcza się wsparcia dla inwestycji na drogach 
krajowych. 
 

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

2. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa obiektów mostowych, 
wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, 
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 wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą 

3. Nowoczesne techniki zarządzania ruchem drogowym, wyłącznie 
w połączeniu z pkt 1. lub 2. 

4. Infrastruktura mająca na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg 
w tym m. in. : 
• wyposażenie dróg, obiektów inżynieryjnych 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 chodników, 
• budowa lub modernizacja przejść dla pieszych, jak również wszelkie 

inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo 
pieszych, rowerzystów czy zwierząt, 

• budowa lub modernizacja ciągów pieszych, ścieżek rowerowych. 
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Schemat B: Drogi w miastach na prawach powiatu 
1. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa dróg leżących w 

miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem ulic leżących w ciągach dróg 
krajowych), węzłów, skrzyżowań wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
drogową,  znajdujących się w ciągach tych dróg wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą . 
2. Budowa, przebudowa, modernizacja lub rozbudowa obiektów mostowych, 

wiaduktów, estakad, tuneli drogowych i innych obiektów inżynieryjnych, 
obwodnic, obejść miast na prawach powiatu, w tym ich połączeń z sieciami 
dróg, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, z wyłączeniem ww. 
leżących w ciągach dróg krajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

3. Nowoczesne techniki zarządzania ruchem drogowym, wyłącznie 
w połączeniu z pkt 1. lub 2. 

4. Infrastruktura mająca na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników 

dróg w tym m. in.: 

• wyposażenie dróg, obiektów inżynieryjnych w zjazdy, zatoki autobusowe 
i inne niezbędne urządzenia drogowe  (w tym urządzenia służące do 
obsługi pasażerów transportu zbiorowego) 

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

• budowa lub modernizacja chodników, 
• budowa lub modernizacja przejść dla pieszych, jak również wszelkie 

inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo 
pieszych, rowerzystów czy zwierząt, 

• budowa lub modernizacja ciągów pieszych, ścieżek rowerowych. 
 

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

węzłów, skrzyżowań wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową, leżących 
w ciągach dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

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

3. Infrastruktura mająca na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg 
w tym m. in.: 

• wyposażenie dróg,  obiektów inżynieryjnych 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 chodników, 
• budowa lub modernizacja przejść dla pieszych, jak również wszelkie 

inne prace infrastrukturalne pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo 
pieszych, rowerzystów czy zwierząt, 

• budowa lub modernizacja ciągów pieszych, ścieżek rowerowych. 
15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  23 – Drogi regionalne i lokalne 
b Temat priorytetowy 

(dla interwencji 
cross-financing) 

Nie dotyczy 
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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  

18.  Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów Schemat A  

Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia: 1. 
Województwo Małopolskie,  
2. pozostałe (inne niż Województwo Małopolskie) jednostki samorządu 
terytorialnego wyłącznie gdy działają w porozumieniu z Województwem 
Małopolskim, zawartym w trybie art. 19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych lub 
3. pozostałe  (inne niż Województwo Małopolskie)  jednostki samorządu 
terytorialnego wyłącznie w przypadku, gdy ich projekty dotyczą dróg 
wojewódzkich lub  dróg innych niż wojewódzkie, pod warunkiem, że stanowią 
one elementy tras alternatywnych lub trasy alternatywne dla dróg 
wojewódzkich lub krajowych. 
 
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 lub przez jednostki samorządu 
terytorialnego (JST) bez udziału miast na prawach powiatu z innymi JST. 
2. Jednostki organizacyjne JST (miast na prawach powiatu) posiadające 

osobowość prawną. 
 
Schemat C  
Jednostki samorządu terytorialnego - samorządy powiatów (z wyłączeniem miast 
na prawach powiatu)  lub inne jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli 
projekt dotyczy drogi powiatowej. 

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  

Nabór ciągły – Schemat A, C 
Projekty indywidualne – Schemat A, B, C 
(patrz rozdz. 1.6 Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

b Tryb oceny 
wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego  
Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
391 024 821 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

332 371 098  EUR, w tym: 
 
Schemat A 252 060 095  EUR  
W tym środki dostępne w ramach konkursów: 176 821 144  EUR 
 
Schemat B 
34 871 401 EUR - całość środków przeznaczona na realizację projektów 
znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO  
 
Schemat C 45 439 602 EUR  
W tym środki dostępne w ramach konkursów:  44 777 407 EUR 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

58 653 723 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

 0 

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

Schemat A, B (projekty indywidualne), C   
85% wydatków kwalifikowanych projektu 
 

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

Schemat A, B (projekty indywidualne), C   
15% wydatków kwalifikowanych projektu 
 

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 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 80 mln PLN 
 
Schemat B 
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 70 mln PLN 
 
Schemat C 
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 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w sprawie 
warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów 
składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
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90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania może 
zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie zaliczki 
będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda maksymalnie do 
wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z zastrzeżeniem, że wypłata 
drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od wykazania przez Beneficjenta 
wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze środków zaliczki, odpowiadających 
przynajmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych wcześniej transz w formie 
zaliczki. Wypłata ostatniej transzy dofinansowania, po rozliczeniu płatności 
zaliczkowych, odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych kosztów, 
z zastrzeżeniem, że koszty podlegające refundacji nie były poniesione ze 
środków otrzymanych zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora finansów 
publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wypłacenie 
Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna wartość wszystkich 
transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek nie może przekroczyć 90% 
wartości dofinansowania dla projektu. 

31.  Wysokość udziału 
cross-financingu (%) 

Nie dotyczy. 
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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 Wdrażająca 
(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 pasażerskich oraz regionalnej sieci 
kolejowej.  
 
� Uzasadnienie: 
W systemach transportu zbiorowego coraz wyraźniej zauważalne są wieloletnie 
zaniedbania inwestycyjne, dlatego też 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 także taboru kolejowego - przede wszystkim 
jego stanu technicznego, który nie tylko ogranicza konkurencyjność usług 
kolejowych, ale również 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 służący pasażerskim przewozom regionalnym (tabor kolejowy również 
na całym obszarze KOM). Dodatkowo w ramach działania przewidziane jest 
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wsparcie dla projektów dotyczących modernizacji regionalnej sieci kolejowej – 
wyłącznie modernizacja torów kolejowych, w ramach czynnych linii kolejowych, 
na których dokonywane są regularne połączenia pasażerskie. 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 
także 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 2011-2020 określone w obszarze 3. 
Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej.  

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 różnych 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 
służących komunikacji publicznej i mających na celu między innymi 
poprawę jakości obsługi podróżnych, monitoring bezpieczeństwa, w tym 
m.in. zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki, służących 
komunikacji publicznej np.: systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, 
systemy informacji dla podróżnych (w tym on-line), monitoring 
bezpieczeństwa, koordynacja rozkładów, 

• zakup oraz montaż systemów elektronicznych automatycznej sprzedaży i 
identyfikacji biletów, informacji dla pasażerów przy wykorzystaniu różnych 
form komunikacji publicznej. 

5. Projekty integrujące transport publiczny z transportem prywatnym 
umożliwiające sprawne poruszanie się, jedynie w połączeniu z typem 
projektu wymienionym w pkt 1, polegające m.in. na: 

• budowie i organizacji wspólnych węzłów przesiadkowych, 
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• 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 
natężenia 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 służącego pasażerskim przewozom regionalnym, także 
na obszarze KOM. 
 
� Schemat C:  Regionalna sieć kolejowa 

1. Modernizacja regionalnej sieci kolejowej – modernizacja torów 
kolejowych, rozumiana jako: modernizacja nawierzchni kolejowej, 
podtorza oraz budowli inżynieryjnych i urządzeń przeznaczonych do 
prowadzenia ruchu kolejowego w ciągu modernizowanego odcinka linii 
kolejowej. 

2. Projekty integrujące transport kolejowy z transportem zbiorowym lub 
prywatnym, polegające m.in. na: 

• budowie i organizacji wspólnych węzłów przesiadkowych, 

• budowie i organizacji węzłów przesiadkowych w ramach systemów 
parkingów „Park & Ride”, w celu tworzenia węzłów komunikacyjnych 
integrujących różne rodzaje transportu, położonych zwłaszcza 
w pobliżu stacji kolejowych, 

• budowie wspólnych systemów opłat za przewozy, 
• organizacji i koordynacji rozkładów jazdy. 

15.  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 

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 
j.s.t. lub Skarb Państwa. 

 
Schemat B  

1.  Województwo Małopolskie. 
 

 Schemat C 
1. Przedsiębiorcy – zarządcy infrastruktury kolejowej. 
2. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
3. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 

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

Nie dotyczy  

19.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb 

przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

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

b Tryb oceny 
wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Osoba upoważniona przez IZ 
Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
53 961 157 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

33 672 814  EUR, w tym: 
 
Schemat A  
6 615 743 EUR  
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 6 615 743 EUR 
 
Schemat B 
15 000 979 EUR – całość środków przeznaczona na realizację projektów 
znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO. 
 
Schemat C 
12 056 092 EUR - całość środków schematu przeznaczona na realizację 
projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO. 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

5 942 262 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

 14 346 081 EUR 

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

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: 
Schematy A i B  
70% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną.  
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Schemat  C 
85% wydatków kwalifikowanych projektu nie objętego pomocą publiczną, tj. 
w szczególności, gdy projekt dotyczy modernizacji ogólnodostępnych linii 
kolejowych, a Beneficjent zagwarantuje, iż zmodernizowana w ramach projektu 
infrastruktura udostępniana będzie wszystkim zainteresowanym przewoźnikom 
na równych i niedyskryminujących zasadach. 
 
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: 
Schematy A, B i C 
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 w ramach schematów A i B oraz maksymalnie do 85% 
wydatków kwalifikowanych w przypadku schematu C, z zastrzeżeniem reguł 
wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 
października 2007 r. 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 można 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 (Budżet Państwa), 
natomiast dla pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi z środków 
EFRR. 
 
Wsparcie w ramach działania udzielane będzie z uwzględnieniem zapisów 
Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania 
z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia 
usług publicznych w transporcie zbiorowym, jeśli mają zastosowanie. 
 
W przypadkach budzących wątpliwości, niezależnie od zapisów ww. Wytycznych, 
instytucja udzielająca pomocy może dokonać indywidualnej notyfikacji projektu 
w celu uzyskania pewności prawnej w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). 

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

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: 
Schematy A i B  
30% wydatków kwalifikowanych projektu 
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą publiczną. 
Schemat  C 
15% wydatków kwalifikowanych projektu nie objętego pomocą publiczną, tj. w 
szczególności gdy projekt dotyczy modernizacji ogólnodostępnych linii 
kolejowych, a Beneficjent zagwarantuje, iż zmodernizowana w ramach projektu 
infrastruktura udostępniana będzie wszystkim zainteresowanym przewoźnikom 
na równych i niedyskryminujących zasadach.  
 
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 niż 30% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do 
schematów A i B oraz nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowanych w schemacie 
C, z zastrzeżeniem reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de 
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
 
W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach 
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realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa 
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. 
 
Wsparcie w ramach działania udzielane będzie z uwzględnieniem zapisów 
Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania z 
programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług 
publicznych w transporcie zbiorowym, jeśli mają zastosowanie.  
W przypadkach budzących wątpliwości, niezależnie od zapisów ww. Wytycznych, 
instytucja udzielająca pomocy może dokonać indywidualnej notyfikacji projektu 
w celu uzyskania pewności prawnej w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 30 
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.). 

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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 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 4 000 000 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 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w sprawie 
warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów 
składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania może 
zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie zaliczki 
będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda maksymalnie do 
wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z zastrzeżeniem, że wypłata 
drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od wykazania przez Beneficjenta 
wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze środków zaliczki, odpowiadających 
przynajmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. 
Wypłata ostatniej transzy dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, 
odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych kosztów, 
z zastrzeżeniem, że koszty podlegające refundacji nie były poniesione ze 
środków otrzymanych zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora finansów 
publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wypłacenie 
Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna wartość wszystkich 
transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek nie może przekroczyć 90% 
wartości dofinansowania dla projektu. 

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 Wdrażająca 
(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 duże tereny pod inwestycje (o powierzchni co 
najmniej 2 ha, powierzchnia samego inkubatora przedsiębiorczości może być 
mniejsza niż 2 ha), z przeznaczeniem na tworzenie stref aktywności 
gospodarczej. Usytuowanie tworzonych stref, musi wynikać z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub dokumentu równoważnego (nie dotyczy 
terenów objętych statusem specjalnej strefy ekonomicznej (SSE) w przypadku, 
gdy Beneficjentem jest zarządzający SSE).  
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W związku z tym, w celu identyfikacji strategicznych zamierzeń beneficjenta w 
zakresie tworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej, przyjmuje się, że w 
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
powinien on wykazać zgodność zamierzeń wynikających z projektu ze „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 równoważny wskazujący na możliwość realizacji inwestycji uznaje się 
również 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 możliwości 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 należy rozumieć obiekt 
stanowiący całość techniczno-użytkową, przeznaczony do sprzedaży 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) sprzedaż detaliczna stanowi element innej działalności gospodarczej 
i nie jest działalnością wiodącą oraz jednocześnie powierzchnia 
sprzedaży 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 niż 15% 
powierzchni całego obiektu, w którym jest/są ulokowana (e). 

 
Na poziomie regionalnym działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 1. 
Gospodarka wiedzy i aktywności oraz 4. Krakowski Obszar Metropolitalny i inne 
subregiony. 

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 i sprzedających 

poza Polskę oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych 
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14.  Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

� Schemat A: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha  
1. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych na nową strefę 
aktywności gospodarczej (w szczególności zlokalizowana na terenie strefy 
infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi 
wewnętrzne. 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 niż 30% wydatków 
kwalifikowanych projektu. Natomiast wydatki poniesione na nabycie 
nieruchomości gruntowej (tereny przeznaczone na nową strefę aktywności 
gospodarczej) kwalifikowane są do wysokości 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych projektu. 

2. Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez 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, w szczególności zlokalizowana na terenie strefy 
infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi 
wewnętrzne. 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 niż 30% wydatków kwalifikowanych 
projektu. Natomiast wydatki poniesione na nabycie nieruchomości gruntowej 
(tereny przeznaczone na poszerzenie istniejącej strefy aktywności 
gospodarczej) kwalifikowane są do wysokości 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych projektu. 

3. Kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej, polegające w 
szczególności na uzupełnieniu zlokalizowanej na terenie strefy infrastruktury: 
wodno-kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (elektrycznej), drogi 
wewnętrzne. 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 niż 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 może łączyć w sobie elementy przykładowych rodzajów projektów 
wskazanych w pkt.1-3. 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub/i pomocą de minimis 
potencjalnie wsparcie uzyskać mogą wyłącznie te projekty, które spełniają 
warunki udzielenia ww. pomocy określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego  z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na 
wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz.U. z 2009, Nr 85, poz. 719). 

Beneficjent, podejmując decyzję o zakresie rzeczowym projektu, zobowiązany 
jest działać w granicach wyznaczonych mu przez obowiązujące przepisy prawa.  

 

� Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha  
1. Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych na nową strefę 
aktywności gospodarczej (w szczególności zlokalizowana na terenie strefy 
infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi 
wewnętrzne. 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 niż 30% wydatków 
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kwalifikowanych projektu. Natomiast wydatki poniesione na nabycie 
nieruchomości gruntowej (tereny przeznaczone na nową strefę aktywności 
gospodarczej) kwalifikowane są do wysokości 10% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych projektu. 

2. Poszerzenie istniejącej strefy inwestycyjnej poprzez 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 w szczególności zlokalizowana na terenie strefy 
infrastruktura: wodno-kanalizacyjna, energetyczna (elektryczna), drogi 
wewnętrzne. 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 niż 30% wydatków 
kwalifikowanych projektu. Natomiast wydatki poniesione na nabycie 
nieruchomości gruntowej (tereny przeznaczone na poszerzenie istniejącej 
strefy aktywności gospodarczej) kwalifikowane są do wysokości 10% 
całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. 

3. Kompleksowe dozbrojenie strefy aktywności gospodarczej, polegające w 
szczególności na uzupełnieniu zlokalizowanej na terenie strefy infrastruktury: 
wodno-kanalizacyjnej, gazowej i energetycznej (elektrycznej), drogi 
wewnętrzne. 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 niż 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 może łączyć w sobie elementy przykładowych rodzajów projektów 
wskazanych w pkt.1-3. 

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub/i pomocą de minimis 
potencjalnie wsparcie uzyskać mogą wyłącznie te projekty, które spełniają 
warunki udzielenia ww. pomocy określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego  z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na 
wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz.U. z 2009, Nr 85, poz. 719). 

Beneficjent, podejmując decyzję o zakresie rzeczowym projektu, zobowiązany 
jest działać w granicach wyznaczonych mu przez obowiązujące przepisy prawa. 

15.  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 
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  

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 
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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. z uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania 
pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2009, Nr 85, poz. 719). 

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.  

18.  Beneficjenci 
a Typ Beneficjentów Schemat A  

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Szkoły wyższe. 
4. Instytucje otoczenia biznesu. 
5. Przedsiębiorcy realizujący cele działania. 
 
Schemat B 
1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 
2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Szkoły wyższe. 
4. Instytucje otoczenia biznesu. 
5. Przedsiębiorcy realizujący cele działania. 

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

 Przedsiębiorcy 

19.  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) 

b Tryb oceny 
wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
70 471 216 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

52 292 545 EUR, w tym: 
 
Schemat A   
6 039 312 EUR  
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 6 039 312 EUR  
 
Schemat B 
46 253 233  EUR  
w tym o środki dostępne w ramach konkursów: 46 253 233  EUR 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 102 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

9 228 096  EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

8 950 575 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 tym 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. 
w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia 
biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2009, Nr 85, 
poz. 719).  

Tzn.: 

w przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność 
pomocy do: 

a) 70% wydatków kwalifikowanych, dla mikroprzedsiębiorców oraz małych 
przedsiębiorców; 

b) 60% wydatków kwalifikowanych, dla średnich przedsiębiorców; 
c) 50% wydatków kwalifikowanych, dla pozostałych. 

 

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 80%  
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem reguł wskazanych w w/w 
Rozporządzeniu.     

W przypadku projektów objętych schematami pomocy publicznej lub w ramach 
których, wkładu własnego beneficjentów (w minimalnym wymiarze określonym w 
pkt. 25) nie można 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 (Budżet 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 tym 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. 
w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia 
biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2009, Nr 85, 
poz. 719).  

Tzn.: 

w przypadku projektów objętych pomocą publiczną minimalny wkład własny od: 

a) 30% wydatków kwalifikowanych, dla mikroprzedsiębiorców oraz małych 
przedsiębiorców; 

b) 40% wydatków kwalifikowanych, dla średnich przedsiębiorców; 
c) 50% wydatków kwalifikowanych, dla pozostałych. 

 

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niż 20% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem 
 reguł wskazanych w w/w Rozporządzeniu.       
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26.  Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną (regionalną pomoc 
inwestycyjną) lub pomoc de minimis, udzielaną w ramach realizacji programu, 
znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa wspólnotowego i krajowego 
dotyczące zasad udzielania tej pomocy, obowiązujące w momencie udzielania 
wsparcia – w tym, w ramach działania, wsparcie stanowiące pomoc publiczną  
udzielane będzie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 
dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału 
instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych 
(Dz.U. z 2009, Nr 85, poz. 719). 

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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 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 
wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu musi być niższa 
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 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w sprawie 
warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów 
składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania może 
zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie zaliczki 
będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda maksymalnie do 
wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z zastrzeżeniem, że wypłata 
drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od wykazania przez Beneficjenta 
wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze środków zaliczki, odpowiadających 
przynajmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. 
Wypłata ostatniej transzy dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, 
odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych kosztów, 
z zastrzeżeniem, że koszty podlegające refundacji nie były poniesione ze 
środków otrzymanych zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora finansów 
publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wypłacenie 
Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna wartość wszystkich 
transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek nie może przekroczyć 90% 
wartości dofinansowania dla projektu. 

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 najważniejszych czynników 
służący utrzymaniu oraz podnoszeniu rangi i konkurencyjności regionu na arenie krajowej i 
międzynarodowej, a także mający wpływ na kształtowanie i funkcjonowanie jego struktury 
przestrzennej. Ważnym atutem Małopolski jest funkcjonujący prężny ośrodek naukowy w Krakowie. 
Konieczna jest integracja środowiska naukowego regionu, jak również 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 także 
warunków i zachęt do nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami, ośrodkami 
badawczymi i instytucjami transferu wiedzy i technologii. KOM nie jest wyposażony 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 umożliwiać 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 WAŻNY 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 Wdrażająca 
(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 Ministerstwo Finansów 
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odpowiedzialna za 
otrzymywanie płatności 
dokonywanych przez KE 

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 ważny węzeł 
europejskiej przestrzeni badawczej 

12.  Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel: 
Celem Działania jest wzmocnienie roli KOM jako prężnego 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 także 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 zróżnicowanej działalności gospodarczej.  
 
� Uzasadnienie: 
Osiągnięcie zamierzonego celu wiąże 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 posłuży do opracowania wniosków umożliwiających 
pozyskiwanie grantów inwestycyjnych przez podmioty zrzeszone bądź 
funkcjonujące w ramach małopolskich ośrodków innowacji na 
unowocześnienie wyposażenia laboratoryjnego służącego realizacji celów 
badawczych ośrodków. 
Wsparcie finansowe w ramach działania może zostać także skierowane na 
najważniejsze projekty związane ze wzmacnianiem potencjału KOM, jako 
ośrodka badań. W tym zakresie wsparciem będą mogły zostać objęte 
również projekty realizowane częściowo poza terenem KOM, pod 
warunkiem, że realizowane będą w partnerstwie z podmiotem z obszaru 
KOM. W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, dopuszcza się 
aby część projektu miała charakter dydaktyczny, pod warunkiem, że jest on 
jedynie uzupełnieniem i konsekwencją części badawczej projektu. 

 
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 realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 4. 
Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony. 

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 
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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 2.2 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 wyższe 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 wyposażenia 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. 

15.  Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  02 - Infrastruktura B+R (w tym wyposażenie 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 wyposażenie 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 

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-
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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 również wydatki 
kwalifikowalne w zakresie EFS jako element większego projektu 
realizowanego w ramach ww. typów: 

• szkolenia, konferencje, seminaria związane z opracowywaniem 
koncepcji i formuły działania małopolskiego ośrodka innowacji, 

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

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

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

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

Nie dotyczy 

19.  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) 

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 
Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
33 390 182 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

27 169 937 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 

4 780 754 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

1 439 491 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 zastrzeżeniem 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 można zaliczyć do krajowych środków 
publicznych, ww. całkowity maksymalny poziom dofinansowania projektu 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 109

składa się w 85% ze środków UE (EFRR) oraz w 15% z krajowych środków 
publicznych (Budżet 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 niż 15% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeżeniem  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 może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 
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 poniżej 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 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie 
do 90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania 
może zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie 
zaliczki będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda 
maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z 
zastrzeżeniem, że wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od 
wykazania przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze 
środków zaliczki, odpowiadających przynajmniej 70% łącznej kwoty 
otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. Wypłata ostatniej transzy 
dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie 
na zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych 
zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora 
finansów publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na 
wypłacenie Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 30% 
wartości dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna 
wartość wszystkich transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek nie 
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może przekroczyć 90% wartości dofinansowania dla projektu. 
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 Wdrażająca 
(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 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 najważniejszych 
czynników służących utrzymaniu oraz podnoszeniu rangi i konkurencyjności 
regionu na arenie krajowej i międzynarodowej, a także mający wpływ na 
kształtowanie i funkcjonowanie jego struktury przestrzennej. Prawidłowy 
rozwój tego obszaru wymaga prowadzenia aktywnej polityki rozwoju 
regionalnego. W celu równoważenia potencjałów należy 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 także rozwój ośrodków lecznictwa specjalistycznego na 
terenie KOM o znaczeniu regionalnym. Realizowane będą projekty służące 
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 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 111

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 realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 4. 
Krakowski Obszar Metropolitalny i inne subregiony. 

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 
• 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 XI Kultura i dziedzictwo kulturowe 
• Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o 

znaczeniu ponadregionalnym 
• Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o 

znaczeniu ponadregionalnym 
• Oś priorytetowa XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności 

systemu ochrony zdrowia 
• Działanie 12.2 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. 

15. 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 
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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 
e Działalność 

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

18. Beneficjenci 
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 położone na terenie KOM). 

4. Jednostki naukowe. 
5. Instytucje kultury. 
6. Szkoły wyższe. 
7. Przedsiębiorcy. 
8. Organizacje pozarządowe 

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

Nie dotyczy 

19. 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) 

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 
Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
144 820 999 EUR 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

117 043 817 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 

20 668 733 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

7 108 449 EUR 

24. Maksymalny udział 
środków UE w wydatkach 
kwalifikowalnych na 

85% 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 85% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. 
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 można 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 (Budżet 
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 niż 15% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeżeniem  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 i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 
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 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania 
może zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie 
zaliczki będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda 
maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z 
zastrzeżeniem, że wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od 
wykazania przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze 
środków zaliczki, odpowiadających przynajmniej 70% łącznej kwoty 
otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. Wypłata ostatniej transzy 
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dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie na 
zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora 
finansów publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na 
wypłacenie Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 30% 
wartości dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna 
wartość wszystkich transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek nie 
może przekroczyć 90% wartości dofinansowania dla projektu. 

31. Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Nie dotyczy 
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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 Wdrażająca 
(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 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 pasażerskich a także polepszenie dostępności 
komunikacyjnej portu lotniczego Kraków-Balice.  
 
� Uzasadnienie: 
Dla zapewnienia zrównoważonego 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 pasażerskich 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 również fakt, iż centrum Krakowa przepełnione jest 
indywidualnymi pojazdami, co również przyczynia się do coraz większego 
deficytu miejsc parkingowych. Stąd też konieczność budowy na peryferiach 
aglomeracji systemów Park&Ride, które zapewniłyby zwiększenie roli 
komunikacji miejskiej w obsłudze pasażerów (turystów i innych 
przyjezdnych) zmniejszając zbędny ruch kołowy na ulicach centrum miasta. 
Osiągnięcie tak sformułowanego celu umożliwi 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 
ważnym 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 
również inwestycje pozwalające integrować różne środki transportu oraz 
przedsięwzięcia wspomagające zarządzanie systemami transportowymi przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii satelitarnych, informatycznych i 
telekomunikacyjnych.  
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Uzupełnieniem powyższych 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 zrównoważony 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 realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 3. 
Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej oraz 4. Krakowski Obszar 
Metropolitalny i inne subregiony. 

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 6.3 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 wydłużenie sieci 

komunikacji metropolitalnej – połączenia Krakowa z okolicznymi 
miejscowościami (w strefie podmiejskiej), oraz projekty integrujące 
transport publiczny z transportem prywatnym umożliwiające 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 montaż systemów elektronicznych automatycznej 
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sprzedaży i identyfikacji biletów, informacji dla pasażerów przy 
wykorzystaniu różnych 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). 

15.  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 

c Forma finansowania  01 – Pomoc bezzwrotna 
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 

18.  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 
Przedsiębiorcy - MPL Kraków-Balice. 

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  

Schemat A 
Nabór otwarty 
Schemat B 
Projekty indywidualne  
(patrz rozdz. 1.6 Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 
Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
43 455 761 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

31 183 299 EUR, w tym: 
 
Schemat A 26 106 703 EUR 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 26 106 703 EUR 
 
Schemat B 5 076 596 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 

5 502 934 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

1 769 528 EUR 

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

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: 
Schematy A i B  
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: 
Schematy A i B 
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 zastrzeżeniem reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. 
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 można 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 (Budżet Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% 
dofinansowania pochodzi z środków EFRR. 
 
Wsparcie w ramach działania udzielane będzie z uwzględnieniem zapisów  
Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad 
dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących 
obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, jeśli 
mają zastosowanie.  
 
W przypadkach budzących wątpliwości, niezależnie od zapisów ww. 
Wytycznych, instytucja udzielająca pomocy może dokonać indywidualnej 
notyfikacji projektu w celu uzyskania pewności prawnej w trybie 
przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 
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późn. zm.). 
25.  Minimalny wkład własny 

Beneficjenta (%) (jeśli 
dotyczy) 

W przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną: 
Schematy A i B  
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 niż 30% wydatków kwalifikowanych w 
odniesieniu do schematów A i B, z zastrzeżeniem 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 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. 
 
Wsparcie w ramach działania udzielane będzie z uwzględnieniem zapisów  
Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie zasad dofinansowania 
z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia 
usług publicznych w transporcie zbiorowym, jeśli mają zastosowanie.  
 
W przypadkach budzących wątpliwości, niezależnie od zapisów ww. 
Wytycznych, instytucja udzielająca pomocy może dokonać indywidualnej 
notyfikacji projektu w celu uzyskania pewności prawnej w trybie 
przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 
późn. zm.). 

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 może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 
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 
poniżej 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 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich.  
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Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie 
do 90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania 
może zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie 
zaliczki będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda 
maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z 
zastrzeżeniem, że wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od 
wykazania przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze 
środków zaliczki, odpowiadających przynajmniej 70% łącznej kwoty 
otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. Wypłata ostatniej transzy 
dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie 
na zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych 
zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora 
finansów publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na 
wypłacenie Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 30% 
wartości dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna 
wartość wszystkich transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek nie 
może przekroczyć 90% wartości dofinansowania dla projektu. 

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 
zróżnicowanie przestrzenne. Dlatego niezwykle istotnym celem staje się dążenie 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 służyć będą wzmocnieniu miast, jako potencjalnych biegunów rozwoju oraz 
poprawie warunków życia w miastach tak, aby stawały się one atrakcyjnym miejscem 
zamieszkania. Ważnym wyzwaniem jest podnoszenie poziomu cywilizacyjnego na terenach 
wiejskich, gdzie utrzymuje się stagnacja społeczna i gospodarcza. Małopolska wieś wciąż 
w niewystarczającym stopniu jest wyposażona 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 wyposażenie, a także znaczne zróżnicowanie przestrzenne w dostępie do tego 
typu usług. 
W ramach Osi Priorytetowej zostaną stworzone kompleksowe możliwości 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 Wdrażająca 
(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 

Zarząd Województwa Małopolskiego 
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na rzecz Beneficjentów 
(jeśli dotyczy) 

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 życia w miastach lub ich dzielnicach, która spowoduje, że staną 
się one atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, a także 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 możliwe 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 również 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 należy podczas diagnozy obszaru na 
którym realizowany będzie projekt (dopuszcza się możliwość wskazania 
obszaru tożsamego 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, iż inwestycje w zakresie 
mieszkalnictwa mogą być realizowane na wyznaczonych (wyodrębnionych) 
obszarach wsparcia - spełniających łącznie co najmniej trzy z poniższych 
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. 
Każde 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 

pieniężnego z pomocy 
społeczej 

Odchylenie powyżej 
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 iczby osób 

bezrobotnych powyżej 
12 miesięcy do liczby 

osób w wieku 
produkcyjnym 

(kobiety w wiku 18-
59, mężczyźni 18-64) 

Odchylenie powyżej 
wartości referencyjnej 

3,5 

Dane za 2006 (RSW) 

Udział długotrwale 
bezrobotnych wśród 

osób  wieku 
produkcyjnym 

b) Wysoka stopa 
długotrwałego 

bezrobocia 

Komendy Policji 

Ilość 
przestępstw 

stwierdzonych 
ogółem 

Odchylenie 
powyżej 
wartości 

referencyjnej 

32,3 

Dane za 2006 
(RSW) 

Liczba 
przestępstw na 
1 tys. ludności 

c) Wysoki poziom przestępczości i 
wykroczeń 

 

Komendy Policji 

Ilość czynów karalnych 
popełnionych przez 
nieletnich, przy zym 
za nieletniego uważa 

się osobę, która w 
chwili popełnienia 

czynu miała 
ukończone 13 lat, ale 
nie ukończyła 17 lat 

Odchylenie powyżej 
wartości referencyjnej 

32,4 

Dane za 2006 
(TEMIDA) 

Czyny karalne osób 
nieletnich na 1 tys 

nieletnich 

Urząd Statystyczny 

Ilość 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 

przeliczeniu na 100 
mieszkańców 

Odchylenie poniżej 
wartości 

referencyjnej 

8,9 

Dane za 2006 (RSW) 

Liczba zarejestrowyh 
podmiotów 

gospodarki narodowej 
na 100 osób 

d) Niski wskaźnik 
prowadzenia 
działalności  

gospodarczej 

Dane administracyjne 

Budynek wyposażony w wodociąg - 
budynek, w którym wszystkie, bądź 

niektóre mieszkania posiadają kran z 
wodą bieżącą (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 rozróżnia się 
instalację jako: - sieciową urządzenie 

lokalne 

Odchylenie powyżej wartości 
referencyjnej 

6,2 

Dane za 2002 (NSP) 

Udział budynków bez wodociągu/ do 
ogólnej liczby budynków (w %) 

e)Porównywalnie niski poziom wartości zasobu 
mieszkaniowego 

Dane 
administracyjne 

Ilość budynków 
mieszkalnych 

powstałych przed 
rokiem 1989 w 

relacji do ogólnej 
liczby budynków 

mieszkalnych 

Odchylenie 
powyżej wartości 

referencyjnej 

81,6 

Dane za 2002 (NSP) 

Liczba budynków 
wybudowanych 

przed rokiem 1989/ 
do ogólnej liczby 
budynków (w %) 
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oceniony pozytywnie jeżeli 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, iż z 
każdego pozytywnie ocenionego programu mogą zostać złożone 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 poniżej 20 tysięcy mieszkańców, które w całości 
mogą zostać objęte jednym programem rewitalizacji. 

Na poziomie regionalnym działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 5. 
Rozwój miast i terenów wiejskich. 

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 życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej 
• Działanie: Odnowa i rozwój wsi 
• Działanie: Różnicowanie 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 użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków 

administracji publicznej; 
• obiekty należące do beneficjenta, służące 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: 

• szkół i przedszkoli; 
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• obiektów sportowych i rekreacyjnych (np. boisk sportowych, kortów 
tenisowych, ścieżek zdrowia, placów zabaw);     

• obiektów infrastruktury kulturalnej o znaczeniu lokalnym; 
• obiektów wielofunkcyjnych, w których łączone są różne 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 służącej poprawie 
dostępu do obiektów infrastruktury społecznej, wyłącznie w ramach typu 
projektu 1. 

 
Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Działania powinni zapewnić, 
że wspierane obiekty infrastruktury edukacyjnej, będą ogólnie dostępne dla 
mieszkańców województwa – również w zakresie wykraczającym poza 
podstawowy obszar działalności danej instytucji, zgodnie z właściwym 
przeznaczeniem tychże obiektów (np. na cele naukowe, oświatowe, 
wychowawcze).  
 
Przez ogólnodostępność obiektów infrastruktury edukacyjnej, wspieranych w 
ramach Działania, rozumie się zapewnienie zainteresowanym możliwości 
korzystania na równych zasadach z  powierzchni tych obiektów, w czasie 
wolnym od zajęć dydaktycznych. 
 
Wyłączenie w ramach Schematu A 
Budowa/rozbudowa/modernizacja sal gimnastycznych oraz hal sportowych 
przy szkołach.  
 
Wyłączenie w ramach Schematu A i B 
Budowa/rozbudowa/modernizacja basenów. 
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15. 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 

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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18. 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 wyżej). 
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.  
Każdy z wyżej wymienionych Beneficjentów, który może starać się o 
uzyskanie dofinansowania w ramach Działania 6.1 Schemat B: Projekty w 
zakresie rekreacji i sportu, uprawniony jest do złożenia maksymalnie 
dwóch kart projektów (wniosków o dofinansowanie) w ramach konkursu 
organizowanego dla powyższego Schematu B.  

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

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy oraz Projekty indywidualne Schematy A i B 
 (patrz rozdz. 1.6 Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 
Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
79 906 948 EUR 

21. Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

65 248 425 EUR 
 
Schemat A 55 563 022 EUR 
Schemat B 9 685 403 EUR 
 
W tym środki dostępne w ramach konkursów: 65 038 218  EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

11 514 428 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

3 144 095 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. 
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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 zastrzeżeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 
r. 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 można 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 (Budżet 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 niż 30% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeżeniem  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 i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 
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  
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 15 000 000 PLN 
Schemat B  
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 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie 
do 90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania 
może zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie 
zaliczki będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda 
maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z 
zastrzeżeniem, że wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od 
wykazania przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze 
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środków zaliczki, odpowiadających przynajmniej 70% łącznej kwoty 
otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. Wypłata ostatniej transzy 
dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie 
na zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych 
zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora 
finansów publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na 
wypłacenie Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 
30% wartości dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna 
wartość wszystkich transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek 
nie może przekroczyć 90% wartości dofinansowania dla projektu. 

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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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 Wdrażająca 
(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 
zrównoważony rozwój. 
 
� Uzasadnienie: 
Obszarem objętym interwencją Działania będą gminy wiejskie Województwa 
Małopolskiego oraz wiejskie części gmin miejsko-wiejskich, a w przypadku 
projektów związanych z likwidacją skutków klęsk żywiołowych – również 
części miejskie 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 życia. Przedsięwzięcia te powinny być zaplanowane w taki sposób, 
aby doprowadzić do ożywienia życia społecznego i skupienia go w 
przestrzennie i instytucjonalnie atrakcyjnym punkcie danej miejscowości. W 
ramach działania będą również realizowane zadania ujęte w zewnętrznych 
programach/instrumentach mających na celu rewitalizację infrastruktury 
zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych. 
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 służące aktywizacji społecznej i gospodarczej gmin 
wiejskich, służące przeciwdziałaniu cywilizacyjnym zapóźnieniom 
występującym na tych terenach. W ramach Działania realizowane będą 
projekty w zakresie rozwoju infrastruktury społecznej – zwłaszcza szkół i 
przedszkoli, a także rekreacyjnej i sportowej, która przyczyni się do 
wzmocnienia ich gospodarczego i społecznego potencjału.  
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Inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej zostały przewidziane do 
wsparcia w ramach tego Działania, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym 
dla zapewnienia lub poprawy dostępu do obiektów infrastruktury społecznej 
oraz w ramach kompleksowej odnowy centrów wsi oraz odtworzenia ciągów 
komunikacyjnych zniszczonych w skutek klęsk żywiołowych. 

 
Wszelkie przedsięwzięcia służące realizacji celu Działania będą 
rozpatrywane pod kątem wpływu na wzrost jakości życia 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 2011-2020 określone w obszarze 5. 
Rozwój miast i terenów wiejskich. 

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 życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie gospodarki wiejskiej 
• Działanie: Odnowa i rozwój wsi 
• Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

• Oś priorytetowa 4 LEADER 
• Działanie: Wdrażanie 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 
użyteczności 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 
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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 
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, placówek i przedszkoli wraz z salami gimnastycznymi, 
• obiektów sportowych i rekreacyjnych (np. hal sportowych, boisk 

sportowych, kortów tenisowych, ścieżek zdrowia, placów zabaw), 
• obiektów infrastruktury kulturalnej o znaczeniu lokalnym, 
• obiektów wielofunkcyjnych, w których łączone są różne funkcje z 

zakresu infrastruktury społecznej. 
 

2. Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej służąca poprawie 
dostępu do obiektów infrastruktury społecznej, wyłącznie w ramach ww. 
typów projektów.  

 
� Schemat C: Likwidacja skutków  klęsk żywiołowych 

W ramach schematu realizowane będą projekty polegające na likwidacji 
skutków działania żywiołów, m.in poprzez specjalny instrument odbudowy, 
który zakłada: 

1. Budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację obiektów 
infrastruktury społecznej, w tym edukacyjnej i sportowej. 

2. Budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację dróg gminnych, 
powiatowych lub wojewódzkich. 

3. Usuwanie szkód powodziowych na wałach/w korytach rzeki. 
Projekty zintegrowane obejmujące budowę, przebudowę, rozbudowę i 
modernizację różnych typów infrastruktury. 
 
Beneficjenci projektów realizowanych w ramach Działania powinni 
zapewnić, że wspierane obiekty infrastruktury edukacyjnej, będą ogólnie 
dostępne dla mieszkańców województwa – również w zakresie 
wykraczającym poza podstawowy obszar działalności danej instytucji, 
zgodnie z właściwym przeznaczeniem tychże obiektów (np. na cele 
naukowe, oświatowe, wychowawcze).  
 
Przez ogólnodostępność obiektów infrastruktury edukacyjnej, wspieranych w 
ramach Działania, rozumie się zapewnienie zainteresowanym możliwości 
korzystania na równych zasadach z  powierzchni tych obiektów, w czasie 
wolnym od zajęć dydaktycznych. 
 
Wyłączenie w ramach schematu B 
Budowa/rozbudowa, modernizacja basenów. 
 
Wyłączenie w ramach schematu C 

Wsparciem w ramach schematu nie mogą być objęte wydatki podlegające 
dofinansowaniu z innych środków publicznych, w szczególności, będących w 
dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministra 
Środowiska, z wyjątkiem współfinansowania wkładu własnego beneficjenta. 
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15. 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  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 
20 - Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i 
indywidualne 
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  

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

2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 
3. Administracja rządowa 
4. Instytucje kultury. 
5. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i 
placówki. 
6. Partnerzy społeczni i gospodarczy. 
7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 
wyznaniowych. 
Każdy z wyżej wymienionych Beneficjentów, który może starać się o 
uzyskanie dofinansowania w ramach Działania 6.2, uprawniony jest do 
złożenia maksymalnie dwóch kart projektów (wniosków o dofinansowanie) w 
ramach organizowanego konkursu. 

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  

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

Schemat B 

Tryb konkursowy i Projekty indywidualne 

Schemat C 
Projekty indywidualne 

b Tryb oceny 
wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 
Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
70 304 851 EUR 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

58 295 342 EUR, w tym: 
 
Schemat A 10 504 932 EUR 
Schemat B 33 278 824 EUR 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 43 776 719 EUR  
 
Schemat C 14 511 586 EUR 
całość środków przeznaczona na realizację projektów znajdujących się w 
Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO. 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

10 300 980 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

1 708 529 EUR 

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

Schematy A i B 
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 zastrzeżeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 
r. 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 można 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 (Budżet Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% 
dofinansowania pochodzi z środków EFRR. 
 
Schemat C 
85% wydatków kwalifikowanych projektu. 
Szczegółowe zasady montażu finansowego będą określone w dokumentacji 
poszczególnych zewnętrznych programów/instrumentów mających na celu 
likwidację skutków klęsk żywiołowych. 

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

Schematy A i B 
30% wydatków kwalifikowanych projektu  
- za wyjątkiem projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO, nie objętych pomocą 
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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 niż 30% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeżeniem  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 C 
0% wydatków kwalifikowanych projektu. 
Szczegółowe zasady montażu finansowego będą określone w dokumentacji 
poszczególnych zewnętrznych programów /instrumentów mających na celu 
likwidację skutków klęsk żywiołowych.  
W przypadku specjalnego instrumentu odbudowy mającego na celu 
likwidację skutków powodzi nie jest wymagany wkład własny beneficjenta, 
natomiast współfinansowanie w ramach projektów będzie pochodziło ze 
środków budżetu państwa (nie dotyczy infrastruktury przeciwpowodziowej, 
realizowanej poza listą podstawową projektów w 6.2C). 

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 może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 
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 
Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000 PLN 
Schemat C  
Szczegółowe zasady wsparcia będą określone w dokumentacji 
poszczególnych zewnętrznych programów /instrumentów mających na celu 
likwidację skutków klęsk żywiołowych.  
W przypadku specjalnego instrumentu odbudowy mającego na celu 
likwidację skutków powodzi – nie dotyczy. 

30. Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie 
do 90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania 
może zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie 
zaliczki będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda 
maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z 
zastrzeżeniem, że wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od 
wykazania przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze 
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środków zaliczki, odpowiadających przynajmniej 70% łącznej kwoty 
otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. Wypłata ostatniej transzy 
dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie 
na zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych 
zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora 
finansów publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na 
wypłacenie Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 30% 
wartości dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna 
wartość wszystkich transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek 
nie może przekroczyć 90% wartości dofinansowania dla projektu. 

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 Wdrażająca 
(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 
służb 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 wyposażenie. Małopolska jest 
ponadto regionem o znacznym przestrzennym zróżnicowaniu warunków 
bezpieczeństwa mieszkańców – różnice 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 służb ratunkowych. 
Działania w zakresie ochrony zdrowia będą nakierowane na wsparcie 
wysokospecjalistycznych ośrodków zlokalizowanych poza granicami 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (wojewódzkie szpitale 
specjalistyczne położone poza terenem Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego), posiadających szczególne znaczenie dla poprawy i 
wyrównania dostępu do wysokospecjalistycznych usług diagnostycznych i 
terapeutycznych, oraz szpitali powiatowych położonych poza terenem 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Wsparte zostaną jedynie te 
szpitale specjalistyczne, które zostaną umieszczone w Indykatywnym 
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO. Ważnym obszarem 
interwencji będzie również wspieranie lecznictwa uzdrowiskowego, co jest 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 138

związane z szerszą polityką wspierania uzdrowiskowych obszarów regionu. 
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 
mieszkańców regionu do podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej. 
Ponadto wsparciem zostaną objęte procesy dostosowawcze obiektów 
ochrony zdrowia w związku z obowiązującym prawem, co pomoże 
zlikwidować istniejące zapóźnienia. Projekty nie będą mogły powodować 
zwiększenia istniejącego sektora ochrony zdrowia, 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 bieżące 
remonty obiektów oraz działania mające na celu jedynie odtworzenie stanu 
istniejącego, a także inwestycje w termomodernizację budynków 
wykorzystywanych przez służbę zdrowia.  
W obszarze opieki społecznej dofinansowane zostaną przedsięwzięcia 
niekomercyjne, realizowane przez jednostki publiczne, a także organizacje 
pozarządowe i kościoły. Wsparte zostaną inwestycje w obiekty podmiotów 
świadczących usługi opieki społecznej i placówek opiekuńczo-
wychowawczych oraz jednostek świadczących opiekę hospicyjną. 
Współfinansowane projekty będą komplementarne wobec działań 
podejmowanych w ramach innych programów wsparcia, w tym Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
W zakresie wspierania służb ratunkowych współfinansowane będą projekty 
dotyczące zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańcom oraz turystom, 
realizowane przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policję. 
 
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 2011-2020 określone w obszarze 6. 
Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne. 

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 XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa 
efektywności systemu ochrony zdrowia 
• Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego 
• Działanie 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o 
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znaczeniu ponadregionalnym 
 

� Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
• Oś priorytetowa II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału 

adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób 
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 życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie gospodarki wiejskiej 
• Działanie: Odnowa i rozwój wsi 

14.  Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

� Schemat A: Ochrona zdrowia  
� Wsparcie wysokospecjalistycznych jednostek ochrony zdrowia 

(wojewódzkie szpitale specjalistyczne położone poza terenem 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego), jednostek lecznictwa 
szpitalnego (szpitale powiatowe położone  poza terenem 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego: 

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 wyposażenie 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 krążenia 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 wyposażenie sal zabiegowych i innych części 
służących 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 użytkowanie 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 użytkowanie sprzętu od momentu jego zakupu i 
instalacji (do 10% wartości projektu). 
 
� Schemat B: Opieka społeczna 
Dofinansowane będą przedsięwzięcia niekomercyjne, realizowane przez 
jednostki publiczne, a także organizacje pozarządowe i kościoły. Wsparte 
zostaną inwestycje w obiekty podmiotów świadczących usługi z zakresu 
opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz jednostek 
świadczących opiekę hospicyjną. 
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Wsparciu podlegać będzie: 
• budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów 

świadczących usługi opieki społecznej i placówek opiekuńczo-
wychowawczych;  

• przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów, w celu 
przystosowania ich do działalności w zakresie opieki społecznej, w 
tym opieki nad osobami niepełnosprawnymi i osobami ze 
szczególnymi potrzebami; 

• budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów dla 
potrzeb świadczenia usług opieki hospicyjnej. 

 
� Schemat C: Służby ratunkowe 
Współfinansowaniu podlegać będą inwestycje realizowane przez służby 
ratunkowe dbające o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, działające 
na terenie regionu, tj. Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, Górskie 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policję. 
Inwestycje dotyczyć będą zakupu sprzętu niezbędnego do poprawnego 
funkcjonowania jednostek i podnoszącego jakość realizowanych przez nie 
działań oraz budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektów 
służb ratunkowych. 
Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła ubiegać się o wsparcie 
reprezentowana wyłącznie przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w 
Krakowie Związku OSP RP. 

15.  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 

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 położone poza terenem KOM( 
umieszczone w IWIPK MRPO),  
- szpitale powiatowe położone poza terenem Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego,  
- zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (szpitale uzdrowiskowe i sanatoria 
uzdrowiskowe). 
2. Jednostki samorządu terytorialnego (dla projektów umieszczonych w 
Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych). 
 
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. Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie 

ochrony zdrowia: hospicja, podmioty wykonujące świadczenia 
stacjonarnej opieki długoterminowej, wyłącznie w zakresie tych 
świadczeń. 

5. Partnerzy społeczni i gospodarczy w tym organizacje pozarządowe, 
których celem statutowym jest pomoc społeczna lub opieka 
hospicyjna. 

6.  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 Straż Pożarna (reprezentowana 
wyłącznie przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie 
Związku OSP RP). 

2. Administracja rządowa (Państwowa Straż Pożarna, Policja). 
b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19.  Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy (Schematy A (z wyjątkiem szpitali specjalistycznych) i B) 
Projekty indywidualne (Schemat A – w odniesieniu do szpitali 
specjalistycznych spoza terenu KOM, Schemat B, Schemat C) 
(patrz rozdz. 1.6. Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 
Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20.  Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
59 496 353 EUR 

21.  Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

49 075 887  EUR, w tym: 
 
Schemat A 35 414 975  EUR  
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 24 316 612 EUR 
 
Schemat B 11 584 244 EUR 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 11 175 016  EUR 
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Schemat C 2 076 668  EUR – całość środków przeznaczona na realizację 
projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych 
Projektów Kluczowych MRPO. 

22.  Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

8 646 883 EUR 

23.  Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

1 773 583 EUR 

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

Schemat A i C 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 zastrzeżeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 
r. 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 można 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 (Budżet Państwa), natomiast dla 
pozostałych projektów 100% dofinansowania pochodzi z środków EFRR. 
 
Schemat B 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 zastrzeżeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 
r. 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 można 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 (Budżet Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% 
dofinansowania pochodzi z środków EFRR. 

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

Schemat A i C 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 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 niż 40% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeżeniem  reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de 
minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych. 
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Schemat B 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 niż 30% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeżeniem  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 i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 
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: 3 000 000 PLN, nie dotyczy projektów 
znajdujących się w IWIPK 
Schemat C 
Nie dotyczy 

30.  Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie 
do 90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania 
może zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie 
zaliczki będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda 
maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z 
zastrzeżeniem, że wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od 
wykazania przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze 
środków zaliczki, odpowiadających przynajmniej 70% łącznej kwoty 
otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. Wypłata ostatniej transzy 
dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie 
na zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych 
zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora finan 
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ów publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wypłacenie 
Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 30% wartości 
dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna wartość 
wszystkich transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek nie może 
przekroczyć 90% wartości dofinansowania dla projektu. 

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. 

 
DZIAŁANIA 6.4 INFRASTRUKTURA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 

 
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 Wdrażająca 
(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 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 

12. Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel: 
Celem działania jest poprawa dostępu do infrastruktury opieki nad dziećmi  do 
lat 3 dla mieszkańców województwa małopolskiego oraz rozwój 
przedsiębiorczości poprzez wspieranie inwestycji przedsiębiorstw w tej 
dziedzinie. 

 

� Uzasadnienie: 
Przeprowadzone dla Małopolski analizy demograficzne wskazują na stopniowy 
wzrost prognozowanej liczby ludności w perspektywie roku 2020. Na przyrost 
ludności województwa nakładać się będą dwa pozytywne trendy: ruch 
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naturalny oraz ruch migracyjny. Zakłada się, że w kolejnych latach utrzyma się 
relatywnie wysoki poziom urodzeń, spowodowany wejściem w wiek rozrodczy 
wyżu demograficznego lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku oraz 
spodziewanym wzrostem dzietności kobiet. Wobec faktu, iż maksimum 
urodzeń przypadnie prawdopodobnie na lata 2014-2015, oraz niskiej 
dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, zasadnym wydaje się 
skierowanie interwencji w ten sektor usług społecznych. Ponadto zapewnienie 
opieki większej liczbie dzieci nabiera znaczenia także w kontekście tworzenia 
warunków dla szybszego powrotu na rynek pracy osób zajmujących się opieką 
nad dziećmi (szczególnie kobiet) oraz wzrostu ich aktywności zawodowej. 
Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi może wpłynąć zarówno na 
wzrost wskaźnika zatrudnienia, jak i pośrednio przyczyniać się do zmniejszania 
grupy osób zagrożonych ubóstwem. Jednocześnie ukierunkowanie interwencji 
w niniejszym działaniu na wsparcie przedsiębiorców skutkować powinno 
rozwojem postaw przedsiębiorczych w regionie oraz tworzeniem nowych 
miejsc pracy. 

 

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 2011-2020 określone w obszarze 5. Rozwój 
miast i terenów wiejskich. 

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 6. Spójność wewnątrzregionalna  

• Działanie 6.1 Rozwój miast 
• Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich 

 

� Program Operacyjny Kapitał Ludzki  
• Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

• Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

 

� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 
• Oś priorytetowa 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie 

gospodarki wiejskiej 
• Działanie: Odnowa i rozwój wsi 

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

14. Przykładowe rodzaje 1. Budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja obiektów infrastruktury 
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projektów  opieki nad dziećmi do lat 3 i/lub zakup wyposażenia ww. obiektów 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  08 - Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 

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  

18 - Edukacja 

20 - Opieka społeczna, pozostałe usługi komunalne, społeczne i indywidualne 

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) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross- 

financingu) w zakresie szkolenia personelu obiektów opieki nad dziećmi do lat 
3. Udział finansowania w ramach tego instrumentu nie przekroczy 10% wartości 
wspólnotowego współfinansowania projektu. 

18. Beneficjenci 

a Typ Beneficjentów 4. MŚP 

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

  

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 

a Tryb 
przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Tryb konkursowy/ Nabór otwarty 

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

b Tryb oceny 
wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego  

Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 

20. Alokacja finansowa na 6 695 364  EUR 
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działanie ogółem 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

2 564 150  EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

452 497  EUR 

23. Przewidywana 
wielkość środków 
prywatnych na 
działanie 

14  3 678 717 EUR 

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

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, maksymalnie do 75% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem  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 można 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 (Budżet 
Państwa). 

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

25% wydatków kwalifikowanych projektu 

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis, minimalny wkład własny 
Beneficjenta - nie mniej niż 25% wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem 
 reguł wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 
grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych 
programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 236, poz. 1562).  

26. Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

Pomoc de minimis 

27. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

W przypadku projektów objętych pomocą na zasadzie de minimis – terminem 
rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 

28. Minimalna / 
Maksymalna wartość 
projektu (jeśli 
dotyczy) 

Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu 
poniżej 8 mln PLN (zgodnie z linią demarkacyjną) 

29. Minimalna / 
Maksymalna kwota 
wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Minimalna kwota wsparcia – 50 tys. PLN 

Maksymalna kwota wsparcia – 800 tys. PLN, nie więcej niż 200 tys. EUR – 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 
2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 
regionalnych programów operacyjnych (wartość pomocy brutto łącznie z 
wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez beneficjenta pomocy w 
okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzednich lat 
kalendarzowych) 

30. Forma płatności Refundacja wydatków 

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. 

 
2.7 Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska 
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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 zagrożenie 
powodziami zmniejsza atrakcyjność Małopolski, a więc pozbawia region jednego z najważniejszych 
atutów rozwoju oraz znacznie ogranicza możliwości 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 
także 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 także 
poprawią możliwości 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 żywiołowych. 

 
 
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 Wdrażająca 
(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 
12. Cel i uzasadnienie 

działania 
� Cel: 

Działanie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez 
ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, 
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poprawę zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz optymalizację zużycia 
wody.  
 
� Uzasadnienie: 

Realizacja powyższych celów przyczyni się do poprawy warunków życia 
mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju 
przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. 
Województwo Małopolskie położone 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 skażeń wód 
powierzchniowych, zwłaszcza pod względem sanitarnym, powoduje, że 
wody podziemne stają się często jedynym możliwym do wykorzystania 
źródłem wody pitnej dobrej jakości. Pod względem ilości wód podziemnych 
województwo należy zaliczyć do średnio zasobnych – 340 mln m3 - 6% 
zasobów kraju. Uwarunkowania wynikające z budowy geologicznej silnie 
różnicują zasobność struktur wodonośnych na obszarze województwa. Stąd 
też bardzo ważna dla regionu jest ochrona wód zlewni, szczególnie powyżej 
ujęć wody pitnej. Występują duże 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 2011-2020 określone w obszarze 6. 
Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne. 

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 

powyżej 15 tys. RLM 
 
� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 

• Oś Priorytetowa 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie gospodarki wiejskiej 

• Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 
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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 już istniejące sieci 
kanalizacyjne), 

• stacje uzdatniania wody, 
• zbiorniki umożliwiające pozyskiwanie wody pitnej, 
• urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania 

wody, 
• inwestycje mające na celu optymalizację zużycia wody jako element 

szerszego projektu. 
W ramach realizacji wyżej wymienionych projektów będzie możliwość 
realizacji działań związanych z edukacją ekologiczną przy wykorzystaniu 
cross – financingu. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  44 - Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 
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 

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 

19. 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) 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
40 899 928 EUR 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

33 267 583 EUR, 
w tym środki dostępne w ramach konkursów: 33 267 583 EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

5 870 749 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 zastrzeżeniem  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 można 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 (Budżet 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 niż 30% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeżeniem  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 może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 
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 
Na obszarach objętych interwencją PROW:  
- projekty o wartości dofinansowania powyżej 4 mln PLN 
- projekty o wartości dofinansowania poniżej 4 mln PLN – tylko w przypadku 
gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW 
otrzymała wsparcie na 3,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartość 
przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW) 

30. Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie 
do 90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania 
może zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie 
zaliczki będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda 
maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z 
zastrzeżeniem, że wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od 
wykazania przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze 
środków zaliczki, odpowiadających przynajmniej 70% łącznej kwoty 
otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. Wypłata ostatniej transzy 
dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie 
na zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych 
zaliczek. 
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W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora 
finansów publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na 
wypłacenie Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 
30% wartości dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna 
wartość wszystkich transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek 
nie może przekroczyć 90% wartości dofinansowania dla projektu. 

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 Wdrażająca 
(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 również procesy restrukturyzacji i 
unowocześniania gospodarki przyczyniły się do obniżenia poziomu presji na 
środowisko. Nadal jednak obserwuje się przekroczenia norm stężenia 
podstawowych zanieczyszczeń, pomimo systematycznego spadku emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z działalności przemysłowej i energetycznej. 
W ostatnich latach można zauważyć 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 ważne 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 możliwości, 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 
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oraz zwiększenia efektywności energetycznej w budownictwie – we 
wszystkich grupach kryteriów wyboru operacji (tam gdzie to zasadne ze 
względu na charakter operacji). Ponadto, każdy projekt inwestycyjny 
realizowany w 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 2011-2020 określone w obszarze 6. 
Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne. 

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 IX Infrastruktura energetyczna przyjazna 
środowisku i efektywność energetyczna 
• Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii 
• Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii 
• Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej 
• Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 
• Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych 
• Działanie 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł 

odnawialnych 
 
� 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 życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie gospodarki wiejskiej 
• Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 

(kod 321) 
• Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (kod 312) 

• Oś priorytetowa 4 LEADER 
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 wyposażenia ich w instalacje ograniczające 
emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza. 

2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - rozwój infrastruktury 
służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, w tym: 

– budowa oraz modernizacja małych elektrowni wodnych, 
– wykorzystanie energii geotermalnej na potrzeby ciepłownictwa, 
– pozyskanie energii słonecznej zwłaszcza dla budynków 

użyteczności publicznej (szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia, itp.), 
– budowa elektrowni wiatrowych, 
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– budowa i montaż instalacji i urządzeń do wykorzystania biomasy, 
– budowa instalacji odzyskującej biogaz ze składowisk odpadów i 

oczyszczalni ścieków; 
 
oraz wyłącznie w przypadku realizacji projektów wymienionych w pkt. 
2 możliwe jest również wykonanie zadań związanych z: 
 

a) przekształceniem istniejących systemów ogrzewania obiektów 
użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla 
środowiska np. wymiana urządzeń ciepłowniczych; 

b) modernizacji źródeł ciepła w celu poprawy sprawności 
energetycznej,  

c)   podnoszenie sprawności wytwarzania energii,  
d) działania na rzecz racjonalnego i oszczędnego zużycia energii 

poprzez zmniejszenie strat energii w tym termomodernizacja; 
  

o ile zadania wymienione powyżej w lit. a) – d) są funkcjonalnie 
powiązane z inwestycjami w odnawialne źródła energii (pkt. 2) tzn. 
dotyczą tego samego obiektu/ budynku/ zespołu budynków tworzących 
zorganizowaną całość wykorzystywanych w ramach tej samej 
działalności lub funkcjonować w ramach wspólnego systemu/ instalacji 
(np. instalacji grzewczej).  
 

15. 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 
44 - Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 
53 – zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i 
instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i 
technologicznymi) 

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 

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  

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. Jednostki naukowe. 
7. Szkoły wyższe. 
8. Organizacje pozarządowe. 
9. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych. 
10. Przedsiębiorcy. 

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

Mieszkańcy Województwa Małopolskiego 

19. 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) 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego  

Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
51 998 577  EUR 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

41 544 651 EUR, 

w tym środki dostępne w ramach konkursów: 36 412 775 EUR 
22. Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 
działanie 

7 331 410 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

3 122 516 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 zastrzeżeniem  reguł wskazanych w 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 
r. 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 można 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 (Budżet 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 
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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 niż 15% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeżeniem  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 i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 
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 poniżej 10 mln PLN 

 
• Budowa nowych oraz modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych: 

Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych 
projektu poniżej 20 mln PLN 

 
• Projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii: 
o budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej 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 poniżej 20 mln PLN 

 
• W zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu: 

Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych 
projektu dla inwestycji poniżej 10 mln PLN 

 
• W zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych: 

Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych 
projektu dla inwestycji poniżej 10 mln PLN 

 
• Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających 

przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych: 

Maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych 
projektu poniżej 20 mln PLN 

29. Minimalna / Maksymalna 
kwota wsparcia (jeśli 
dotyczy) 

Minimalna kwota wsparcia: 200 000 PLN 
Maksymalna kwota wsparcia: 5 000 000 PLN za wyjątkiem projektów 
znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO 
Demarkacja z PROW w zakresie odnawialnych źródeł energii (dotyczy tylko 
beneficjentów objętych PROW, czyli gmin lub jednostek organizacyjnych, 
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dla której organizatorem jest j.s.t.): 
na obszarach objętych interwencją PROW:  
- projekty o wartości dofinansowania powyżej 3 mln PLN,  
- projekty o wartości dofinansowania poniżej 3 mln PLN – tylko w przypadku 
gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW 
otrzymała wsparcie na 2,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartość 
przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW) 

30. Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie 
do 90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania 
może zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie 
zaliczki będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda 
maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z 
zastrzeżeniem, że wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od 
wykazania przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze 
środków zaliczki, odpowiadających przynajmniej 70% łącznej kwoty 
otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. Wypłata ostatniej transzy 
dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie 
na zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych 
zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora 
finansów publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na 
wypłacenie Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 
30% wartości dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna 
wartość wszystkich transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek 
nie może przekroczyć 90% wartości dofinansowania dla projektu. 

31. Wysokość udziału cross-
financingu (%) 

Nie dotyczy 
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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 Wdrażająca 
(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 7.3 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 uciążliwe 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 2011-2020 określone w 
obszarze 6. Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne. 

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 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  

• 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 życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie 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 demontażu 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 wdrażanie 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 wyżej wymienionych projektów będzie możliwość 
korzystania z cross-financingu (działania promocyjne i edukacja 
ekologiczna). 

15. 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 

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 
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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 
 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 

19. 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) 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie 

Zarząd Województwa Małopolskiego  
Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
8 503 758 EUR 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

6 479 516 EUR, 

15 w tym środki dostępne w ramach konkursów: 6 479 516 EUR 
22. Wkład ze środków 

publicznych krajowych na 
działanie 

1 143 444 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 zastrzeżeniem  reguł wskazanych w 
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Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 
r. 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 można 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 (Budżet 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 niż 15% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeżeniem  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 i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 
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 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie 
do 90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania 
może zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie 
zaliczki będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda 
maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z 
zastrzeżeniem, że wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od 
wykazania przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze 
środków zaliczki, odpowiadających przynajmniej 70% łącznej kwoty 
otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. Wypłata ostatniej transzy 
dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie 
na zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych 
zaliczek. 
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W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora 
finansów publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na 
wypłacenie Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 
30% wartości dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna 
wartość wszystkich transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek 
nie może przekroczyć 90% wartości dofinansowania dla projektu. 

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 7.4 POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ OCHRONA PRZED SKUTKAMI 
KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 

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 Wdrażająca 
(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 żywiołowych 

12. Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel:  
Wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego oraz poprawa bilansu 
wodnego województwa w celu podniesienia bezpieczeństwa życia jego 
mieszkańców oraz ochrony środowiska. 
 
� Uzasadnienie:  
Środowisko Województwa Małopolskiego jest bardzo zróżnicowane a 
ukształtowanie powierzchni ma zdecydowanie charakter górski i wyżynny. 
Ponad 30% obszaru województwa leży powyżej 500 m n.p.m. 
Rzeki Województwa Małopolskiego charakteryzuje duża 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 wyższy 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. Duża zmienność przepływów generuje 
zagrożenia powodziowe; szczególnie dużym potencjałem powodziowym 
charakteryzują się karpackie dopływy Wisły. Województwo Małopolskie 
należy uznać za obszar szczególnie zagrożony powodziami. Na ogólną liczbę 
182 gmin województwa 146 (tj 80%) jest zagrożonych możliwością 
wystąpienia powodzi. W szczególnym stopniu zagrożone jest 48% 
powierzchni województwa. Poziom zagrożenia powodziowego w 
województwie jest o 15% wyższy od przeciętnego zagrożenia powodziowego 
w Polsce.  
Największe zagrożenie 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. z późn. zm.). 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 
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zachodzi taka konieczność. Nowe środki ochrony przeciwpowodziowej będą 
realizowane jedynie wtedy, gdy wyżej wymienione działania były 
niewystarczające do zmniejszenia ryzyka powodziowego oraz pod 
warunkiem, że 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 ”. 
 
Na poziomie regionalnym działanie będzie realizować cele Strategii Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 określone w obszarze 6. 
Bezpieczeństwo ekologiczne, zdrowotne i społeczne. 

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 
zagrożeniom 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 Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 

nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 
• Oś priorytetowa 2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i 

obrót produktami rybołówstwa i akwakultury 
• Działanie 2.1 Inwestycje w chów i hodowlę ryb 
• Działania na rzecz inwestycji produkcyjnych w akwakulturze 

• Oś priorytetowa 3. Środki służące wspólnemu interesowi 
• Działanie 3.2 Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej  

14. Przykładowe rodzaje 
projektów  
 

1. Budowa i modernizacja zbiorników małej retencji (poniżej 10 mln m3), 
polderów oraz rekultywacja zbiorników wodnych. 

2. Budowa oraz modernizacja wałów przeciwpowodziowych. 
3. Renaturyzacja i rewitalizacja cieków wodnych, a także 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 żywiołowymi w tym wyposażenie magazynów 
przeciwpowodziowych. 
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6. Umocnienie i regulacja koryt rzek i potoków dla ograniczenia skutków 
powodzi w terenach górskich i podgórskich. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  53 - Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i 

instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i 
technologicznymi) 

b Temat priorytetowy 
(dla interwencji cross-
financing) 

53 - Zapobieganie zagrożeniom (w tym opracowanie i wdrażanie planów i 
instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i 
technologicznymi) 

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) 

Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-
financingu) w zakresie edukacji osób na obszarach zagrożonych. Udział 
finansowania w ramach tego instrumentu nie przekroczy 10% wartości 
wspólnotowego współfinansowania projektu. 

18. 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. 

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

Mieszkańcy Województwa Małopolskiego 

19. 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) 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego  

Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
19 660 901 EUR 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

16 711 766 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 

2 949 135 EUR 
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23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

0 

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

85% wydatków kwalifikowanych 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 85% 
wydatków kwalifikowanych, z zastrzeżeniem  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 można 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 (Budżet Państwa), natomiast dla pozostałych projektów 100% 
dofinansowania pochodzi z środków EFRR. 

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

15% wydatków kwalifikowanych 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, minimalny wkład 
własny Beneficjenta – nie mniej niż 15% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeżeniem  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 może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 
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 
poniżej 40 mln PLN,  
- maksymalna wartość całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych dla 
projektów z zakresu  monitoringu środowiskowego oraz zapobiegania i 
ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym 
awariom ze środków EFRR - poniżej 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 zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym 
awariom ze środków EFRR -minimalna kwota wsparcia – bez ograniczeń 
kwotowych. 

30. Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich.  
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Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie 
do 90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania 
może zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie 
zaliczki będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda 
maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z 
zastrzeżeniem, że wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od 
wykazania przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze 
środków zaliczki, odpowiadających przynajmniej 70% łącznej kwoty 
otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. Wypłata ostatniej transzy 
dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie 
na zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych 
zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora 
finansów publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na 
wypłacenie Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 30% 
wartości dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna 
wartość wszystkich transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek 
nie może przekroczyć 90% wartości dofinansowania dla projektu. 

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 założeń przyjętych przez Samorząd Województwa w strategii, aktywna działalność 
Województwa Małopolskiego, jego jednostek i instytucji w zakresie nawiązywania kontaktów i 
kontynuowanie współpracy z innymi regionami, może 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, 
może 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 
również służyć będzie wykreowaniu wizerunku regionu, opartego na poczuciu tożsamości 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 możliwość udziału w przedsięwzięciach podejmowanych w ramach inicjatywy 
„Regiony na rzecz zmian gospodarczych” oraz realizowania działań nawiązujących do wyników 
wypracowanych w ramach tej inicjatywy, jak również z uwagi na szczególną rolę Krakowa i 
Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego stworzono możliwość wsparcia organizacji imprez o 
znaczeniu międzynarodowym na terenie Polski. 

 
2.8.2 Szczegółowy opis działań realizowanych w ramach priorytetu  

 
DZIAŁANIE 8.1 PROMOCJA MAŁOPOLSKI NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ 

1. Nazwa programu 
operacyjnego  

16 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 Wdrażająca 
(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 
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międzynarodowej, opartego na silnym poczuciu tożsamości i atrakcyjności 
oraz stworzenie rozpoznawalnej marki „Małopolska”. 
 
� Uzasadnienie: 

Ze względu na krótki czas, jaki upłynął w Polsce od powstania samorządowych 
regionów (1999 r.), 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 zależy 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 tożsamości regionalnej. Można 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 
możliwości wsparcia organizacji imprez o znaczeniu międzynarodowym na 
terenie Polski. 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”. 

17 Na poziomie regionalnym działanie będzie realizować cele Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-
2020 określone w obszarze 7. Zarządzanie 
rozwojem województwa. 

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 
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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 
• Działanie 3.3 Instytucje kultury 

18 Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 
19 Działanie 5.1 KOM jako ważny 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 Promocja polskiej gospodarki 
 

� 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 
spożywczych, 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 Polski. 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 podróży 
służbowych w ramach projektu nie mogą przekroczyć 10% całkowitych 
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wydatków kwalifikowalnych projektu. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  
a Temat priorytetowy  20 80 - Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci 

współpracy odnośnych podmiotów 
b Temat priorytetowy 

(dla interwencji cross-
financing) 

21 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  

22 00 - Nie dotyczy 

f Lokalizacja 23 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) 

24 Nie dotyczy 

18. 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 wyższe. 
6. Organizacje pozarządowe. 
7. Instytucje otoczenia biznesu. 

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

Mieszkańcy rynków zagranicznych, potencjalni turyści i inwestorzy, urzędnicy 
instytucji unijnych 

19. 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) 

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego  
Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
5 243 388 EUR 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

25 4 456 879 EUR, 
26 W tym środki dostępne w ramach konkursów: 4 215 711 EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

786 509 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 

0 
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działanie 
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 zastrzeżeniem  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 można 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 (Budżet 
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 niż 25% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeżeniem  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 i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy, 
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia. W szczególności, w ramach 
działania może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu; 

27 -  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 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 1786) w 
sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i 
terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości maksymalnie do 
90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza dofinansowania 
może zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. Dotacja w formie 
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zaliczki będzie przekazywana w transzach, pierwsza i kolejne – każda 
maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania projektu, z 
zastrzeżeniem, że wypłata drugiej i kolejnej transzy jest uzależniona od 
wykazania przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych, poniesionych ze 
środków zaliczki, odpowiadających przynajmniej 70% łącznej kwoty 
otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. Wypłata ostatniej transzy 
dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, odbywać się będzie na 
zasadach refundacji poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem, że koszty 
podlegające refundacji nie były poniesione ze środków otrzymanych zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora 
finansów publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na 
wypłacenie Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 30% 
wartości dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że łączna 
wartość wszystkich transz dofinansowania wypłaconego w formie zaliczek nie 
może przekroczyć 90% wartości dofinansowania dla projektu. 

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 Wdrażająca 
(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 zrównoważonego rozwoju gospodarczego 
regionu poprzez aktywny udział Województwa Małopolskiego w działaniach 
realizowanych w ramach europejskich sieci współpracy. 
 
� Uzasadnienie: 
W obliczu możliwości, jakie niesie za sobą przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej, Województwo Małopolskie powinno wspierać i aktywizować 
podmioty z terenu regionu w kierunku uzyskania możliwie największych 
korzyści płynących ze współpracy z partnerami zagranicznymi w celu 
wymiany doświadczeń, wiedzy, dobrych praktyk, know-how, etc. w 
różnych dziedzinach współpracy. W celu efektywnej realizacji takiej 
współpracy istotne jest stworzenie sieci współpracy, która umożliwi 
sprawną wymianę informacji dotyczących możliwości podjęcia działań 
przez małopolskie podmioty wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz 
pozwoli 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, przynależności 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 też samo ich tworzenie, powinno prowadzić 
do:  

• tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań, 
• podniesienia kwalifikacji uczestników projektów, 
• zbliżenia 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 w ramach istniejącej europejskich sieci współpracy oraz 
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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 możliwość wpływania na kształtowanie się kierunków polityki 
europejskiej. Realizacja projektu z parterem zagranicznym będzie 
prowadzić do włączenia Małopolski w istniejące, europejskie sieci 
współpracy oraz przyniesie wymierne korzyści dla regionu. 
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 zagrożeń i poszukiwanie ich rozwiązań, 

wypracowywanie wspólnych stanowisk w kluczowych dla regionu 
kwestiach, 

• podejmowanie wspólnych inicjatyw w obszarze Europy Środkowej i 
Wschodniej, m.in. 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”. 

28 Na poziomie regionalnym działanie będzie realizować cele Strategii 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 
2011-2020 określone w obszarze 7. Zarządzanie 
rozwojem województwa. 

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 ważny 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 Promocja polskiej gospodarki 

 
� 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 wyższe i nauka 
• Oś Priorytetowa V Dobre rządzenie 

29 Oś Priorytetowa VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
za wyjątkiem Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia 
poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich 

30 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: Wdrażanie 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, między innymi 
pomiędzy regionami UE angażujące, co najmniej 1 partnera 
z Województwa Małopolskiego i co najmniej 2 partnerów zagranicznych, w 
szczególności z różnych państw członkowskich UE a także najbliższych 
sąsiadów (tj. mających wspólną granicę administracyjną z Rzeczypospolitą 
Polską).  
Projekty mogą obejmować działania w różnych obszarach, m.in.: 
edukacja, gospodarka, turystyka, kultura, ochrona środowiska, ochrona 
zdrowia.  
Szczególnie pożądane 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 służbą zdrowia; 
 

W obrębie Działania dopuszcza się możliwość udziału w przedsięwzięciach 
podejmowanych w ramach inicjatywy „Regiony na rzecz zmian 
gospodarczych” oraz istnieje możliwość 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 podróży służbowych 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: 
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• organizacji wizyt studyjnych;  
• organizacji staży, szkoleń, konferencji, warsztatów w celu wymiany 

doświadczeń i podniesienia kompetencji uczestników; 
• wypracowaniu modeli/ wytycznych/ strategii w oparciu o poznane w 

ramach projektu rozwiązania zagraniczne, gotowych do wdrożenia na 
gruncie polskim przez zainteresowane podmioty/instytucje z terenu 
Małopolski; 

• wymianie grup młodzieży ze szkół małopolskich różnego szczebla oraz 
organizacji z sektora pozarządowego prowadzącego do wzmocnienia 
więzi europejskich oraz poznania tradycji, kultury i zwyczajów 
partnerów; 

• utworzenie nowych sieci współpracy/ przystępowanie do już 
istniejących sieci (spotkanie organizacyjne, określenie zasad i celów 
funkcjonowania sieci, utworzenie platformy wymiany informacji, w 
szczególności utworzenie strony internetowej);  

• animowanie pracy w sieci np. poprzez organizację wystaw, spotkań, 
warsztatów, seminariów; 

31 Preferowane będą projekty kompleksowe, tzn. składające się z wielu 
możliwych form wymiany doświadczeń (np. 
projekt obejmujący organizację konferencji, 
wyjazdów studyjnych, warsztatów i innych) i 
innowacyjne w skali kraju. 

   
15. 
 

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 
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  

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. Jednostki naukowe. 
7. Instytucje kultury. 
8. Szkoły wyższe. 
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. 

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

Mieszkańcy Województwa Małopolskiego, małopolskie instytucje 
zaangażowane w poszczególne projekty, zagraniczne instytucje biorące 
udział w projektach, społeczność regionów zagranicznych uczestniczących 
w projektach. 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 
a Tryb przeprowadzania 

naboru wniosków o 
dofinansowanie  

nabór ciągły 
(patrz rozdz. 1.6 Opis systemu wyboru projektów w ramach MRPO) 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego  
Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
6 521 788 EUR 

21. Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

5 543 520 EUR,  
W tym środki dostępne w ramach konkursów: 5 333 488 EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

978 268 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 zastrzeżeniem  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 można 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 (Budżet 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 
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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 niż 15% wydatków kwalifikowanych, z 
zastrzeżeniem  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 może 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 kwalifikowalności wydatków jest dzień złożenia 
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 2 000 000 PLN 

30. Forma płatności 1. Refundacja wydatków 
2. Zaliczka – będzie wypłacana zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 223 poz. 
1786) w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz 
zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich.  
Dotacja w formie zaliczki może zostać udzielona w wysokości 
maksymalnie do 90% wartości dofinansowania projektu. Pierwsza transza 
dofinansowania może zostać przekazana w formie zaliczki lub refundacji. 
Dotacja w formie zaliczki będzie przekazywana w transzach, pierwsza i 
kolejne – każda maksymalnie do wysokości 30% wartości dofinansowania 
projektu, z zastrzeżeniem, że wypłata drugiej i kolejnej transzy jest 
uzależniona od wykazania przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych, 
poniesionych ze środków zaliczki, odpowiadających przynajmniej 70% 
łącznej kwoty otrzymanych wcześniej transz w formie zaliczki. Wypłata 
ostatniej transzy dofinansowania, po rozliczeniu płatności zaliczkowych, 
odbywać się będzie na zasadach refundacji poniesionych kosztów, 
z zastrzeżeniem, że koszty podlegające refundacji nie były poniesione ze 
środków otrzymanych zaliczek. 
W przypadku projektów, których Beneficjenci są jednostkami sektora 
finansów publicznych, Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na 
wypłacenie Beneficjentowi transzy zaliczki w wysokości przekraczającej 
30% wartości dofinansowania projektu, z zachowaniem warunku, że 
łączna wartość wszystkich transz dofinansowania wypłaconego w formie 
zaliczek nie może przekroczyć 90% wartości dofinansowania dla projektu. 

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 zaangażowanych w realizację programów 
operacyjnych w okresie 2004-2006 pozwalają wnioskować, iż efektywność wykorzystania funduszy 
strukturalnych dostępnych w Małopolsce w ramach MRPO, zależeć będzie w przeważającej mierze 
od sprawie przeprowadzonego procesu zarządzania i wdrażania programu.  

W związku z tym faktem, niezbędnym staje się podjęcie działań mających na celu 
zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do obsługi programu, zagwarantowanie stałej 
możliwości podnoszenia kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie programu, a także 
właściwe wyposażenie i usprzętowienie jednostek. Jednocześnie konieczne jest wsparcie obsługi 
poszczególnych etapów wdrażania dla zagwarantowania ich maksymalnej efektywności 
i przejrzystości. W świetle wymogów Komisji Europejskiej, dotyczących promocji unijnego źródła 
finansowania projektów niezbędne jest także prowadzenie działań promocyjnych, informacyjnych i  
szkoleniowych, służących upowszechnieniu wiedzy na temat programu i korzyści z niego płynących 
dla całego regionu i jego mieszkańców.  

W ramach priorytetu Pomoc Techniczna będzie także realizowane wsparcie dla prac 
związanych z przygotowaniem dokumentów programowych i systemu wdrażania funduszy 
strukturalnych w kolejnym okresie programowania.  

 W ramach osi priorytetowej będzie udzielane bezzwrotne dofinansowanie przedsięwzięć w 
trzech głównych obszarach: 

- zarządzania MRPO, oraz 

- prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych oraz 

- wsparcia przygotowania inwestycji strategicznych.  

        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 Wdrażająca 
(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 
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12. Cel i uzasadnienie działania � Cel: 
Zapewnienie efektywnej realizacji działań w obszarze zarządzania i 
wdrażania 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, 
zależeć będzie od sprawnie przeprowadzonego procesu zarządzania i 
wdrażania programu. W ramach działania realizowane będą zatem 
przedsięwzięcia mające na celu: zapewnienie wykwalifikowanej kadry 
pracowniczej do obsługi MRPO; umożliwienie pracownikom instytucji 
zaangażowanych we wdrażanie programu dostępu do różnych form 
dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz stworzenie im 
optymalnych warunków pracy poprzez zagwarantowanie odpowiedniej 
powierzchni biurowej, niezbędnego wyposażenia biurowego i 
komputerowego.  
Przewiduje się również wsparcie zadań związanych z bieżącą 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 wdrażania MRPO oraz bieżące korekty 
pojawiających się nieprawidłowości.  
Wysoka efektywność wdrażania programu, w szczególności w zakresie 
naboru i oceny projektów, wyrażona osiągnięciem właściwej jakości 
dokumentacji aplikacyjnej składanej przez beneficjentów, zapewniona 
zostanie poprzez realizację projektu pilotażowego „Małopolski Project 
Pipeline”.   
Ważnym 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 2011-2020 określone w 
obszarze 7. Zarządzanie rozwojem województwa. 

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, gdyż Oś 9. 
służy 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  
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• Oś priorytetowa 2. Wsparcie informatyczne realizacji NSRO 
• Działanie 2.2 Infrastruktura informatyczna  

• Oś priorytetowa 3. Wsparcie realizacji operacji funduszy 
strukturalnych 
• Działanie 3.1 Funkcjonowanie instytucji zaangażowanych 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 różnych form dokształcania (m. in. studia podyplomowe, konferencje, 
staże, 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 wyposażenia 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 wdrażania programu oraz jego ewaluacji. 
7. Budowa, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego monitoringu i 
kontroli. 
8. Bieżąca obsługa poszczególnych etapów wdrażania programu, m. in. 
organizacja pracy Komitetu Monitorującego, jak i innych ciał 
zaangażowanych we wdrażanie programu. 
9. Organizacja procesu oceny projektów.  
10. Organizacja procesu monitorowania, kontroli finansowej i audytu 
programu. 
11. Małopolski Project Pipeline. 

15. 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  
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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18.  Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1. Instytucja Zarządzająca MRPO  

2. Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu MRPO  
b Grupy docelowe (osoby, 

instytucje, grupy 
społeczne bezpośrednio 
korzystające z pomocy) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

19. 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 
budżetowych w budżecie Województwa Małopolskiego,  

• w przypadku wydatków Instytucji Pośredniczącej, określane w 
porozumieniu (umowie), zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzającą a 
Instytucją Pośredniczącą. 

b Tryb oceny wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 
Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
42 651 011 EUR 
 

21. Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

40 000 759  EUR 
  

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

2 650 252 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

0 

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

85% - do 31.12.2011 r. 

100% - od 01.01.2012 r. 

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

15% - do 31.12.2011 r. 

0 %  - od 01.01.2012 r. 

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  
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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 

(jeśli dotyczy) 
Nie dotyczy 

6. Instytucja Wdrażająca 
(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 możliwości 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 różnorodności 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 2011-2020 określone w 
obszarze 7. Zarządzanie rozwojem województwa. 

13. Komplementarność z 
innymi działaniami i 

W celu uniknięcia nakładania się interwencji, wsparcie w ramach działania 
będzie udzielane komplementarnie do innych działań MRPO i innych 
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priorytetami  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, gdyż Oś 9. 
służy sprawnej realizacji wszystkich pozostałych osi MRPO.   

� Program Operacyjny Pomoc Techniczna  
• 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, 
bieżąca 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 możliwości 
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).  

15. 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  

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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18. Beneficjenci 
a Typ beneficjentów 1. Instytucja Zarządzająca MRPO  

2. Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu MRPO 
b Grupy docelowe 

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

Nie dotyczy 

19. 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 
budżetowych w budżecie Województwa Małopolskiego,  
- w przypadku wydatków Instytucji Pośredniczącej, określane w 
porozumieniu (umowie), zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzającą a 
Instytucją Pośredniczącą. 

b Tryb oceny wniosków 
o dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego 
Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 
20. Alokacja finansowa na 

działanie ogółem 
4 265 447 EUR 

21. Wkład ze środków unijnych 
na działanie 

4 000 400 EUR 
   

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych na 
działanie 

265 047 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

0 

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

85% - do 31.12.2011 r. 

100% - od 01.01.2012 r. 

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

15% - do 31.12.2011 r. 

0 %  - od 01.01.2012 r. 

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  
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DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 

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 Wdrażająca 
(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 9.3   Przygotowanie inwestycji strategicznych 

12. Cel i uzasadnienie 
działania 

� Cel: 
Działanie ukierunkowane jest na wsparcie przygotowania projektów o 
strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu, które potencjalnie będą mogły 
ubiegać się o dofinansowanie ze środków UE.  
 
Celem działania jest dofinansowanie projektów, których efektem będzie 
uzyskanie możliwie kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym w 
szczególności koncepcji wariantowej, studium wykonalności, projektu 
budowlanego, dokumentacji wykonawczej, decyzji środowiskowej, 
niezbędnych ekspertyz (z zastrzeżeniem wymogów obowiązującego stanu 
prawnego na dzień aplikowania o wsparcie z 9.3), umożliwiającej szybsze 
podjęcie starań o otrzymanie wparcia na docelowe przedsięwzięcie 
inwestycyjne w ramach programów realizujących politykę spójności i innych w 
przypadku braku możliwości wnioskowania o wyżej wymienione (konieczne 
uzasadnienie prawne/i lub programowe), oraz pozwalające na rozpoczęcie lub 
przyspieszenie właściwej fazy inwestycyjnej przedsięwzięcia docelowego. Tak 
określonego celu działania nie realizują projekty, których jedynym rezultatem 
jest opracowanie Programu funkcjonalno –użytkowego. 
W przypadku przedsięwzięć posiadających gotową pełną dokumentację 
projektową, cel działania spełniają także projekty polegające na uzyskaniu 
wyłącznie doradztwa w zakresie  przygotowania i/lub przeprowadzenia 
postepowań o zamówienia publiczne w zakresie wyboru wykonawcy inwestycji 
docelowej. 
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� Uzasadnienie: 
Doświadczenia ubiegłej jak i obecnej perspektywy finansowej w zakresie 
zarówno jakości przygotowywanej dokumentacji projektowej, jak również 
stopnia gotowości beneficjentów do aplikowania, zarówno w ramach 
ogłaszanych konkursów, jak i w trybie indywidualnym (projekty kluczowe) 
wskazują, że niezwykle potrzebną inicjatywą jest pomoc w opracowaniu 
dokumentacji dla przedsięwzięć strategicznych z punktu widzenia rozwoju 
regionu. 
Podejście takie pozwoliłoby osiągnąć większą gotowość do efektywnego i 
sprawnego wdrażania programu (programów) przyszłej perspektywy 
finansowej, stanowiąc jednocześnie okazję dla efektywnego przygotowania 
wartościowych przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Proponowany instrument pozwoli na zwiększenie gotowości inwestycyjnej, 
a przez to bardziej efektywne pozyskiwanie środków na realizację 
planowanych w regionie przedsięwzięć inwestycyjnych. 
Docelowo przyjmuje się, iż zadania/projekty otrzymujące wsparcie w ramach 
tworzonego mechanizmu powinny spełniać warunki brzegowe wskazane dla 
tego typu zadań w ramach zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2011-2020, tj. spełniające większość spośród 
następujących kryteriów selekcji: 

a) kryterium decydującego wpływu na osiąganie celów strategicznych, 
określonych dla obszarów interwencji Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2011-2020, 

b) kryterium regionalnego i/lub ponadregionalnego oddziaływania 
gospodarczego, 

c) kryterium regionalnego i/lub ponadregionalnego  oddziaływania, 

d) kryterium wartości finansowej, wykraczającej poza możliwość 
samodzielnej realizacji zadania przez np. samorząd województwa, 

e) kierunkowa zgodność z projektowanymi obszarami wsparcia EFRR w 
latach 2014-2020. 

 
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 2011-2020 określone w obszarze 
7. Zarządzanie rozwojem województwa. 

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, gdyż oś 9. służy 
sprawnej realizacji wszystkich pozostałych osi MRPO oraz przygotowaniu do 
przyszłej perspektywy finansowej polityki spójności UE. 
 
� Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013  

• Oś priorytetowa 3. Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych  

• Działanie 3.2 Indywidualne projekty kluczowe 
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� Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 
• Oś priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 

• Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów 
oraz powstawanie nowych terenów 
Inwestycyjnych; Podziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-
koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów 
inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych 
 

14. Przykładowe rodzaje 
projektów  

Planowana jest realizacja działań dotyczących: 

1. wsparcia przygotowywania dokumentacji projektowej, obejmującej 
w szczególności: studia wykonalności; dokumentację techniczną niezbędną 
do uzyskania pozwoleń i wymaganych prawem decyzji; dokumentację 
środowiskową; dokumentację koncepcyjną; wstępne analizy 
środowiskowe; wariantowanie inwestycji; niezbędne ekspertyzy, badania i 
analizy techniczne, finansowe, ekonomiczne oraz specjalistyczne; 

2. wsparcia doradczego, w tym w zakresie przygotowania i/lub 
przeprowadzenia procedur zamówień publicznych, jako komponent 
uzupełniający dla wsparcia wskazanego w pkt. 1; 

3. wyłącznie wsparcia doradczego w zakresie przygotowania i/lub  
przeprowadzenia procedur zamówień publicznych w zakresie wyboru 
wykonawcy inwestycji – jedynie dla przedsięwzięć dysponujących gotową 
pełną dokumentacją projektową; 

4. wsparcia na opracowanie dokumentacji wzorcowej, kluczowej dla 
realizacji działań inwestycyjnych – podejmowanych przez beneficjenta lub 
inne podmioty z wykorzystaniem ww. dokumentacji; 

5. wsparcia na opracowanie wstępnej dokumentacji projektowej, 
obejmującej w szczególności: studia wykonalności, ekspertyzy, badania, 
analizy techniczne, finansowe, ekonomiczne oraz specjalistyczne, itp.  
stanowiącego pomoc publiczną wyłącznie w przypadku, kiedy będzie ona 
zgodna z obowiązującymi programami pomocowymi (rozporządzeniami). 

 
W przypadku wsparcia projektów zakładających docelowo budowę obiektów 
kubaturowych, w ramach działania dofinansowanie otrzymają projekty 
zakładające wariant zastosowania technologii niskoenergochłonnej z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii bez względu na terminy 
określone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 
r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2010/31/UE) jako 
promowanie działań prośrodowiskowych. 

15. Klasyfikacja kategorii interwencji funduszy strukturalnych  

a Temat priorytetowy  85 - Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 

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 

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 
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dotyczy) 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 

a Typ Beneficjentów 1. W ramach projektów typu 1-3 i 4 - beneficjenci wskazani wśród głównych 
grup beneficjentów osi priorytetowych 1-8.  

2. W ramach projektu typu 5 beneficjentem może być wyłącznie 
przedsiębiorca inny niż MŚP. 

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

Nie dotyczy 

19. Tryb przeprowadzania naboru i oceny operacji/projektów 

a Tryb 
przeprowadzania 
naboru wniosków o 
dofinansowanie  

Projekty indywidualne 

b Tryb oceny 
wniosków o 
dofinansowanie  

Zarząd Województwa Małopolskiego  

Osoba upoważniona przez IZ 

Część finansowa 

20. Alokacja finansowa na 
działanie ogółem 

7 876 288 EUR 

21. Wkład ze środków 
unijnych na działanie 

7 386 870 EUR 

22. Wkład ze środków 
publicznych krajowych 
na działanie 

32 489 418 EUR 

23. Przewidywana wielkość 
środków prywatnych na 
działanie 

33 0 EUR 

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

70% 

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

 30% 

26. Pomoc publiczna (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy, z wyłączeniem projektów typu 5. 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. 
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27. Dzień rozpoczęcia 
kwalifikowalności 
wydatków 

1 stycznia 2007 r. 
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 Refundacja/zaliczka 

31. Wysokość udziału 
cross-financingu (%) 

Nie dotyczy 
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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) 

Lata 

ogółem w euro 
środki publiczne 
(UE + krajowe) 

Unia Europejska w euro Krajowy wkład publiczny w euro 

Cross 
financing Prywatne Pożyczki EBI 

Kategoria interwencji 

Ogółem NSRO 

w tym 

Ogółem 
Budżet 
państwa 

Budżet 
jednostek 
samorządu 

terytorialnego 
Inne 

ogółem EFRR ESF FS SL Inne 

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 216 399 468 197 241 676 162 841 230 162 841 230   34 400 446 13 510 426 20 890 020  16 284 123 19 157 792  2, 10, 11, 13 75 

Działanie 1.1. Poprawa 
jako ści usług 
edukacyjnych 

                              

2007-2013 126 750 560 115 447 870 96 103 277 96 103 277     19 344 593 6 945 244 12 399 349   9 610 328 
11 302 690   2, 13 75 

% cross financing do 10 % 0 0       0                 

Działanie 1.2. Rozwój 
społecze ństwa 
informacyjnego 

                              

2007-2013 
89 648 908 81 793 806 66 737 953 66 737 953     15 055 853 6 565 182 8 490 671   6 673 795 

7 855 102   10, 11, 13   

% cross financing 
do 10 % 0 0       0                 

Priorytet 2. Gospodarka 
regionalnej szansy                

2007-2103 385 196 935 192 598 468 163 708 698 163 708 698   28 889 770 28 360 358 529 412  7 634 846 192 598 468  
3, 4, 5, 7, 8, 

9  
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Działanie 2.1. Rozwój i 
podniesienie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

                              

2007-2013 362 451 619 181 225 809 154 041 938 154 041 938     27 183 871 27 183 871 0   7 702 097 181 225 809   3, 4, 5, 8, 9   

% cross financing do 5 % 0 0       0                 

Działanie 2.2. Wsparcie 
komercjalizacji badań 
naukowych 

                              

2007-2013 22 745 316 11 372 658 9 666 760 9 666 760     1 705 898 1 176 486 529 412   0 11 372 658   3, 4, 5, 7, 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  538 221 11 882 828  8 
51, 55, 57, 
58, 59, 60 

Działanie 3.1 Rozwój 
infrastruktury 
turystycznej                

2007-2013 
55 708 077 51 002 477 43 352 105 43 352 105   7 650 372 6 892 743 757 628 

 538 221¹ 4 705 600  8 
51, 55, 57, 

58 

%cross financingu do 15 %¹ 0 0    0         

Działanie 3.2 Rozwój 
produktu dziedzictwa 

kulturowego 

         

      

2007-2013 

34 409 170 30 642 314 26 045 967 26 045 967   4 596 347 894 460 3 701 888 

 0 3 766 856   51, 58 

% cross financing 0% 0 0    0         

Działanie 3.3 Instytucje 
kultury                
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2007-2013 

40 593 859 37 183 487 31 605 964 31 605 964   5 577 523 779 022 4 798 501 

 0 3 410 372   51, 59, 60 

% cross financing 0% 0 0    0         

Priorytet 4. 
Infrastruktura dla 

rozwoju regionalnego                

2007-2013 515 457 194 492 160 538 418 336 457 418 336 457   73 824 081 5 294 365 68 529 716  10 458 509 23 296 656  9, 16, 52 18, 23 

Działanie 4.1 Rozwój 
infrastruktury drogowej                

2007-2013 

391 024 821 391 024 821 332 371 098 332 371 098   58 653 723 872 270 57 781 453  0 

0   23 

% cross financing 0% 0 0    0         

Działanie 4.2 
Zwiększenie roli 

transportu zbiorowego 
w obsłudze regionu                

2007-2013 

53 961 157 39 615 076 33 672 814 33 672 814   5 942 262 4 422 095 1 520 167  0 14 346 081 

 16, 52 18 

% cross financing 0% 0 0    0         

Działanie 4.3 
Tworzenie i rozwój 

stref aktywności 
gospodarczej                

2007-2013 

70 471 216 61 520 641 52 292 545 52 292 545     9 228 096 0 9 228 096  10 458 509 
 

8 950 575  9  

% cross financing do 20 % 0 0    0         

Priorytet 5. Krakowski 
Obszar Metropolitalny                
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2007-2013 221 666 942 206 349 474 175 397 053 175 397 053   30 952 421 15 855 635 15 096 786  2 711 100 10 317 468 5 000 000 2, 28, 29, 52 
25, 57, 58, 
59, 76, 79 

Działanie 5.1 KOM jako 
ważny węzeł 
europejskiej 

przestrzeni badawczej                

2007-2013 

33 390 182 31 950 691 27 169 937 27 169 937   4 780 754 4 181 973 598 781  2 716 994 

1 439 491  2  

% cross financing do 10 % 0 0    0         

Działanie 5.2 
Umocnienie 

europejskiej pozycji 
KOM i rozwój funkcji 

metropolitalnych                

2007-2013 

144 820 999 137 712 550 117 043 817 117 043 817   20 668 733 7 592 327 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 
43 455 761 36 686 233 31 183 299 31 183 299   5 502 934 4 081 335 1 421 599  0 1 769 528 

5 000 000 28, 29, 52 25 

% cross financing 0% 0 0    0         

Priorytet 6 Spójno ść 
wewn ątrzregionalna 

                              

2007-2013 
216 403 517 206 098 593 175 183 804 175 183 804     30 914 789 15 882 048 15 032 741   9 156 041 10 304 924     

8, 61, 75, 
76, 77, 78, 

79 

Działanie 6.1. Rozwój 
miast 

                              



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 199

2007-2013 
79 906 948 76 762 853 65 248 425 65 248 425   11 514 428 6 804 479 4 709 949  5 899 506² 

3 144 095     61, 78, 79 

% cross financing 
do 10 %² 0 0       0                 

Działanie 6.2. Rozwój 
obszarów wiejskich 

                              

2007-2013 
70 304 851 68 596 322 58 295 342 58 295 342   10 300 980 5 416 637 4 884 343  0 

1 708 529     
61, 75, 77, 

79 

% cross financing 
0% 0 0       0                 

Działanie 6.3. Poprawa 
bezpiecze ństwa 

mieszka ńców, w tym 
socjalnego i 
zdrowotnego 

                              

2007-2013 
59 496 353 57 722 770 49 075 887 49 075 887 8 646 883 

 
3 660 932 4 985 951 

 
 3 000 120³ 

1 773 583     76, 79 

% cross financing do 10 %³ 0 0       0                 
Działanie 6.4. 

Infrastruktura opieki 
nad dzie ćmi do lat 3                               

2007-2013 
6 695 364 3 016 647 2 564 150 2 564 150 452 497 

 0 
452 497 

   256 415 3 678 717     8 

% cross financing do 10% 0 0       0                 
Priorytet 7. 

Infrastruktura ochrony 
środowiska                

2007-2013 121 063 164 115 298 254 98 003 516 98 003 516   17 294 738 4 800 128 12 494 610  4 122 565 5 764 910  
39, 40, 41, 

42, 43 
44, 45, 46, 

53 

Działanie 7.1 
Gospodarka wodno 

ściekowa                

2007-2013 40 899 928 39 138 332 33 267 583 33 267 583   5 870 749 0 5 870 749  3 326 758 1 761 596   44, 45, 46 

% cross financing do 10 % 0 0    0         
Działanie 7.2 Poprawa 

jakości powietrza i 
zwiększenie 

wykorzystania 
niekonwencjonalnych 

źródeł energii                
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2007-2013 
51 998 577 48 876 061 41 544 651 41 544 651   7 331 410 4 206 734 3 124 676  0 3 122 516  39, 40, 41, 

42, 43,53 
44 

% cross financing 0% 0 0    0         
Działanie 7.3 

Gospodarka odpadami                

2007-2013 
8 503 758 7 622 960 6 479 516 6 479 516   1 143 444 3 568 1 139 876  647 952 880 798   44 

% cross financing do 10 % 0 0    0         
Działanie 7.4 

Bezpieczeństwo 
ekologiczne oraz 

ochrona przed skutkami 
klęsk żywiołowych                

2007-2013 
19 660 901 19 660 901 16 711 766 16 711 766   2 949 135 589 827 2 359 308  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 

miedzynarodowej                

2007-2013 
5 243 388 5 243 388 4 456 879 4 456 879   786 509 0 786 509 

 0 0   80 
% cross financing 0% 0 0    0         

Działanie 8.2 Budowanie 
pozycji Małopolski w 
europejskich sieciach 

współpracy                

2007-2013 
6 521 788 6 521 788 5 543 520 5 543 520   978 268 0 978 268 

 0 0   81 
% cross financing 0% 0 0    0         

Priorytet 9. Pomoc 
techniczna                
2007-2013 54 792 746 54 792 746 51 388 029 51 388 029   3 404 717 0 3 404 717  0 0   85, 86 

Działanie 9.1 Wsparcie 
zarządzanie MRPO 0 0 0             

2007-2013 42 651 011 42 651 011 40 000 759 40 000 759   2 650 252 0 2 650 252  0 0   85, 86 

% cross financing 0% 0 0    0         
Działanie 9.2 Działania 

informacyjne i 
promocyjne                

2007-2013 4 265 447 4 265 447 4 000 400 4 000 400   265 047 0 265 047  0 0   86 

% cross financing 0% 0 0    0         
Działanie 9.3 

Przygotowanie 
inwestycji 

strategicznych                
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2007-2013 7 876 288 7 876 288 7 386 870 7 386 870   489 418 0 489 418  0 0   85 
% cross financing 0% 0 0             

Koszty ogółem                

2007-2013 1 873 456 248 1 595 133 203 1 355 863 222 1 355 863 222   239 269 981 92 269 185 147 000 796  
50 830 695 
 273 323 046 5 000 000   

Wyjaśnienia do tabeli:                

¹ - dotyczy tylko i wyłącznie schematu A w działniu 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 492 113 
676 euro, co stanowi 36,30% całkowitej kwoty przeznaczonej na program. 

KOD Priorytetowy obszar tematyczny % 
KWOTA 

(euro) 

 Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 24,03% 325 803 293 

2 
Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i 

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

4,94% 67 001 977 

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.) 

0,77% 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) 
0,46% 6 300 252 

5 
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 

przedsiębiorstw 
0,31% 4 200 168 

7 
Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną  

badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw 
przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.) 

0,22% 3 000 000 

8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 10,44% 141 509 392 

9 
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i 

przedsiębiorczości w MŚP 
6,88% 93 291 085 

 Społeczeństwo informacyjne 5,53% 75 032 884 

10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 2,21% 30 000 000 

11 
Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, 
interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, 

treści cyfrowe itp.) 
1,30% 17 640 872 

13 

Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-
edukacja, 

e-integracja itp.) 

2,02% 27 392 012 

 Transport 2,06% 27 947 018 

16 Kolej 1,11% 15 000 000 

28 Inteligentne systemy transportu 0,59% 7 948 818 

29 Porty lotnicze 0,37% 4 998 200 

 Energia 2,56% 34 775 962 

39 Energia odnawialna: wiatrowa 0,08% 1 100 024 

40 Energia odnawialna: słoneczna 0,91% 12 377 367 

41 Energia odnawialna: biomasa 0,08% 1 100 024 

42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 1,02% 13 798 451 
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43 
Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), 

zarządzanie energią 
0,47% 6 400 096 

 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 2,11% 28 554 519 

52 Promowanie czystego transportu miejskiego 2,11% 28 554 519 

Ogółem  36,30% 492 113 676 
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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 2010 

Zakładana 
wartość  
w roku 

docelowym 
2013 

Źródło danych 

1 2 3 4 5 6 7 

OŚ PRIORYTETOWA 1. WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY 

Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych 

 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wybudowanych obiektów 
infrastruktury szkół wyższych oraz 

szkół i placówek kształcenia 
ustawicznego/zawodowego (1.1-1) 

szt. 0 1 6 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba rozbudowanych, 
zaadaptowanych i 

zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury szkół wyższych oraz 

szkół i placówek kształcenia 
ustawicznego/zawodowego (1.1-2) 

szt. 0 2 8 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba szkół wyższych 
doposażonych w aparaturę 

naukowo-badawczą na potrzeby 
dydaktyki (1.1-3) 

szt. 0 6 8 IZ 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba studentów korzystających  
z infrastruktury/bazy wspartej  
w wyniku realizacji projektów  

(1.1-51) 

osoby 0 30 000 50 000 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób korzystających  
z infrastruktury/bazy kształcenia 

ustawicznego/zawodowego, 
wspartej w wyniku realizacji 

projektów (1.1-52) 

osoby 0 5 700 15 000 Beneficjent 

Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 

Wskaźnik 
produktu 

Długość wybudowanej/ 
rozbudowanej/ zmodernizowanej 
sieci Internetu szerokopasmowego 

(1.2-1) 

km 0 0 1 420 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba uruchomionych/ 
zmodernizowanych PIAP 

(1.2-2) 

szt. 0 0 120 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba usług publicznych 
uruchomionych on-line (1.2-3) 

szt. 0 0 
 

4 940 
Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób, które uzyskały dostęp 
do Internetu szerokopasmowego 

(1.2-51) 
osoby 0 

0 
 

720 000 
Beneficjent 

w tym: 
- na obszarach wiejskich (1.2-52) 

0 
 

600 000 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba gospodarstw domowych, 
które uzyskały dostęp do 

szerokopasmowego Internetu  
(1.2-53) 

szt. 0 0 200 000 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba MSP, które uzyskały dostęp 
do szerokopasmowego Internetu 

(1.2-54) 
szt. 0 0 70 000 Beneficjent 

Wskaźnik Liczba szkół, które uzyskały dostęp szt. 0 0 300 Beneficjent 
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rezultatu do szerokopasmowego Internetu 
(1.2-55) 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba podmiotów administracji 
publicznej, które uzyskały dostęp 
do szerokopasmowego Internetu 

(1.2-56) 

szt. 0 0 20 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób korzystających ze 
zdigitalizowanych zasobów (1.2-57) 

osoby 0 0 120 000 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. 0 164 740 MCP 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów zrealizowanych 
przez małe przedsiębiorstwa  

(2.1-2) 
szt. 0 141 340 MCP 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów zrealizowanych 
przez średnie przedsiębiorstwa 

(2.1-3) 
szt. 0 16 130 MCP 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zakupionych środków 
trwałych/wartości niematerialnych 

i prawnych służących realizacji 
projektu (2.1-4) 

szt. 0 1 165 3 000 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba MŚP zaangażowanych  
w powiązania kooperacyjne (2.1-5) 

szt. 0 0 30 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba instytucji otoczenia biznesu 
zaangażowanych w powiązania 

kooperacyjne (2.1-6) 
szt. 0 0 8 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wspartych powiązań 
kooperacyjnych (2.1-7) 

szt. 0 0 8 MCP 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wspartych instytucji 
otoczenia biznesu  (2.1-8) 

szt. 0 0 7 MCP 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wspartych  funduszy 
pożyczkowych, poręczeniowych  

i innych alternatywnych funduszy 
zwrotnych (2.1-9) 

szt. 0 0 4 MCP 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba wprowadzonych na rynek 
nowych produktów lub technologii 
przez podmioty, które otrzymały 

wsparcie (2.1-51) 

szt. 0 323 540 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba nowych usług świadczonych 
przez MŚP w wyniku  realizacji 

projektu (2.1-52) 
szt. 0 287 760 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba MŚP, które wdrożyły 
rozwiązania innowacyjne (2.1-53) 

szt. 0 70 235 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba bezpośrednio utworzonych 
nowych miejsc pracy (w podziale 
na kobiety i mężczyzn) (2.1-54) 

szt. 0 

325 

K-130 

M-195 

814 

K-326 

M-488 

Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Dodatkowe inwestycje wykreowane 
dzięki wsparciu (2.1-55) 

mln euro 0 0 139,6 MCP 

Wskaźnik 
rezultatu 

Ilość wspólnych działań 
zrealizowanych przez powiązanie 

kooperacyjne (2.1-56) 
szt. 0 0 16 Beneficjent 

Wskaźnik Liczba nowych i zmodernizowanych szt. 0 0 30 Beneficjent 
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rezultatu usług świadczonych przez 
instytucje otoczenia biznesu  

(2.1-57) 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba przedsiębiorstw wspartych 
przez instytucje otoczenia biznesu 

(2.1-58) 
szt. 0 0 1 000 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Wartość udzielonych pożyczek  
i poręczeń (2.1-59) 

PLN 0 0 22 000 000 
Beneficjent/M

CP 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba przedsiębiorstw wspartych 
przez fundusze pożyczkowe  

i poręczeniowe (2.1-60) 
szt. 0 0 1 100 

Beneficjent/M
CP 

Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba badań przemysłowych  
i przedkonkurencyjnych 

dofinansowanych w ramach 
działania (2.2- 1) 

szt. 0 0 40 MCP 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba jednostek naukowych 
zaangażowanych w realizację 

projektu (2.2-2) 
szt. 0 0 10 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba przedsiębiorstw 
zaangażowanych w realizację 

projektu. (2.2-3) 
szt. 0 0 35 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami,  

a jednostkami badawczymi (2.2-4) 
szt. 0 0 80 MCP 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba laboratoriów utworzonych  
w przedsiębiorstwach (2.2-5) 

szt. 0 5 35 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zmodernizowanych 
laboratoriów w przedsiębiorstwach 

(2.2-6) 
szt. 0 0 20 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu B+R 
realizowanych bez udziału 
zewnętrznych jednostek 

badawczych (2.2-7) 

szt. 0 0 50 MCP 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zakupionych środków 
trwałych/wartości niematerialnych 

i prawnych służących realizacji 
projektu (2.2-8) 

szt. 0 0 100 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba utworzonych nowych etatów 
badawczych (2.2-51) 

szt. 0 8 60 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba zgłoszeń patentowych, 
zgłoszeń wzorów użytkowych, 

wzorów przemysłowych w kraju 
(2.2.52) 

szt. 0 0 10 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Dodatkowe inwestycje wykreowane 
dzięki wsparciu (2.2-53) 

mln euro 0 0 7,5 MCP 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba bezpośrednio utworzonych 
nowych miejsc pracy (w podziale 

na kobiety i mężczyzn) 2.2-54 
szt. 0 0 

 

40 

M-24 

K-16 

Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba wprowadzonych na rynek 
nowych produktów lub technologii 
przez podmioty, które otrzymały 

wsparcie (2.2-55) 

szt. 0 0 30 Beneficjent 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 207

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba nowych usług świadczonych 
przez MŚP w wyniku realizacji 

projektu (2.2-56) 
szt. 0 0 30 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba MŚP, które wdrożyły 
rozwiązania innowacyjne (2.2-57) 

szt. 0 0 40 Beneficjent 

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 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 0 32 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu 
budowy, przebudowy, rozbudowy, 

modernizacji produktów 
turystycznych (3.1-3) 

szt. 0 5 32 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu 
budowy, rozbudowy, przebudowy, 

modernizacji obiektów 
noclegowych (3.1-4) 

szt. 0 0 35 IZ 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba osób korzystających w ciągu 
roku  z obiektów objętych 

wsparciem (3.1-51) 
osoby 0 340 000 1 250 000 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba utworzonych nowych miejsc 
pracy (3.1-52) 

szt. 0 50 420 Beneficjent 

Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba obiektów dziedzictwa 
kulturowego objętego wsparciem 

(3.2-1) 
szt. 0 13 18 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba obiektów dziedzictwa 
przyrodniczego objętego 

wsparciem (3.2-2) 
szt. 0 5 12 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba użytkowników 
korzystających w ciągu roku z 

obiektów dziedzictwa kulturowego 
objętych wsparciem (3.2-51) 

osoby 0 150 000 225 000 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy w 
ramach projektów z zakresu 

dziedzictwa kulturowego (3.2-52) 
szt. 0 10 70 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba użytkowników 
korzystających w ciągu roku z 

obiektów dziedzictwa 
przyrodniczego objętych 

wsparciem (3.2-53) 

osoby 0 32 000 150 000 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy w 
ramach projektów z zakresu 

dziedzictwa przyrodniczego (3.2-
54) 

szt. 0 0 20 Beneficjent 

Działanie 3.3 Instytucje kultury 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba obiektów infrastruktury 
kultury objętych wsparciem (3.3-1) 

osoby 0 4 30 Beneficjent 

Wskaźnik Liczba zorganizowanych imprez szt. 0 15 20 Beneficjent 
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produktu kulturalnych (3.3-2) 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba użytkowników 
korzystających w ciągu roku z 

obiektów infrastruktury kultury 
objętych wsparciem (3.3-51) 

osoby 0 65 000 375 000 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy 
(3.3-52) 

szt. 0 5 90 Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba uczestników imprez 
kulturalnych objętych wsparciem 

(3.3-53) 
osoby 0 200 000 400 000 Beneficjent 

OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej 

Wskaźnik 

produktu 

Długość nowo wybudowanych dróg 
regionalnych (wojewódzkich), 

łącznie z obwodnicami/obejściami 
miejscowości (4.1-1)a) 

km 0 

3 32 

Beneficjent W tym: 

- drogi na obszarach wiejskich 
(4.1-2) 

- drogi na obszarach miejskich 
(4.1-3) 

0 

3 

21 

11 

Wskaźnik 

produktu 

 

Długość zmodernizowanych, 
przebudowanych lub 

rozbudowanych dróg regionalnych 
(wojewódzkich) a) (4.1-4) 

km 0 

30 350 

Beneficjent 

 
W tym: 

- drogi na obszarach wiejskich 
(4.1-5) 

- drogi na obszarach miejskich 
(4.1-6) 

24 

6 

260 

90 

Wskaźnik 

produktu 

 

Długość zmodernizowanych, 
przebudowanych lub 

rozbudowanych dróg lokalnych 
(powiatowych i gminnych)b) (4.1-7) 

km 

 

0 

 

85 180 

Beneficjent 

 
W tym: 

- drogi na obszarach wiejskich 
(4.1-8) 

- drogi na obszarach miejskich 
(4.1-9) 

70 

15 

140 

40 

Wskaźnik 

produktu 

Długość nowo wybudowanych 
obwodnic (4.1-10) 

km 0 1,78 22 Beneficjent 

Wskaźniki 
rezultatu 

Oszczędność czasu na nowych i 
zrekonstruowanych drogach w 

przewozach pasażerskich  i 
towarowych (4.1-51) 

euro/rok 0 10 418 000 c) 28 292 000 c) 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 0 36 Beneficjent 

Wskaźnik 

produktu 

Liczba zakupionych jednostek 
taboru transportu publicznego - 

tabor kolejowy (4.2-2) 
szt. 0 0 5 Beneficjent 
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Wskaźnik 

produktu 

Długość zmodernizowanych torów 
kolejowych (zgodnie z definicją 

zamieszczoną w Uszczegółowieniu 
MRPO) (4.2-3) 

km 0 0 12 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu  

Liczba utworzonych węzłów 
przesiadkowych w ramach 

systemów Park & Ride: 
(4.2-4) szt.  

0 0 0 

Beneficjent 
- w tym liczba powstałych miejsc 

postojowych typu Park & Ride 
(4.2-5) 

0 0 
 

0 
 

Wskaźniki 
rezultatu 

Przyrost liczby ludności 
korzystającej z komunikacji 
miejskiej wspartej w ramach 

programu (nowo zakupiony tabor 
autobusowy) 

(4.2-51) 

osoby/rok 0 0 6 500 000 Beneficjent 

Wskaźniki 
rezultatu 

Oszczędność czasu na 
zrekonstruowanych odcinkach linii 

kolejowych w przewozach 
pasażerskich i towarowych 

(4.2-52) 

euro/rok 0 0 820 000 c) Beneficjent 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba środków transportu 
indywidualnego korzystających z 

obiektów typu Park & Ride 
(4.2-53) 

 
 

szt./rok 
 

0 0 0 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 5 150 Beneficjent 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba stałych miejsc pracy 
utworzonych w strefach 
inwestycyjnych (4.3-51) 

szt. 0 32 2 000 Beneficjent 

OŚ PRIORYTETOWA 5. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

Działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej 

Wskaźnik 

produktu 

Liczba projektów z zakresu 
innowacji (5.1-1) 

szt. 0 0 2 IZ 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba instytucji współpracujących 
w ośrodku innowacji (5.1-51) 

szt. 0 0 5 

 

Beneficjent 

 

Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 

Wskaźnik 

produktu 

Liczba projektów z zakresu 
infrastruktury kulturalnej na 

terenie Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego (5.2-1) 

szt. 0 3 7 IZ 

Wskaźnik 

produktu 

Liczba projektów z zakresu 
infrastruktury sportowej i 
rekreacyjnej na terenie 
Krakowskiego Obszaru 

Metropolitalnego (5.2-2) 

szt. 0 0 1 IZ 
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Wskaźniki 
produktu 

Liczba projektów z zakresu 
ochrony zdrowia na terenie 

Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego (5.2-3) 

szt. 0 0 3 IZ 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy 
(5.2-51) 

szt. 0 12 80 Beneficjent 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób korzystających  
z infrastruktury metropolitarnej 

wspartej w wyniku realizacji 
projektów (rocznie) (5.2-52) 

Osoby/rok 0 140 000 200 000 Beneficjent 

Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego 

Wskaźnik 

produktu 

Liczba projektów z zakresu 
transportu zbiorowego na terenie 

Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego (5.3-1) 

szt. 0 3 7 IZ 

Wskaźnik 

produktu 

Długość wybudowanych/ 
rozbudowanych/ przebudowanych/ 
zmodernizowanych dróg w ramach 

inwestycji w infrastrukturę 
okołolotniskową związaną z 

transportem (5.3-2) 

km 0 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 0 17 500 000  Beneficjent 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba środków transportu 
zbiorowego zintegrowanych w 
ramach lotniskowego układu 
komunikacyjnego (5.3-52) 

szt. 0 0 2 Beneficjent 

OŚ PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA 

Działanie 6.1 Rozwój miast 

Wskaźnik 
produktu 

 

Liczba projektów zapewniających 
zrównoważony rozwój oraz 

poprawiających atrakcyjność miast 

(6.1-1) 

szt. 0 2 60 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Powierzchnia utworzonych 
mieszkań socjalnych (6.1-2) 

m2 0 0 3 000 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu 
infrastruktury rekreacyjnej  

i sportowej (6.1-3) 
szt. 0 10 20 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Powierzchnia obszarów poddanych 
rewitalizacji (6.1-4) 

ha 0 10 130 Beneficjent 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób korzystających  
z obiektów  infrastruktury 
rekreacyjnej i sportowej 

(6.1-51) 

osoby 0 5 000 160 000 IZ 

Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu odnowy 
centrów wsi (6.2-1) 

szt. 0 10 40 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu 
edukacji (6.2-2), 

w tym przedszkola (6.2-3) 

szt. 0 
0 

0 

30 

10 
IZ 
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Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu 
infrastruktury rekreacyjnej  

i sportowej (6.2-4) 
szt. 0 0 30 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu 
naprawy infrastruktury 

uszkodzonej w wyniku działania 
żywiołu (6.2-5) 

szt. 0 0 6 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Długość wybudowanej/ 
odbudowanej/ wyremontowanej/ 
zmodernizowanej infrastruktury 
drogowej uszkodzonej w wyniku 

działania żywiołu (6.2-6) 

km 0 0 54 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wybudowanych/ 
odbudowanych/ 

wyremontowanych/ 
zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury społecznej 
uszkodzonej w wyniku działania 

żywiołu (6.2-7) 

szt. 0 0 4 IZ 

Wskaźnik 

produktu 

 

Powierzchnia obszarów poddanych 
rewitalizacji (6.2-8) 

ha 0 10 45 Beneficjent 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób korzystających z 
obiektów  infrastruktury 

rekreacyjnej i sportowej (6.2-51) 
osoby 0 0 40 000 IZ 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób korzystających z 
infrastruktury edukacyjnej (6.2-52) 

osoby 0 0 10 000 IZ 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób korzystających  
z wybudowanej/ odbudowanej/ 

wyremontowanej/ 
zmodernizowanej infrastruktury  

w społecznej uszkodzonej w 
wyniku  działania żywiołu (6.2-53) 

osoby 0 0 14 000 IZ 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób korzystających  
z wybudowanej/ odbudowanej/ 

wyremontowanej/ 
zmodernizowanej infrastruktury 
drogowej uszkodzonej w wyniku 

działania żywiołu (6.2-54) 

osoby 0 0 20 000 IZ 

Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu 
ochrony zdrowia (6.3-1) 

szt. 0 6 20 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wybudowanych/ 
przebudowanych/rozbudowanych/ 
zmodernizowanych obiektów opieki 
społecznej i placówek opiekuńczo-

wychowawczych (6.3-2) 

szt. 0 0 20 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów związanych  
z zakupem sprzętu lub/i 

budową/przebudową/rozbudową/mode
rnizacją obiektów służb ratunkowych 

(6.3-3) 

szt. 0 0 8 IZ 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba badań medycznych 
wykonanych zakupionym sprzętem 

(6.3-51) 
szt. 0 7 000 30 000 IZ 
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Działanie 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu opieki 
dla dzieci do lat 3 (6.4-1) 

szt. 0 0 5 IZ 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba dzieci do lat 3 
korzystających z efektów 

projektu(6.4-2) 
osoby 0 0 200 IZ 

OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Działanie 7.1 Gospodarka wodno - ściekowa 

Wskaźnik 
produktu 

Długość wybudowanej 
/zmodernizowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej (7.1-1) 
km 0 120 300 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Długość wybudowanej/ 
zmodernizowanej sieci 
wodociągowej (7.1-2) 

km 0 0 25 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wybudowanych/ 
przebudowanych oczyszczalni 

ścieków (7.1-3) 
szt. 0 2 5 IZ 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wybudowanych/ 
zmodernizowanych obiektów 
związanych z gromadzeniem, 

przechowywaniem i uzdatnianiem 
wody (7.1-4) 

szt. 0 2 6 IZ 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób podłączonych do 
wybudowanej/ zmodernizowanej 

sieci wodociągowej (7.1-51) 
osoby 0 1 500 2 000 IZ 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób podłączonych do 
wybudowanej/ zmodernizowanej 

sieci kanalizacji sanitarnej (7.1-52) 
osoby 0 5 300 20 000 IZ 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób korzystających z 
wybudowanych/zmodernizowanych 

urządzeń do 
gromadzenia/przechowywania/uzd

atniania wody pitnej (7.1-53) 

osoby 0 450 500 IZ 

Wskaźnik 

rezultatu 

Zwiększenie ilości oczyszczonych 
ścieków (7.1-54) 

m3/rok 0 100 000 1 095 000 IZ 

Wskaźnik 

rezultatu 

Przyrost przepustowości 
oczyszczalni ścieków 

(7.1-55) 

m3/dobę 0 900 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 0 4 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów wybudowanych 
/zmodernizowanych służących 

produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych (7.2-2) 

szt. 0 0 24 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów związanych 
modernizacją jednostek 
wytwarzających energię 

elektryczną oraz projektów z 
zastosowaniem kogeneracji (7.2-3) 

szt. 0 0 2 Beneficjent 
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Wskaźnik 

produktu 

Moc zainstalowana energii ze 
źródeł odnawialnych (7.2-4) 

MW 0 0 34 Beneficjent 

Wskaźnik 

rezultatu 

Redukcja emisji gazów 
cieplarnianych wyrażona 

ekwiwalentem CO2  (7.2-51) 
Mg/rok 0 0 12 Beneficjent 

Działanie 7.3 Gospodarka odpadami 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wybudowanych lub 
rozbudowanych instalacji do 
zagospodarowania odpadów 

(sortowni, kompostowni, 
mechaniczno-biologicznego 

przekształcania odpadów, stacji 
demontażu odpadów 

wielkogabarytowych) oraz 
gminnych punktów zbiórki 

odpadów niebezpiecznych (7.3-1) 

szt. 0 0 8 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zmodernizowanych, 
zamkniętych lub zrekultywowanych 

składowisk odpadów (7.3-2) 
szt. 0 0 3 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zlikwidowanych dzikich 
wysypisk i mogilników (7.3-3) 

szt. 0 0 40 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba nowych stanowisk dla 
zestawów pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów  
(7.3-4) 

szt. 0 0 30 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba obiektów poddanych 
usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest (7.3-5) 
szt. 0 0 1 000 Beneficjent 

Wskaźnik 

rezultatu 

Przepustowość wybudowanych lub 
rozbudowanych instalacji do 
zagospodarowania odpadów 

(7.3-51) 

Mg/rok 0 0 250 000 Beneficjent 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób objętych selektywną 
zbiórką odpadów (7.3-52) 

osoby 0 0 200 000 IZ 

Wskaźnik 

rezultatu 

Masa zbieranych selektywnie 
odpadów (7.3-53) 

Mg/rok 0 0 750 Beneficjent 

Wskaźnik 

rezultatu 

Ilość usuniętych wyrobów 
zawierających azbest (7.3-54) 

Mg/rok 0 0 1 200 Beneficjent 

Wskaźnik 

rezultatu 

Powierzchnia zmodernizowanych, 
zamkniętych lub zrekultywowanych 

składowisk odpadów (7.3-55) 
m2 0 0 15 000 000 Beneficjent 

Wskaźnik 

rezultatu 

Masa odpadów usuniętych ze 
zlikwidowanych dzikich wysypisk i 

mogilników (7.3-56) 
Mg/rok 0 0 2,5 Beneficjent 

Działanie 7.4 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba wybudowanych, 
zmodernizowanych, 

zrekultywowanych zbiorników 
wodnych oraz polderów (7.4-1) 

szt. 0 0 5 Beneficjent 

Wskaźnik 
produktu 

Długość wybudowanych/ 
zmodernizowanych elementów 
zapobiegających powodziom  

(7.4-2) 

km 0 0 2 Beneficjent 
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Wskaźnik 
produktu 

Liczba projektów z zakresu 
prewencji zagrożeń (7.4-3) 

szt. 0 0 4 Beneficjent 

Wskaźnik 

rezultatu 

Pojemność wybudowanych, 
zmodernizowanych, 

zrekultywowanych zbiorników 
wodnych oraz polderów (7.4-51) 

m3 0 0 2 500 000  Beneficjent 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób zabezpieczonych przed 
powodzią w wyniku realizacji 

projektów (7.4-52) 
osoby 0 0 15 000 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 6 18 Beneficjent/IZ 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba uczestników imprez/ 
wydarzeń/kampanii promujących 

region lub uczestników badań 
marketingowych (8.1-51) 

osoby 0 1 000 000 3 250 000 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 2 50 IZ 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba partnerów zagranicznych 
zaangażowanych w projekty 

współpracy (8.2-51) 
szt. 0 6 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) 

etat 0 200 245 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zorganizowanych szkoleń, 
warsztatów, treningów, wizyt 

studyjnych (9.1-2) 
szt. 0 420 460 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zakupionych zestawów 
komputerowych na potrzeby MRPO 

(9.1-3) 
szt. 0 149 412 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Pozostałe urządzenia pomocnicze 
drukarki, faxy, kserokopiarki, 

skanery itp.) (9.1-4) 
szt. 0 240 250 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba utworzonych baz danych na 
potrzeby monitorowania programu 

(9.1-5) 
szt. 0 2 4 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba ekspertyz, analiz, 
opracowań i koncepcji wykonanych 
przez ewaluatorów zewnętrznych 

(9.1-6) 

szt. 0 60 122 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba posiedzeń Komitetu 
Monitorującego MRPO oraz liczba 

zorganizowanych spotkań w 
zakresie zarządzania MRPO (9.1-7) 

szt. 0 10 48 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zatrudnionych ekspertów do 
przeprowadzania  oceny projektów  

w ramach MRPO (9.1-8) 
osoby 0 140 241 IZ/corocznie 
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Wskaźnik 
produktu 

Liczba udzielonego doradztwa 
specjalistycznego (9.1-9) 

godz. 0 835,5 4 600 IZ/corocznie 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba przeszkolonych 
pracowników realizujących 

program (9.1-51) 
osoby 0 280 400 IZ/corocznie 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba beneficjentów objętych 
wsparciem z zakresu doradztwa 

specjalistycznego (9.1-52) 
osoby 0 36 115 IZ/corocznie 

Działanie 9.2 Działania informacyjne i promocyjne 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba utworzonych i 
administrowanych stron 
internetowych (9.2-1) 

szt. 0 3 3 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba publikacji prasowych, 
konferencji prasowych, audycji 

telewizyjnych i radiowych (9.2-2) 
szt. 0 1786 5 000 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zorganizowanych 

konferencji, spotkań, seminariów, 
eventów, ekspozycji, imprez 

plenerowych (9.2-3) 

szt. 0 43 100 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba rozdystrybuowanych 
materiałów promocyjnych i 

informacyjnych, w tym publikacji, 
broszur, ulotek itp.(9.2-4) 

szt. 0 209 398 430 000 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba utworzonych punktów 
informacyjnych (9.2-5) 

szt. 0 2 6 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba przeprowadzonych szkoleń, 
warsztatów, treningów, wizyt 
studyjnych dla beneficjentów  

(9.2-6) 

szt. 0 250 600 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zorganizowanych kampanii 
promocyjnych i informacyjnych 

(9.2-7) 
szt. 0 3 8 IZ/corocznie 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób uczestniczących w 
konferencjach, spotkaniach, 

seminariach, eventach, 
ekspozycjach i imprezach 

plenerowych (9.2-51) 

osoby 0 1 800 1 000 000 IZ/corocznie 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba przeszkolonych osób 
(beneficjentów) (9.2-52) 

osoby 0 6 000 17 600 IZ/corocznie 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób korzystających z usług 
punktów informacyjnych (9.2-53) 

osoby 0 56 377 15 000 IZ/corocznie 

Działanie 9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba przygotowanych 
dokumentów na potrzeby 

aplikowania o środki UE (9.3-1)  
szt. 0 0 20 

IZ/ 
corocznie 

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba przedsięwzięć 
inwestycyjnych (projektów) 

objętych wsparciem w zakresie 
przygotowania dokumentacji 

projektowej (9.3-51) 

szt. 0 0 5 
IZ/ 

corocznie 

 

a) w ramach wskaźnika liczone są projekty dla Działania/Schematu 4.1A i 4.B 

b) w ramach wskaźnika liczone są projekty dla Działania/Schematu 4.1 C     

c) do przeliczeń przyjęto kurs 1 Euro=4,00 PLN 
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Załącznik 4. Kryteria wyboru projektów  
Niżej 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 wyższego 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 24/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z 
dnia 22 lutego 2008 r., zmienione Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 
2013 Nr: 44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r., 34/09 z dnia 17 czerwca 2009 r.,  42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 
3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów-preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Kryteria obligatoryjne 

1. Warunki wstępne 
Karta 

projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

W przypadku kiedy łączna kwota wnioskowanego 
dofinansowania złożonych projektów nie przekracza 200% 
kwoty przeznaczonej na dany konkurs, na etapie 
preselekcji dokonuje się wyłącznie oceny warunków 
wstępnych, kwalifikowalności projektu i kwalifikowalności 
Beneficjenta (kryteria obligatoryjne).  

W przypadku kiedy łączna kwota wnioskowanego 
dofinansowania złożonych projektów przekracza 200% 
kwoty przeznaczonej na dany konkurs, na etapie 
preselekcji dokonuje się jej w oparciu o kryteria 
obligatoryjne oraz pozostałe kryteria etapu preselekcji 
(kryteria fakultatywne). 

2. 
Kwalifikowalność 

Beneficjenta 
Karta 

projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

3. 
Kwalifikowalność 

projektu 
Karta 

projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Kryteria fakultatywne 
Ocena formalna 

1. 
Kompletność i 
poprawność karty 
projektu 

Karta 
projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 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. 

2. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Załączniki do 
karty projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

3. 

Montaż finansowy, 
w tym: 
wkład własny 
Beneficjenta 
ustalony na 
poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta” 

Karta 
projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

4. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Karta 
projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

5. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta 
projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

6. 

Demarkacja z PO IŚ 
– załącznik 
potwierdzający, że 
dany projekt nie 
znajduje się na 
indykatywnej liście 
projektów w 
ramach PO IŚ 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L Kryterium dostępowe dla Działania 1.1 A. 

Ocena wskaźnikowa 

1. 
Komplementarność 
projektu 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

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 zależności od 
charakteru projektu badana będzie również spójność 
projektu ze strategią lokalną, regionalną lub branżową w 
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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/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

2 1-3 pkt 

Kryterium premiuje typy projektów, które w sposób 
najpełniejszy odpowiadają celom Działania, tj. projekty 
służące rozwojowi infrastruktury dydaktycznej szkół 
wyższych oraz infrastruktury badawczo-rozwojowej, 
służącej równocześnie celom dydaktycznym, a także 
projekty polegające na wyposażeniu bazy dydaktycznej 
oraz bazy badawczo-rozwojowej, służącej równocześnie 
celom dydaktycznym, w tym praktycznej nauce zawodu. 
W ramach kryterium projekty dotyczące 
infrastruktury/bazy badawczo-rozwojowej służącej 
jednocześnie celom dydaktycznym będą punktowane 
najwyżej.  

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/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

2 0-3 pkt 

Kryterium preferuje inwestycje w infrastrukturę/bazę 
szkół wyższych umożliwiającą kształcenie na kierunkach 
studiów należących 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 zwiększenie 
zakresu kształcenia 
na poziomie 
wyższym oraz 
zgodność z 
potrzebami rynku 
pracy 

Karta 
projektu/ 

załączniki do 
karty projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

3 1-4 pkt 

Kryterium bada stopień, w jaki projekt przyczyni się do 
podniesienia jakości i/lub zakresu kształcenia oraz, czy 
niniejsze działania są pożądane 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/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 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. 

2. 

Ocena 
zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących 
na projekt 

Matryca 
logiczna 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 0-2 pkt 

3. 
Właściwy dobór 
oraz prezentacja 
wskaźników 

Matryca 
logiczna 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 0-2 pkt 

Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia budowy 

Karta 
projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 0-4 pkt 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt 
posiada pozwolenie na budowę (lub dokument 
równoważny), czy posiada opracowaną dokumentację 
techniczną oraz posiada uregulowany status prawny gruntu 
czy też dokumentacja pozostaje w trakcie opracowywania.  
W przypadku projektów typu „zaprojektuj i wybuduj” 
badany będzie stopień przygotowania programu 
funkcjonalno -użytkowego 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.  
Najwyżej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane 
do realizacji.  

2. 

Kryteria dla 
projektów typu 
„zaprojektuj i 
wybuduj” 

Karta 
projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 0-3 pkt 

3. 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagających 
pozwolenia na 
budowę 

Karta 
projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 0-4 pkt 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp
. 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz/Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 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 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

3. 
Kompletność i 
poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

4. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

5.  

Montaż 
finansowym, w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta 
ustalony na 
poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta” 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

6.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

7. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp
. 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz 
trwałości finansowej zostały zawarte w Wytycznych do 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 
realizowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

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 każdorazowo 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 także wymóg 
zapewnienia mieszkańcom województwa ogólnej 
dostępności do obiektów infrastruktury edukacyjnej - 
również w zakresie wykraczającym poza podstawowy 
obszar działalności danej instytucji, zgodnie z właściwym 
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przeznaczeniem tychże obiektów.   
Kryterium preferuje inwestycje w infrastrukturę/bazę 
szkół wyższych umożliwiającą kształcenie na kierunkach 
studiów należących 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 pożądane 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 należy 
zażądać 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 również trwałość 
finansowa i instytucjonalna, czyli zdolność do pokrycia 
przez podmiot zarządzający produktami projektu 
przyszłych kosztów związanych z operacyjną fazą projektu. 
Ocenie podlegać będzie również planowany sposób 
wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z elementów oceny, należy zażądać 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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju 
na poszczególnych etapach wdrażania 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 mężczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu 
na politykę zrównoważonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać 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 także 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 2011-2020. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 
2007 – 2013 Nr: 44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 09/09 z dnia 10 lutego 2009 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r. , 34/09 z dnia 17 czerwca 
2009 r. , 42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r., 2/14 z  dnia 15 kwietnia 2014 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp
. 

Nazwa kryterium 
Źródło 
informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

Wag
a 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 
(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne 

Wniosek 
aplikacyjny 
wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 
umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu 
oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 
wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 
umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca 
znajduje się w katalogu potencjalnych Beneficjentów, 
wskazanych w liście typów Beneficjentów w UMRPO 
(pkt.18a) dla danego Działania/Schematu oraz czy nie 
widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych z 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu. 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 
wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 
umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z 
celami danego Działania/ Schematu oraz 
przykładowymi typami projektów wskazanymi w pkt. 
14 UMRPO dla danego Działania/ Schematu. Ocenie 
podlegać będzie również wnioskowana kwota/poziom  
dofinansowania oraz minimalna/maksymalna wartość 
całkowita projektu pod kątem ich zgodności z  UMRPO 
dla danego Działania/Schematu. Weryfikowane będą 
również kwestie/informacje specyficzne określone dla 
danego Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika 
projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 
wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 
umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami regulaminu 
konkursu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu. 

5. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 
wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 
umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych 
wskaźników  rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy 
Wnioskodawca wskazał wszystkie obowiązkowe dla 
danego Działania/ Schematu wskaźniki. Dodatkowo 
ocenie podlegać będzie prawidłowość prezentacji 
wskaźników w tabeli E.2 wniosku aplikacyjnego w 
zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz sposób 
pomiaru wskaźników. 

6. 

Montaż finansowy, 
w tym: 
wkład własny 
beneficjenta 
ustalony na 
poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schemat
u jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 
wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 
umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność 
podatku VAT oraz pozostałych kosztów wskazanych w 
projekcie, poprawność wypełnienia tabel finansowych, 
w tym wykazu planowanych źródeł finansowania 
projektu. Projekt podlegać będzie również ocenie pod 
kątem występowania pomocy publicznej w projekcie. 

7. Spójność zapisów 
w dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 
wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 
umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w 
zakresie spójności odzwierciedlenia działań 
przewidzianych w projekcie za pomocą poszczególnych 
kosztów,  czy planowane do osiągnięcia wskaźniki 
produktu i rezultatu są spójne z zapisami wniosku o 
dofinansowanie. 
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8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny 
wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 
umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność 
załączników, w tym w szczególności czy przedstawiono 
wszystkie wymagane załączniki, w tym załączniki 
specyficzne określone dla danego Działania/ Schematu 
oraz czy zostały one sporządzone zgodnie z wymogami 
formalnymi zawartymi w regulaminie konkursu. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 
informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ KOP 

Wag
a 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 
(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i 
trwałość 
finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: 
finansowa bieżąca 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 
pieniężnych w okresie realizacji i eksploatacji 
inwestycji. 

Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz 
trwałości finansowej zostały zawarte w Wytycznych do 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 
realizowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 

Ekonomiczno-
społeczny  wpływ 
na rozwój 
regionu 

Wniosek 
aplikacyjny 
wraz z 
załącznikami 

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; 

- w jakim stopniu wdrożenie projektu przyczyni się do 
równoczesnej realizacji kilku celów związanych 
z rozwojem kształcenia ustawicznego/zawodowego: 
umożliwi podnoszenie dostępności jakości ofert 
kształcenia ustawicznego/ zawodowego, będzie miała 
wpływ na rozwój umiejętności kadr kształcenia 
ustawicznego/zawodowego. 

Kryterium składa się z dwóch subkryteriów 
podlegających ocenie punktowej: 

1. Realizacja projektu pozwoli na  uzyskanie  
kwalifikacji zawodowych i rozwijanie kompetencji, na 
które w gospodarce małopolskiej istnieje wyraźne 
zapotrzebowanie - ocenie podlegać będzie czy 
przedstawiono dowody takiego zapotrzebowania w 
oparciu o dane pochodzące z wiarygodnych źródeł (w 
szczególności dokumentów publikowanych przez  
Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji)  i 
których wzrost przyczyni się do rozwoju gospodarki w 
regionie, np. do wzrostu dochodów podmiotów 
gospodarczych, wzrostu liczby przedsiębiorstw, 
profesjonalizacji usług, podniesienia jakości produktów 
(przedstawiono dowody takiego powiązania 
przyczynowo- skutkowego). Weryfikacji podlegać 
będzie czy Projekt umożliwi podniesienie jakości i 
zakresu kształcenia ustawicznego/ zawodowego - 0-3 
punkty 

2. Projekt umożliwi kadrze dydaktycznej kształcenia 
ustawicznego/ zawodowego gromadzenie i 
przetwarzanie metod, źródeł i efektów pracy 
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dydaktycznej oraz wzajemną wymianę doświadczeń i 
wspólne uczenie się – 0-1 punkt. 

Punkty podlegają sumowaniu. 

Wnioskodawcy projektów powinni zapewnić, że obiekty 
infrastruktury edukacyjnej, wspierane w ramach 
działania będą ogólnodostępne dla mieszkańców 
województwa – również w zakresie wykraczającym 
poza podstawowy obszar działalności danej instytucji, 
zgodnie z właściwym przeznaczeniem tychże obiektów. 

W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 w 
ramach pierwszego subkryterium, należy zażądać od 
Wnioskodawcy wyjaśnień, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

2. 
Trwałość 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 
wraz z 
załącznikami 

KOP 2 0-4 pkt 

Kryterium to składa się z trzech podstawowych 
subkryteriów: 

1. Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego 
projekt oraz zarządzającego projektem po jego 
zakończeniu (posiadanie odpowiednich struktur i 
zasobów ludzkich dla zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania projektu w fazie 
operacyjnej/eksploatacyjnej)– 0-1 punkt. 

2. Trwałość instytucjonalna – badanie ryzyka upadłości 
lub likwidacji podmiotu zarządzającego/placówki 
edukacyjnej oraz długości funkcjonowania 
podmiotu/placówki na rynku – 0-1 punkt. 

3. Trwałość programowa - planowany sposób 
wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu 
- jest to niezwykle istotny element, warunkujący 
trwałość założonych rezultatów projektu oraz 
realizację określonych celów. Najwyższa punktację 
należy przyznać w przypadku jeśli powstała w wyniku 
realizacji projektu infrastruktura będzie udostępniana 
do użytku innych małopolskich podmiotów, które 
prowadzą działalność w ramach wskazanego przez 
Wnioskodawcę obszaru kształcenia ustawicznego/ 
zawodowego - 0-2 punkty. 

Punkty podlegają sumowaniu 

W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać od 
Wnioskodawcy 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 

 
 
 
 
 
 
 
0-4 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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego 
rozwoju na poszczególnych etapach wdrażania 
funduszy a w szczególności w dostępie do nich. 

Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 

1. Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości 
osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) -  
maksymalnie 2 punkty 

- 0 punktów - negatywny wpływ projektu na politykę 
równości szans; 

- 1 punkt - neutralny wpływ projektu na politykę 
równości szans; 

- 2 punkt- pozytywny wpływ projektu na politykę 
równości szans. 

W zakresie aspektu równości szans osób z 
niepełnosprawnościami ramach subkryterium, należy 
zbadać, czy uwzględnione zostały elementy/ 
niezbędne dostosowania, zapewniające osobom z 
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niepełnosprawnościami dostęp do obiektów 
wspieranych w ramach projektu, niemniej jednak 
standardowe dostosowanie wynikające z 
obowiązujących przepisów prawa nie może zostać 
uznane za wpływ pozytywny ale za neutralny. Aby 
przyznać maksymalną punktację w ramach 
przedmiotowego kryterium Wnioskodawca jest 
zobowiązany przewidzieć ponadstandardowe 
rozwiązania w szczególności w zakresie metod czy 
form nauczania, które umożliwią dostęp osób z 
niepełnosprawnościami do oferty kształcenia. 

W zakresie aspektu równości szans kobiet i mężczyzn 
ocenie podlegać będzie niestereotypowy przekaz - 
unikanie dzielenia zawodów i kompetencji na kobiece i 
męskie, a raczej pokazywanie otwartego spektrum 
możliwości wyboru ścieżki zawodowej, w szczególności 
zachęcanie kobiet do podjęcia kształcenia w 
konkretnych zawodach, gdzie są grupą 
niedoreprezentowaną. 

2. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego - maksymalnie 
2 punkty 

- 0  punktów - negatywny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska; 

- 1  punkt – neutralny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska; 

- 2  punkt - pozytywny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. 

W ramach subkryterium badany będzie wpływ projektu 
na politykę zrównoważonego rozwoju, w szczególności 
w zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w 
ramach projektu możliwości korzystania z 
odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej etc. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać od Wnioskodawcy wyjaśnień w zakresie 
wpływu projektu na polityki horyzontalne, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie. 

 
 
 
 
 
4. 

 
 
 
 
 
Komplementarno
ść projektu 

 
 
 
 
 
Wniosek 
aplikacyjny 
wraz z 
załącznikami 

 
 
 
 
 
KOP 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
0-4 pkt 

W ogólnym ujęciu ocenie podlegać będzie 
przedstawione przez Wnioskodawcę uzasadnienie, w 
jaki sposób proponowany projekt będzie uzupełniający 
i wspierający w stosunku do innych działań 
prowadzonych w celu rozwoju kształcenia 
ustawicznego/ zawodowego w regionie i subregionie 
Małopolsce,. Fakt, że Wnioskodawca prowadzi już inne 
działania zmierzające do realizacji tego celu zwiększać 
będzie prawdopodobieństwo celowości i skuteczności 
projektu infrastrukturalnego. Z przedstawionych przez 
Wnioskodawcę informacji powinno zatem jasno 
wynikać, że powstała w wyniku projektu 
infrastruktura/wyposażenie będzie wspierała realizację 
szerszej strategii nakierowanej na rozwój jakościowy 
oraz ilościowy kształcenia ustawicznego/zawodowego 
oraz że Wnioskodawca jest podmiotem zaangażowanym 
w realizację tej strategii. Preferowane będą również 
projekty, gdzie Wnioskodawca należy do sieci centrów 
kształcenia ustawicznego/ zawodowego w regionie. 

Kryterium składa się z dwóch subkryteriów 
podlegających ocenie punktowej: 

1. Spójność z działalnością Wnioskodawcy oraz 
doświadczenie – maksymalnie 2 punkty 

- Spójność z działalnością w zakresie kształcenia 
ustawicznego/ zawodowego (projektami, programami) 
realizowaną/ zrealizowaną przez Beneficjenta, w tym 
w szczególności z projektami finansowanymi ze źródeł 
innych niż Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 
0-1 punkt. 

- Beneficjent posiada udokumentowane doświadczenie 
w realizacji programów i projektów szkoleniowych w 
zakresie kształcenia ustawicznego/ zawodowego – 0-1 
punkt. 
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2. Spójność z działalnością w zakresie kształcenia 
ustawicznego/ zawodowego w regionie– maksymalnie 2 
punkty 

- Spójność  z działalnością w zakresie kształcenia 
ustawicznego/ zawodowego  (projektami, programami) 
realizowaną lub planowaną do realizacji przez inne 
podmioty niż wnioskodawca – 0-1 punkt. 

- Beneficjent należy do sieci centrów kształcenia 
ustawicznego/ zawodowego w regionie   - 0-1 punkt. 

Punkty podlegają sumowaniu. 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

5. 

Współpraca z 
sektorem 
prywatnym oraz 
innowacyjność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 
wraz z 
załącznikami 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryterium to promuje kompleksowe projekty oparte na 
współpracy z sektorem prywatnym, co jest znacznie 
bardziej korzystne dla rozwoju kształcenia 
ustawicznego/zawodowego w regionie. Kryterium 
weryfikować będzie również czy infrastruktura i 
narzędzia przygotowane w ramach projektu stworzą 
adekwatne środowisko do aktywnego, samosterownego 
uczenia się i rozwoju, sprzyjające twórczemu 
myśleniu, eksperymentowaniu, przełamywaniu 
szablonowych schematów komunikowania się i 
postępowania w tym wpływ na rozwój innowacji w 
gospodarce (potencjał dla innowacji np. wpływ na 
tworzenie warunków do podjęcia/rozwoju współpracy 
sektora edukacji z sektorem gospodarki). 

Kryterium składa się z dwóch subkryteriów 
podlegających ocenie punktowej: 

1. Wnioskodawca prowadzi stałą współpracę z 
podmiotami prywatnymi, wykraczającą poza obowiązki 
wynikające z podstawy programowej przyjętej dla 
danego zawodu/grupy zawodów. W ramach 
subkryterium ocenie podlegać będzie forma i zakres 
prowadzonej przez placówkę współpracy z podmiotami 
prywatnymi w związku z infrastrukturą związaną z 
realizacją projektu – 0-3 punkty. 

2. Innowacyjność projektu (innowacyjność 
stosowanych/wprowadzanych rozwiązań). 
Innowacyjność może dotyczyć: programów nauczania, 
wykorzystania infrastruktury lub wyposażenia, 
technologii wykorzystanych przy realizacji projektu lub 
kształcenia modułowego. Maksymalna ocena zostanie 
przyznana w przypadku 
udowodnienia/udokumentowania przez Wnioskodawcę 
innowacyjności stosowanych rozwiązań jak i wpływu 
projektu na rozwój innowacji w gospodarce - 0 - 1 
punkt. 

 

Punkty podlegają sumowaniu 

Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projekt z oceny. 

Ocena  stanu przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia 
budowy 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 
wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 6 

3-4 pkt 

– 4 punkty - Projekt posiada wymagane prawem 
polskim decyzje administracyjne (pozwolenie na 
budowę lub dokumenty równoważne) pozwalające na 
realizacje całości inwestycji; 
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne), 
nie obejmujące całości inwestycji i/lub opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany 
status prawny gruntu. 

2. 

Kryteria dla 
projektów typu 
"zaprojektuj i 
wybuduj" 

1-2 pkt 

– 2 punkty - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a 
projekt posiada uregulowany status prawny gruntu; 
- 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno - użytkowy, 
jednak projekt nie posiada uregulowanego statusu 
prawnego gruntu. 

3. 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagających 
pozwolenia na 
budowę 

0-4 pkt 

- 4 punkty - Wykazano wysoki stopień przygotowania 
projektu (określono szczegółowe parametry 
zakupywanego sprzętu oraz jego lokalizację w terenie, 
etc.); 
- 2 punkty - Wykazano wystarczający stopień 
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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. 
 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

Ocena strategiczna 

1. 
Ocena 
strategiczna 

1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 

Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim 
projekt realizuje Strategię Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2011-2020, a także wpływ 
projektu na zrównoważony rozwój regionu oraz 
spójność wewnętrzną województwa. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 
Nr: 44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 17/09 z dnia 6 maja 2009 r. ,  42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informa- 
cji 

Sprawdza: Pracownik 
/ osoba zatrudniona 
na podstawie umowy 

cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu oraz 
miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje 
się w katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w 
liście typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w rejestrze 
podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie projektu.  

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod 
kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu. 

4. Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami regulaminu 
konkursu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu.   

5.  
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz 
sposób pomiaru wskaźników. 

6.  

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
beneficjenta 
ustalony na 
poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku 
VAT-u oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu 
planowanych źródeł finansowania projektu. Projekt 
podlegać będzie również ocenie pod kątem występowania 
pomocy publicznej w projekcie.  

7. Spójność zapisów 
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w zakresie 
spójności odzwierciedlenia działań przewidzianych w 
projekcie za pomocą poszczególnych kosztów,  czy 
planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są 
spójne z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8.  
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjneg
o  

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w 
tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie 
wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy zostały 
one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu.   

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 
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1. 
Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości 
finansowej zostały zawarte w Wytycznych do studium 
wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych 
w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-
społeczny  wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny wraz z 

załącznikami 
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 województwa.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
1) Tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach 
projektu - maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania - 1 pkt. 
Podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno- 
społecznym rozwoju regionu jest przyrost wysokiej jakości 
stałych miejsc pracy oraz rozwój nowych przedsiębiorstw, 
co przekłada się na zwiększenie wpływów z podatków oraz 
zmniejszenie obciążeń w zakresie wspierania osób 
bezrobotnych oraz osób o niskich dochodach. W związku z 
powyższym należy premiować projekty, których efektem 
jest zwiększanie zatrudnienia w regionie, w szczególności 
w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest szczególnie 
wysoka.   
2) Ekonomiczno - społeczne oddziaływanie projektu - 
maksymalna liczba punków możliwych do uzyskania - 3 pkt. 
Ocenie podlegać będą zyski i straty społeczne, będące 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. 
Kryterium będzie każdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej.  
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy + Ocena punktowa w zakresie 
ekonomiczno- społecznego oddziaływania projektu 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

2. Trwałość projektu 
Wniosek 

aplikacyjny wraz z 
załącznikami 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryterium to składa się z trzech podstawowych 
subkryteriów: 
• Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt 
oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu 
(posiadanie odpowiednich struktur i zasobów ludzkich dla 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania projektu w fazie 
operacyjnej/eksploatacyjnej) – 0-1 pkt.; 
• Trwałość instytucjonalna – badanie ryzyka upadłości lub 
likwidacji podmiotu zarządzającego oraz długości jego 
funkcjonowania na rynku – 0-1 pkt; 
• Trwałość programowa - planowany sposób 
wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu - 
jest to niezwykle istotny element, warunkujący trwałość 
założonych rezultatów projektu oraz realizację określonych 
celów – 0-2 pkt 
 
Punkty podlegają sumowaniu 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla każdego z 
w/w subkryteriów, należy zażądać 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 0-4 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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju 
na poszczególnych etapach wdrażania funduszy a w 
szczególności w dostępie do nich. 
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Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
 
1. Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 

równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości 
osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) -  
maksymalnie 2 pkt. 
- 0 pkt. - negatywny wpływ projektu na politykę 
równości szans  
- 1 pkt. - neutralny wpływ projektu na politykę 
równości szans  
- 2 pkt.- pozytywny wpływ projektu na politykę 
równości szans 

W ramach subkryterium, należy zbadać, czy uwzględnione 
zostały elementy/ niezbędne dostosowania, zapewniające 
osobom niepełnosprawnym dostęp do obiektów 
wspieranych w ramach projektu. 
 
2. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 

poprawy jakości środowiska naturalnego - 
maksymalnie 2 pkt. 
- 0 pkt. - negatywny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 
- 1 pkt. – neutralny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 
-2 pkt. - pozytywny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 

W ramach subkryterium badany będzie wpływ projektu na 
politykę zrównoważonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej 
 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać 
od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na 
polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.            

4. Komplementarność 
projektu 

Karta projektu/ 
załącznik do karty 

projektu 
Pracownik 2 0-3 pkt 

Kryterium komplementarności projektu odpowiada na 
pytanie czy projekt jest częścią jakiejś większej całości, 
czy też jest odizolowanym przedsięwzięciem bez powiązań 
z innymi projektami. Preferowane będą projekty 
komplementarne z innymi przedsięwzięciami. W ramach 
kryterium należy ocenić komplementarność projektu w 
stosunku do: 
1. Projektów aktualnie realizowanych lub zrealizowanych 
przez Beneficjenta - 3 pkt. 
2. Projektów aktualnie realizowanych lub zrealizowanych 
przez inne podmioty niż Beneficjent - 2 pkt. 
3. Projektów planowanych zarówno przez wnioskodawcę, 
jak i inne podmioty, których realizacja została przesądzona 
(np. projekt jest uwzględniony w budżecie, w wieloletnim 
planie inwestycyjnym lub innym dokumencie) - 1 pkt.  
4. Pozostała komplementarność projektu np. z 
przedsięwzięciami planowanymi nie mającymi żadnego 
poparcia w jakichkolwiek dokumentach, a także brak 
komplementarności - 0 pkt.  
Projekt może być komplementarny wyłącznie w stosunku 
do jednego rodzaju projektów w/w. Punkty nie podlegają 
sumowaniu. W przypadku gdy wnioskodawca przedstawił 
komplementarność dla dwóch lub więcej rodzajów 
projektów wymienionych w powyższych podpunktach ocena 
będzie odnosić się do komplementarności w stosunku do 
projektów najwyżej punktowanych w hierarchii. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projekt z oceny. 

5. 
Kompleksowość 
projektu 

Karta projektu/ 
załącznik do karty 

projektu 
Pracownik 4 1-4 pkt 

W związku z tym, że preferowane są projekty 
wieloaspektowe kompleksowość projektu oznacza 
realizację w ramach projektu więcej niż jednego 
elementu. Liczba poszczególnych elementów projektu 
będzie badana zarówno w ramach jednego rodzaju 
projektu, jaki i wielu rodzajów projektów wskazanych w 
Uszczegółowieniu MRPO. 
1.Budowa lub rozbudowa i modernizacja lokalnych lub 
regionalnych sieci szerokopasmowych, współdziałających 
ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi, 
także w oparciu o technologię bezprzewodową.  
Przykładowe elementy projektu: 
- zapewnienie dostępu do Internetu instytucjom 
publicznym w regionie  
- zapewnienie bezprzewodowego dostępu do Internetu w 
wybranych punktach (hot-spot)  
- zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu 
firmom i osobom prywatnym  
- pokrycie całego obszaru regionu siecią bezprzewodową 
WIMAX  
- inne  
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2.Budowa lub modernizacja publicznych punktów dostępu 
do Internetu.  
Przykładowe elementy projektu: 
- zapewnienie łącza internetowego do obiektów  
- przygotowanie stanowisk dostępu do Internetu  
- przygotowanie dostępu bezprzewodowego (hotspot)  
-zapewnienie dostępu do Internetu za pomocą tzw. 
Kiosków internetowych  
- inne  
3.Budowa lub rozbudowa systemów autentykacji i 
identyfikacji użytkowników, klientów usług publicznych, w 
tym rozbudowa Infrastruktury Klucza Publicznego.  
Przykładowe elementy projektu: 
- zakup elektronicznej skrzynki podawczej  
-wyposażenie urzędników w urządzenia do składania 
podpisu elektronicznego 
- inwestycje pozwalające na wykorzystanie PKI w już 
funkcjonujących aplikacjach  
- inne  
4.Budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-
usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, 
ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki 
komunalnej. 
Przykładowe elementy projektu: 
- zapewnienie możliwości składania formularzy przez 
Internet  
- umożliwienie dokonywania płatności za usługi przez 
Internet  
- umożliwienie wydania i przesłania decyzji urzędu przez 
Internet  
- umożliwienie rezerwacji wizyty u pracownika publicznego 
za pomocą Internetu  
- inne  
5.Budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów 
zarządzania z wykorzystaniem technologii 
teleinformatycznych, a w szczególności wdrażanie 
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. 
Przykładowe elementy projektu: 
- wdrożenie elektronicznego systemu rejestrującego 
korespondencję  
- wdrożenie systemu obiegu dokumentów  
- wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji 
dokumentów 
- wdrożenie systemu GIS  
- wdrożenie systemu do zarządzania jednostką (księgowość, 
podatki, etc)  
- inne 
6.Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym 
obiektów muzealnych (również digitalizacja 3D), zasobów 
bibliotecznych i archiwalnych (tworzenie baz danych 
zasobów cyfrowych). Elementem projektu może być 
budowa, zakup lub rozbudowa systemów digitalizacji oraz 
budowa platform dystrybucji treści cyfrowych. 
Przykładowe elementy projektu: 
- zakup i rozbudowa urządzeń służących do digitalizacji 
zasobów (skanery, digitizery) 
- zakup i rozbudowa urządzeń do archiwizacji (zakup 
nośników, macierzy dyskowych, jukeboxów)  
- zapewnienie usług „wieczystego składowania” nośników 
elektronicznych w centrach danych 
- przygotowanie platformy do archiwizacji, wyszukiwania i 
publikowania treści cyfrowych (elektroniczne archiwa, 
portale) 
-inne  
 
Powyżej podano przykładowe elementy projektu. 
Wnioskodawca może wskazać dodatkowe elementy. Za 
każdy element projekt otrzymuje pkt.. Punkty podlegają 
sumowaniu. Po zsumowaniu przyznawana jest następująca 
punktacja: 
Od 1do 2 elementów – 1 pkt. 
Od 3 do 4 – 2 pkt. 
Od 5 do 6 – 3 pkt. 
7 i więcej – 4 pkt.   
Projekt typu 7. Tworzenie warunków dla rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój 
infrastruktury i technologii informatycznych, w tym 
budowę i modernizację zasobów obliczeniowych oraz 
infrastruktury komputerów dużej mocy – 4 pkt.  
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projekt z oceny. 

6.  
Innowacyjność i 
specyfika projektu 

Karta projektu/ 
załącznik do karty KOP 4 1-4 pkt 

Kryterium składa się z dwóch subkryteriów: 
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projektu I. Innowacyjność zastosowanych technologii i otwartość 
projektu 
Kryterium to powinno oceniać technologię, jaka została 
zastosowana tj. czy może być rozwijana (czy jest 
wystarczająco innowacyjna) oraz otwartość technologii 
(czy projekt nie zamyka się technologicznie ograniczając 
możliwość dostępu innych podmiotów). Ponadto należy 
ocenić czy projekt nie uzależnia się od jednego wykonawcy 
w przyszłości. 
Innowacyjność zastosowanych technologii oraz otwartość 
projektu wiąże się z: 
1. Wprowadzeniem nowych rozwiązań lub ulepszeniem 
dotychczas stosowanych. Należy rozróżnić poszczególne 
rodzaje innowacyjności (max 3 pkt.):  
- innowacyjność w skali lokalnej – przez pojęcie „lokalny” 
należy rozumieć obszar powiatu (1 pkt.) albo  
- innowacyjność w skali danej branży  (2 pkt.) albo  
- innowacyjność w skali regionalnej – przez pojęcie 
„regionalny” należy rozumieć grupy powiatów lub całe 
województwo (3 pkt.)  
- brak innowacyjności – 0 pkt. 
2. Możliwością rozwoju technologii i projektu w przyszłości 
(max 8 pkt.): 
- czy sama technologia może być rozwijana (w tym 
przypadku nie ma znaczenia czy wnioskodawca faktycznie 
planuje taki rozwój, a jedynie właściwości samej 
technologii) – 1 pkt 
– czy możliwe jest zastosowanie dodatkowych 
komponentów funkcjonalnych, czy możliwe jest objęcie 
technologią szerszej struktury organizacyjnej (w tym 
jednostki organizacyjne wnioskodawcy i ewentualnych 
partnerów projektu) – 1 pkt. (w przypadku negatywnych 
odpowiedzi na oba powyższe pytania należy przyznać 0 
pkt.) i/lub  
- czy zastosowana technologia uzależnia wnioskodawcę od 
jednego wykonawcy – dąży się do tego, aby wnioskodawca 
nie był uzależniony od jednego wykonawcy i mógł rozwijać 
technologię również na bazie produktów innych 
wykonawców. Zaleca się, aby do wniosku o dofinansowanie 
wpisać warunki stawiane wykonawcom w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, które będzie realizowane 
po uzyskaniu dofinansowania. Taki zabieg wskaże czy w 
istocie rozwiązanie technologiczne będzie mieć charakter 
otwarty – 4 pkt. (w przypadku negatywnych odpowiedzi na 
powyższe pytania należy przyznać 0 pkt.) i/lub 
- czy projekt może być rozwijany na inne podmioty – czy 
możliwe jest dołączenie się do projektu innych podmiotów 
(nie dotyczy to jednostek organizacyjnych wnioskodawcy i 
partnerów) – 2 pkt. (w przypadku negatywnych odpowiedzi 
na powyższe pytania należy przyznać 0 pkt.)  
Powyższe podpunkty mają charakter zero-jedynkowy.  
Od 0 do 6 małych punktów – 1 pkt 
Od 7 do 11 małych punktów – 2 pkt 
 
II. Specyfika projektu 
Subkryterium ocenia projekt pod kątem specyficznych 
kryteriów odrębnych dla poszczególnych rodzajów 
projektów. Kryterium uwzględnia następujące podkryteria: 
 
I GRUPA PODKRYTERIÓW:   

1. Podniesienie bezpieczeństwa informacji 
2.Jakościowe podniesienie poziomu wykorzystania 
technologii telekomunikacyjno-informacyjnych przez 
administrację publiczną; 

Dwa ww. kryteria będą się odnosić do następujących 
przykładowych rodzajów projektów: 
- budowa lub rozbudowa systemów autentykacji i 
identyfikacji użytkowników, klientów usług publicznych, w 
tym rozbudowa Infrastruktury Klucza Publicznego 
- budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-
usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, 
ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki 
komunalnej, 
- budowa, rozbudowa lub modernizacja systemów 
zarządzania z wykorzystaniem technologii 
teleinformatycznych 
- tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego poprzez rozwój infrastruktury i technologii 
informatycznych, w tym budowę i modernizację zasobów 
obliczeniowych oraz infrastruktury komputerów dużej mocy 
 
II GRUPA PODKRYTERIÓW:   

1. Wpływ na zapobieganie „wykluczeniu cyfrowemu“ 
(e-exclusion / digital divide)  
2. Udostępnienie mieszkańcom usług publicznych on-
line 

Kolejne dwa podkryteria dotyczą następujących 
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przykładowych rodzajów projektów: 
- budowa lub rozbudowa i modernizacja lokalnych lub 
regionalnych sieci szerokopasmowych 
- budowa lub modernizacja publicznych punktów dostępu 
do Internetu 
- digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym 
obiektów muzealnych, zasobów bibliotecznych i 
archiwalnych 
 
Interpretacja I grupy podkryteriów: 
Podniesienie bezpieczeństwa przesyłu danych / informacji: 
– projekt zgodny i wdraża polską normą PN-I-07799-2 lub 
inne fakultatywne normy jednocześnie podnosząc 
bezpieczeństwo przechowywania i przesyłu danych - 4 pkt 
– projekt nie jest zgodny pod każdym względem tzn. nie 
spełnia wszystkich zaleceń odpowiedniej normy, jednakże 
braki są niewielkie - 3 pkt 
– projekt nie spełnia większości zaleceń odpowiedniej 
normy- 2 pkt 
– projekt jest w ogóle niezgodny z normami bezpieczeństwa 
- 1 pkt 
– brak informacji na temat zgodności - 0 pkt 
Jakościowe podniesienie poziomu wykorzystania 
technologii telekomunikacyjno-informacyjnych oznacza:  
– zachodzi jedna z poniżej wymienionych sytuacji -1 pkt 
– nie zachodzi żadna z tych sytuacji - 0 pkt 

• Zamianę dotychczasowej technologii na (nowszą 
i bardziej wydajną) i/lub (wprowadzającą 
istotne oszczędności wydatków publicznych) 
i/lub  

• Zastosowanie technologii dotychczas nieobecnej 
u wnioskodawcy i/lub  

• Zastosowanie technologii pilotażowej  
Interpretacja wyniku: 
0 - 3 – 1 pkt 
4 - 5 – 2 pkt 
 
Interpretacja II grupy podkryteriów: 
Wpływ na zapobieganie „wykluczeniu cyfrowemu“ (e-
exclusion / digital divide) projekt udostępnia technologie 
osobom, które nie miały takiego dostępu. Kryterium należy 
ocenić w zależności od liczby osób, którym zostały 
udostępnione nowoczesne technologie:  
– powyżej 20.001 osób - 4 pkt 
– 10.001 do 20.000 - 3 pkt 
– do 10.000 - 2 pkt 
– projekt nie udostępnia nowoczesnych technologii osobom 
dotychczas pozbawionym takiego dostępu - 1 pkt 
- brak informacji na ten temat - 0 pkt 
Udostępnienie mieszkańcom usług publicznych on-line:  
– projekt wdraża nowe usługi publiczne on-line dla 
mieszkańców, lub w przypadku projektów typu rozbudowa i 
budowa regionalnych i lokalnych sieci szerokopasmowych 
zachodzi potencjalne udostępnienie usług mieszkańcom -1 
pkt 
- projekt nie wdraża nowych technologii dla mieszkańców 
ani nie zachodzi potencjalne udostępnienie tych usług - 0 
pkt  
Interpretacja wyniku: 
0 - 3 – 1 pkt 
4 - 5 – 2 pkt 
 
Punkty z subkryteriów I i II podlegają sumowaniu 
 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

7. Analiza popytu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

Kryterium obejmuje zespół powiązań logicznych pomiędzy 
poszczególnymi elementami projektu: 

1. Analizą użytkowników (ocena potencjalnych 
odbiorców projektu) 

2. Analizą problemu (ocena zapotrzebowania na 
projekt) 

3. Analizą celów (ocena zamiarów Beneficjenta)  
Beneficjent powinien przedstawić aktualną sytuację 
obrazującą zapotrzebowanie na efekty realizacji projektu, 
zakres projektu z punktu widzenia potencjalnych 
odbiorców oraz swoje zamierzenia odpowiadające 
zapotrzebowaniu i oczekiwaniom odbiorców. Istotne jest 
również prawidłowe powiązanie celów projektu oraz 
wskaźników ich realizacji. 
Części składowe oceny: 
1. Ocena zapotrzebowania: 
- istnieje istotne i realne zapotrzebowanie na rezultaty 
projektu - 3 pkt 
– istnieje zapotrzebowanie na rezultaty projektu, ale nie 
jest ono bardzo istotne - 2 pkt 
– analiza zapotrzebowania budzi wątpliwości -1 pkt 
– brak analizy zapotrzebowania na rezultaty projektu -0 pkt 
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pytania pomocnicze: 
- czy dokonano analizy zapotrzebowania (przeprowadzono 
jakieś badania, wysłano zapytania, przeanalizowano dane 
dostępne w Internecie lub w innych źródłach, inne)? 
2. Rzetelność szacunków: 
 – szacunki są rzetelne i nie budzą żadnych wątpliwości – 3 
pkt 
– rzetelność wskaźników budzi niewielkie wątpliwości - 2 
pkt 
– szacunki są nie rzetelne, ale zostały opracowane – 1 pkt 
- brak szacunków – 0 pkt 
pytania pomocnicze: 

- czy istnieją realne źródła weryfikacji dla wskaźników? 
- czy założone dane wyjściowe są realne? 
- czy dane prognozowane mają jakąkolwiek podstawę? 

Ocena = Ocena zapotrzebowania + Rzetelność szacunków  
Interpretacja wyniku: 

0    - 0 punktów 
1-2 – 1 punkt  
3-4 – 2 punkty  
5-6 – 3 punkty  

Przyznanie „0” punktów dla subkryterium „Ocena 
zapotrzebowania” oraz „0” punktów z całościowej oceny 
(po zsumowaniu dwóch subkryteriów) eliminuje projekt z 
dalszej oceny. 

Ocena  stanu przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia budowy 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 

3-4 pkt 

– 4 punkty - Projekt posiada wymagane prawem polskim 
decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) pozwalające na realizacje całości 
inwestycji 
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne), nie 
obejmujące całości inwestycji i/lub opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany status 
prawny gruntu   

2. 

Kryteria dla 
projektów typu 
"zaprojektuj i 
wybuduj" 

1-2 pkt 

– 2 punkty - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a projekt 
posiada uregulowany status prawny gruntu  
- 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno - użytkowy, jednak 
projekt nie posiada uregulowanego statusu prawnego 
gruntu 

3. 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagających 
pozwolenia na 
budowę 

0-4 pkt 

- 4 punkty - Wykazano wysoki stopień przygotowania 
projektu (określono szczegółowe parametry zakupywanego 
sprzętu oraz jego lokalizację w terenie, 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 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także wpływ projektu na 
zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa. 
Ocena strategiczna, czyli w szczególności ocena stopnia wpisania się projektu w 
Strategię Rozwoju Województwa  Małopolskiego na lata 2011-2020, a także jego wpływ 
na zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa, została 
dokonana na etapie tworzenia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 
Kluczowych. Ujęcie projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO 2007 – 2013 jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej oceny. 
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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., zmienione Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 
Nr: 08/09 z dnia 10 lutego 2009 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r., 6/10 z dnia 8 listopada 2010 r. 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA 
Kryteria oceny formalnej  

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
[tak/nie] 

/Punktowe  

Komentarz/Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne 
 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawane są podstawowe warunki dostępowe, 
jakie musi spełnić przedkładana dokumentacja w ramach 
określonego konkursu. W szczególności ocena będzie polegała na 
odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony do 
odpowiedniej instytucji w odpowiedzi na właściwy konkurs? 
2. Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony w terminie 
wyznaczonym w Regulaminie konkursu? 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kwalifikowalność podmiotowa 
Wnioskodawcy (potencjalnego Beneficjenta) w odniesieniu do 
warunków określonych m.in. w Regulaminie konkursu oraz 
Uszczegółowieniu MRPO. W szczególności ocena będzie polegała 
na odpowiedzi na pytanie: 
1. Czy Wnioskodawca kwalifikuje się do wsparcia w ramach 
konkursu? 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kwalifikowalność projektu, w 
szczególności pod kątem zgodności z wymogami 
Uszczegółowienia MRPO, Regulaminu konkursu, zasadami 
kwalifikowania wydatków, udzielania pomocy publicznej, linii 
demarkacyjnej – między innymi poprzez odpowiedzi na 
następujące pytania: 
1. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach danego 
działania/schematu? 
2. Czy wydatki określone w projekcie wpisują się w listę 
wydatków kwalifikowanych dla danego schematu oraz czy 
spełniają wszystkie zasady związane z limitami na poszczególne 
kategorie? 
3. Czy projekt spełnia zasady wynikające z przepisów o pomocy 
publicznej? 

4. 
Kompletność i 
poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kompletność i poprawność wniosku 
o dofinansowanie wraz z załącznikami, w szczególności pod 
kątem zgodności z zapisami Regulaminu konkursu, Instrukcji 
wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników. Ocena 
będzie polegała m.in. na odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy dokumentacja została złożona na właściwych 
formularzach w wymaganej liczbie egzemplarzy? 
2. Czy dokumentacja została właściwie podpisana / 
potwierdzona za zgodność z oryginałem? 
3. Czy wypełniono w sposób zgodny z instrukcją, wszystkie 
wymagane pola wniosku oraz czy wniosek zawiera wszystkie 
strony? 
4. Czy zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki? 
5. Czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z instrukcją? 
6. Czy złożona dokumentacja jest spójna? 

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 

Weryfikacja wydatków kwalifikowanych deklarowanych przez 
Wnioskodawcę pod kątem niezbędności i zasadności, ze względu 
na osiągnięcie planowanych rezultatów, w tym w szczególności: 
ocena wskazanych przez Wnioskodawcę wydatków pod kątem ich 
racjonalności, zasadności z punktu widzenia realizacji projektu 
oraz adekwatności wydatków do planowanego zakresu i celu 
projektu 
Nabycie środka transportu jest możliwe w przypadku, gdy 
stanowi on koszt kwalifikowany w ramach schematu, a jego 
zakup jest niezbędny do osiągnięcia celów realizacji projektu. 
Tylko w takim przypadku zakup środka transportu jest 
uzasadniony i może stanowić element projektu (nie może być 
zatem jedynym kosztem kwalifikowanym projektu). 
Zakup nieruchomości, gruntów, robót i materiałów budowlanych 
jest możliwy pod warunkiem, iż jest kosztem kwalifikowanym w 
ramach danego schematu oraz pozostaje w bezpośrednim 
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związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem.  
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniającego korekty wydatków 
kwalifikowanych. W przypadku stwierdzenia, że dany wydatek nie 
może zostać uznany za kwalifikowany, oceniający ma prawo 
usuwania (i przenoszenia do części niekwalifikowanej) wydatków 
do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych. W takim przypadku 
oceniający wpisuje, że kryterium zostało spełnione 
i jednocześnie rekomenduje obniżenie kwoty dofinansowania z 
podaniem kwoty niekwalifikowanej. 
Beneficjent otrzymuje uzasadnienie decyzji KOP i może się do 
niej odnieść poprzez przedłożenie szczegółowego uzasadnienia 
kosztów.  

2. 

Wykonalność 
finansowa 
i prawidłowość 
przygotowania 
analiz 
finansowych 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP - L 

W ocenie tego kryterium brane są pod uwagę możliwości 
finansowe Wnioskodawcy związane z realizacją projektu, w tym 
również realność pozyskania finansowania zewnętrznego na 
realizację projektu (jeśli dotyczy).  
Badając realność i prawidłowość przygotowanych analiz 
finansowych w biznesplanie, Oceniający sprawdza czy analizy te 
oparte są na jasno sprecyzowanych i właściwych założeniach, czy 
w przypadku analizy przychodów spełniona jest zasada realności, 
czy istnieje korelacja pomiędzy danymi w poszczególnych 
tabelach finansowych, itp. 

3. 

Zgodność 
projektu 
z przepisami w 
zakresie ochrony 
środowiska 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu będzie podlegać kompletność dokumentacji 
dotyczącej ochrony środowiska, stanowiącej załącznik do 
Wniosku o dofinansowanie, w tym jej zgodność z przepisami UE 
(Dyrektywy UE), zgodność z prawem krajowym (Ustawa z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenie oddziaływania na środowisko) oraz zgodność 
Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych 
programów operacyjnych. 

4. 

Charakterystyka 
projektu pod 
kątem jego 
szczegółowej 
oceny 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu podlegać będą następujące kwestie: 

- Czy projekt został opisany w sposób umożliwiający 
identyfikację poszczególnych wydatków (kosztów 
kwalifikowanych)?  

- Czy wydatki przedstawione w budżecie odpowiadają 
kategoriom wydatków kwalifikowanych określonych w 
Podręczniku kwalifikowalności wydatków w ramach MRPO? 

- Czy wskaźniki są przedstawione w sposób umożliwiający ich 
weryfikację i czy są spójne z danymi określonymi we 
wniosku i w załącznikach? 

- Czy projekt jest spójny pod względem celów, budżetu i 
efektów projektu oraz realności wykonania? 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 

Potencjał i 
doświadczenie 
Wnioskodawcy na 
rzecz realizacji 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załącznik do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

1. Wnioskodawca posiada potencjał merytoryczny oraz 
organizacyjny, odpowiadający zakresowi i skali realizacji 
projektu (zasoby techniczne, ludzkie i doświadczenie – w tym 
posiadanie nagród lub wdrożonych systemów zarządzania, np. ISO). 
Asesor może wziąć pod uwagę indywidualne doświadczenie 
kluczowych osób w przedsiębiorstwie  - 0-2 pkt. 
Ocenia się, czy zasoby posiadane przez Wnioskodawcę (w tym: 
park maszynowy, budynki, zasoby ludzkie, możliwości 
organizacyjne) są wystarczające dla realizacji projektu – z 
uwzględnieniem zasobów, które przedsiębiorca zamierza zakupić 
w ramach projektu. Jeśli Wnioskodawca nie ma doświadczenia 
w prowadzeniu działalności związanej z projektem, powinien 
wskazać właściwe zasoby, które pozwolą na prawidłową 
realizację projektu. Jeśli w takiej sytuacji brak jest informacji o 
właściwych zasobach, projekt należy uznać za niespełniający 
tego kryterium. 
2. Trwałość projektu – 0-2 pkt. 
Efekty projektu będą trwałe po zakończeniu jego realizacji 
(3 lata od daty przekazania Beneficjentowi płatności końcowej). 
Oceniający weźmie pod uwagę w szczególności: 
- posiadane przez Wnioskodawcę zasoby finansowe na 

utrzymanie inwestycji przez wymagany okres,  
- zasoby techniczne i ludzkie przeznaczone do realizacji 

projektu, 
- prognozy dla projektu i dla całej działalności 

prowadzonej przez Wnioskodawcę (w okresie 
wymaganym dla danej kategorii Wnioskodawców), 

- wskaźniki, jakie Wnioskodawca zamierza osiągnąć dzięki 
realizacji projektu, a przede wszystkim realność 
osiągnięcia i utrzymania tych wskaźników, 

- możliwość policzenia proponowanych wskaźników – 
wskaźniki niemierzalne nie mogą być brane pod uwagę  

2. 
Lokalizacja 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załącznik do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Punktacja będzie przyznawana w zależności od lokalizacji 
projektu oraz wskaźnika przedsiębiorczości na danym obszarze.  
Wykaz możliwej do otrzymania punktacji w podziale na jednostki 
terytorialne Małopolski zostanie określony w Regulaminie 
konkursu – na podstawie najbardziej aktualnych danych 
statystycznych definiujących ten wskaźnik. 

3. 
Zakres korzyści 
osiągnięty w 

Wniosek 
aplikacyjny 

KOP 5 0-4 pkt  
Uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy.  
Oceniający weźmie pod uwagę przede wszystkim, czy efekty 
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wyniku realizacji 
projektu 

/załącznik do 
wniosku 

aplikacyjnego 
– biznesplan 

finansowe i ekonomiczne inwestycji zostały przedstawione w 
postaci wskaźników oraz czy są możliwe do osiągnięcia. Ponadto 
oceniający wezmą pod uwagę, czy założenia do prognoz 
finansowych i ekonomicznych są wiarygodne, realistyczne oraz 
mają jasne i szczegółowe objaśnienia.  
Ocena zostanie przeprowadzona przez pryzmat 3 elementów: 
wpływu na konkurencyjność na rynku, zwiększenia potencjału 
wewnętrznego oraz obecną i prognozowaną sytuację finansową 
przedsiębiorcy. 
Punktacja: 
- 0 pkt. – brak wpływu 
- 1 pkt. – wpływ mało istotny 
- 2 pkt. – istotny wpływ 
- 3 pkt. – wpływ znaczący 
- 4 pkt. – bardzo duży wpływ projektu, bardzo znaczące 
zwiększenie konkurencyjności  

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 lokalnej, innowacja 
w skali ponadlokalnej/ regionalnej, innowacja w skali krajowej), 
prowadzonej współpracy z sektorem B+R (dodatkowo 
punktowane będą projekty polegające na wdrożeniu wyników 
prac badawczo-rozwojowych powstałych w szczególności w 
ramach działania 2.2 Schemat A) lub prowadzonej działalności z 
zakresu „ginących zawodów”.  

Punktacja: 

- 0 pkt. – brak nowych produktów lub usług lub zasadniczej 
zmiany procesu produkcyjnego, bądź zarządzania firmą; 
- 1 pkt – produkt/usługa lub sposób wytwarzania (proces) jest 
nowy/innowacyjny w skali lokalnej (gminy lub powiatu) – 
zastosowanie takiego kryterium wymaga uzyskania od 
przedsiębiorcy analizy w tym zakresie w biznesplanie lub 
w innych załącznikach do wniosku; 
- 2 pkt. - produkt/usługa lub sposób wytwarzania (proces) jest 
nowa/innowacyjna w skali ponadlokalnej/ regionalnej – 
zastosowanie takiego kryterium wymaga uzyskania od 
przedsiębiorcy analizy w tym zakresie w biznesplanie lub w 
innych załącznikach do wniosku; 
- 3 pkt. - produkt/ usługa lub sposób wytwarzania (proces) jest 
nowa/ innowacyjna co najmniej w skali krajowej – zastosowanie 
takiego kryterium wymaga uzyskania od przedsiębiorcy analizy w 
tym zakresie w biznesplanie lub w innych załącznikach do 
wniosku. 
 
Dodatkowo 1 pkt – celem projektu jest wdrożenie innowacji 
powstałej dzięki współpracy z sektorem B+R lub wdrożenie 
patentu, lub nowego wzoru użytkowego, lub wyników prac 
badawczo-rozwojowych powstałych w ramach Działania 2.2 
Schemat A lub innych programów sfinansowanych ze środków 
publicznych, lub projekt dotyczy działalności z zakresu „ginących 
zawodów”. 

5. 
Realizacja polityk 
horyzontalnych 
UE 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt  

Ocenie poddawany jest wpływ projektu na polityki horyzontalne 
UE, tzn.: 
– równość szans 
– zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 

jakości środowiska naturalnego, w tym uwzględnienie w 
ramach projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej:  

W zakresie polityk horyzontalnych: 
- 0 pkt. – negatywny wpływ na jedną lub dwie polityki, 
- 1 pkt. – neutralny wpływ na obie polityki, 
- 2 pkt. – pozytywny wpływ na 1 politykę i neutralny na drugą, 
- 3 pkt. – pozytywny wpływ na obie polityki. 
Dodatkowo punktowany będzie prośrodowiskowy charakter projektu, tj. 
wprowadzenie rozwiązań prośrodowiskowych dotychczas 
niestosowanych w danej firmie lub nowatorskich w skali 
lokalnej/regionalnej lub przekraczających standardowe 
rozwiązania w danym obszarze, udokumentowanych szczegółową 
i rzetelną analizą.– 1 pkt. 
W przypadku negatywnego wpływu projektu, na którąkolwiek z 
polityk, projekt nie będzie podlegać dofinansowaniu ze środków 
MRPO.  

6. Zatrudnienie 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 2 0-2 pkt  

Realizacja projektu przyczyni się do utrzymania lub powstania 
nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty). Pod uwagę 
zostanie wzięty przyrost średniorocznego zatrudnienia netto w 
okresie roku od zakończenia realizacji projektu (pod uwagę 
brany jest koniec pełnego roku kalendarzowego następującego 
po roku, w którym inwestycja zostanie zakończona). 
Punktacja: 
- 0 pkt. – wynikiem realizacji projektu jest zmniejszenie zatrudnienia w 
przedsiębiorstwie 
- 1 pkt – wyniku realizacji projektu nie zostanie zmieniony 
poziom zatrudnienia, 
- 2 pkt. – w wyniku realizacji projektu planowane jest tworzenie 
nowych miejsc pracy. 

7. Okres Wniosek KOP 2 0-2 pkt Punktacja uzależniona będzie od długości (okresu) 
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funkcjonowania 
przedsiębiorcy na 
rynku  

aplikacyjny 
/załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. W przypadku osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pod uwagę 
będzie brana data rozpoczęcia działalności określona w Ewidencji 
Działalności Gospodarczej. W przypadku spółek cywilnych pod 
uwagę brana będzie data podpisania umowy spółki przez 
wspólników. W przypadku podmiotów zarejestrowanych w KRS 
pod uwagę brana będzie data rejestracji.  
W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej pod uwagę 
będzie brana data powstania ostatniej zmiany. 
Punktacja: 
- 2 pkt. – przedsiębiorstwo utworzone w roku złożenia wniosku 
(n) lub poprzedzającym (n-1), 
- 1 pkt – przedsiębiorstwo utworzone w roku (n-2), (n-3) lub (n-
4), 
- 0 pkt. – przedsiębiorstwo utworzone przed rokiem (n-4). 

8. 
Gotowość 
projektu do 
realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Weryfikacja złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji pod 
kątem zdolności do rozpoczęcia realizacji inwestycji, m.in. 
prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, 
koncesje, licencje niezbędne do wdrożenia inwestycji (jeśli 
dotyczy).  
Punktacja: 

- 4 pkt. – projekt posiada pozwolenie na budowę (lub 
dokument równoważny) lub zgłoszenie budowy , albo w 
przypadku gdy projekt nie wymaga pozwolenia/ zgłoszenia 
– projekt posiada wszystkie dokumenty niezbędne 
do rozpoczęcia realizacji inwestycji, 

- 2-3 pkt. – projekt posiada opracowaną dokumentację 
techniczną oraz posiada uregulowany status prawny 
gruntu/nieruchomości, lecz istnieją inne przeszkody 
formalno-prawne pozwalające na rozpoczęcie inwestycji, 

- 1 pkt – dokumentacja w trakcie opracowywania (posiadane 
koncepcje, założenia wymagane prawem polskim np. 
koncepcja architektoniczna), 

- 0 pkt. - projekt w fazie analiz, studiów. 
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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., zmienione Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 
Nr: 08/09z dnia 10 lutego 2009 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r., 6/10 z dnia 8 listopada 2010 r. 

MAŁE I SREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA 
Kryteria oceny formalnej  

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 

[tak/nie]/ 
Punktowe  

Komentarz/Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. 
Warunki wstępne 
 

Wniosek 
aplikacyjny Pracownik - L 

Weryfikacji poddawane są podstawowe warunki dostępowe, 
jakie musi spełnić przedkładana dokumentacja w ramach 
określonego konkursu. W szczególności ocena będzie polegała na 
odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony do 
odpowiedniej instytucji w odpowiedzi na właściwy konkurs? 
2. Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony w terminie 
wyznaczonym w Regulaminie konkursu? 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kwalifikowalność podmiotowa 
Wnioskodawcy (potencjalnego Beneficjenta) w odniesieniu do 
warunków określonych m.in. w Regulaminie konkursu oraz 
Uszczegółowieniu MRPO. W szczególności ocena będzie polegała 
na odpowiedzi na pytanie: 

1. Czy Wnioskodawca kwalifikuje się do wsparcia w 
ramach konkursu? 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kwalifikowalność projektu, w 
szczególności pod kątem zgodności z wymogami 
Uszczegółowienia MRPO, Regulaminu konkursu, zasadami 
kwalifikowania wydatków, udzielania pomocy publicznej, linii 
demarkacyjnej – między innymi poprzez odpowiedzi na 
następujące pytania: 
1. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach danego 
działania/schematu? 
2. Czy wydatki określone w projekcie wpisują się w listę 
wydatków kwalifikowanych dla danego schematu oraz czy 
spełniają wszystkie zasady związane z limitami na poszczególne 
kategorie? 
3. Czy projekt spełnia zasady wynikające z przepisów o pomocy 
publicznej? 

4. 
Kompletność i 
poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kompletność i poprawność wniosku o 
dofinansowanie wraz z załącznikami, w szczególności pod kątem 
zgodności z zapisami Regulaminu konkursu, Instrukcji 
wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników. Ocena 
będzie polegała m.in. na odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy dokumentacja została złożona na właściwych 
formularzach w wymaganej liczbie egzemplarzy? 
2. Czy dokumentacja została właściwie podpisana / 
potwierdzona za zgodność z oryginałem? 
3. Czy wypełniono w sposób zgodny z instrukcją, wszystkie 
wymagane pola wniosku oraz czy wniosek zawiera wszystkie 
strony? 
4. Czy zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki? 
5. Czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z instrukcją? 
6. Czy złożona dokumentacja jest spójna? 

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 

Weryfikacja wydatków kwalifikowanych deklarowanych przez 
Beneficjenta pod kątem niezbędności i zasadności, ze względu na 
osiągnięcie planowanych rezultatów, w tym w szczególności: 
Ocena wskazanych przez Beneficjenta wydatków pod kątem ich 
racjonalności, zasadności z punktu widzenia realizacji projektu 
oraz adekwatności wydatków do planowanego zakresu i celu 
projektu 
Nabycie środka transportu jest możliwe w przypadku, gdy 
stanowi on koszt kwalifikowany w ramach schematu, a jego 
zakup jest niezbędny do osiągnięcia celów realizacji projektu. 
Tylko w takim przypadku zakup środka transportu jest 
uzasadniony i może stanowić element projektu (nie może być 
zatem jedynym kosztem kwalifikowanym projektu). 
Zakup nieruchomości, gruntów, robót i materiałów budowlanych 
jest możliwy pod warunkiem, iż jest kosztem kwalifikowanym w 
ramach danego schematu oraz pozostaje w bezpośrednim 
związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem.  
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Dopuszcza się dokonywanie przez Oceniającego korekty 
wydatków kwalifikowanych. W przypadku stwierdzenia, że dany 
wydatek nie może zostać uznany za kwalifikowany Oceniający ma 
prawo usuwania (i przenoszenia do części niekwalifikowanej) 
wydatków do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych. W takim 
przypadku Oceniający wpisuje, że kryterium zostało spełnione i 
jednocześnie rekomenduje obniżenie kwoty dofinansowania 
podając kwotę niekwalifikowaną. 
Beneficjent otrzymuje uzasadnienie decyzji KOP i może się do 
niej odnieść poprzez przedłożenie szczegółowego uzasadnienia 
kosztów. 

2. 

Wykonalność 
finansowa 
i prawidłowość 
przygotowania 
analiz 
finansowych 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP - L 

W ocenie tego kryterium brane są pod uwagę możliwości 
finansowe Wnioskodawcy, związane z realizacją projektu, w tym 
również realność pozyskania finansowania zewnętrznego na 
realizację projektu (jeśli dotyczy).  
Badając realność i prawidłowość przygotowanych analiz 
finansowych w biznesplanie Oceniający sprawdza czy analizy te 
oparte są na jasno sprecyzowanych i właściwych założeniach, czy 
w przypadku analizy przychodów spełniona jest zasada realności, 
czy istnieje korelacja pomiędzy danymi w poszczególnych 
tabelach finansowych, itp. 

3. 

Zgodność 
projektu 
z przepisami w 
zakresie ochrony 
środowiska  

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu będzie podlegać kompletność dokumentacji 
dotyczącej ochrony środowiska, stanowiącej załącznik do 
Wniosku o dofinansowanie, w tym jej zgodność z przepisami UE 
(Dyrektywy UE), zgodność z prawem krajowym (Ustawa z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenie oddziaływania na środowisko) oraz zgodność 
Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych 
programów operacyjnych. 

4. 

Charakterystyka 
projektu pod 
kątem jego 
szczegółowej 
oceny 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu podlegać będą następujące kwestie: 

- Czy projekt został opisany w sposób umożliwiający 
identyfikację poszczególnych wydatków (kosztów 
kwalifikowanych)?  

- Czy wydatki przedstawione w budżecie odpowiadają 
kategoriom wydatków kwalifikowanych określonych w 
Podręczniku kwalifikowalności wydatków w ramach MRPO? 

-  Czy wskaźniki są przedstawione w sposób umożliwiający 
ich weryfikację i czy są spójne z danymi określonymi we 
wniosku oraz w załącznikach? 

Czy projekt jest spójny pod względem celów, budżetu i efektów 
projektu oraz realność wykonania? 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 

Potencjał i 
doświadczenie 
wnioskodawcy na 
rzecz realizacji 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załącznik do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

1. Wnioskodawca posiada potencjał merytoryczny oraz 
organizacyjny odpowiadający zakresowi i skali realizacji projektu 
(zasoby techniczne, ludzkie i doświadczenie – w tym posiadanie 
nagród lub  wdrożonych systemów zarządzania, np. ISO). Asesor 
może wziąć pod uwagę indywidualne doświadczenie kluczowych 
osób w przedsiębiorstwie – 0-2 pkt. 
Ocenia się, czy posiadane przez Wnioskodawcę zasoby (w tym: 
park maszynowy, budynki, zasoby ludzkie, możliwości 
organizacyjne) są wystarczające dla realizacji projektu – z 
uwzględnieniem zasobów, które przedsiębiorca zamierza zakupić 
w ramach projektu. Jeśli Wnioskodawca nie ma doświadczenia 
w prowadzeniu działalności związanej z projektem, powinien 
wskazać właściwe zasoby, które pozwolą na prawidłową 
realizację projektu. Jeśli w takiej sytuacji brak jest informacji o 
właściwych zasobach, projekt należy uznać za niespełniający 
tego kryterium. 
2. Trwałość projektu – 0-2 pkt. 
Efekty projektu będą trwałe po zakończeniu jego realizacji 
(3 lata od daty przekazania Beneficjentowi płatności końcowej). 
Oceniający weźmie pod uwagę w szczególności: 
- posiadane przez Wnioskodawcę zasoby finansowe na 

utrzymanie inwestycji przez wymagany okres,  
- zasoby techniczne i ludzkie przeznaczone do realizacji 

projektu, 
- prognozy dla projektu i dla całej działalności 

prowadzonej przez Wnioskodawcę (w okresie wymaganym 
dla danej kategorii wnioskodawców), 

- wskaźniki, jakie wnioskodawca zamierza osiągnąć dzięki 
realizacji projektu, a przede wszystkim realność 
osiągnięcia i utrzymania tych wskaźników, 

- możliwość policzenia proponowanych wskaźników – 
wskaźniki niemierzalne nie mogą być brane pod uwagę. 

2. 
Lokalizacja 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załącznik do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Punktacja będzie przyznawana w zależności od lokalizacji projektu 
oraz wskaźnika przedsiębiorczości na danym obszarze.  
Wykaz możliwej do otrzymania punktacji w podziale na jednostki 
terytorialne Małopolski będzie w Regulaminie konkursu – na 
podstawie najbardziej aktualnych danych statystycznych 
definiujących ten wskaźnik. 
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3. 

Zakres korzyści 
osiągnięty w 
wyniku realizacji 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załącznik do 
wniosku 

aplikacyjnego 
– biznesplan 

KOP 5 0-4 pkt.  

Ocenie podlegać będzie uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności 
Wnioskodawcy.  
Oceniający weźmie pod uwagę przede wszystkim, czy efekty 
finansowe i ekonomiczne inwestycji zostały przedstawione w 
postaci wskaźników oraz czy są możliwe do osiągnięcia. Ponadto 
oceniający wezmą pod uwagę, czy założenia do prognoz 
finansowych i ekonomicznych są wiarygodne, realistyczne oraz 
mają jasne i szczegółowe objaśnienia.  
Oceniany będzie wpływ na zmianę pozycji konkurencyjnej oraz 
rozwój w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i ponad-krajowej.  
Punktacja: 
- 0 pkt. – brak wpływu 
- 1 pkt – wpływ mało istotny 
- 2 pkt. – istotny wpływ 
- 3 pkt. – duży wpływ  
- 4 pkt. – bardzo duży wpływ projektu, bardzo znaczące zwiększenie 
konkurencyjności  
Ocena zostanie dokonana na podstawie szczegółowych zapisów 
biznesplanu w części dotyczącej obecnej i prognozowanej 
sytuacji finansowo-ekonomicznej przedsiębiorcy.  

4. 
Innowacyjny 
charakter 
projektu   

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Punkty przyznawane będą w szczególności w odniesieniu do poziomu 
innowacyjności projektu (innowacja w skali lokalnej, innowacja w 
skali ponadlokalnej/ regionalnej, innowacja w skali krajowej), 
prowadzonej współpracy z sektorem B+R (dodatkowo 
punktowane będą projekty polegające na wdrożeniu wyników 
prac badawczo-rozwojowych powstałych w szczególności w 
ramach Działania 2.2 Schemat A). 
Punktacja: 
- 0 pkt. – brak nowych produktów lub  usług;  
- 1 pkt – produkt/ usługa jest nowa/ innowacyjna w skali lokalnej 
(gminy lub powiatu) – zastosowanie takiego kryterium wymaga 
uzyskania od przedsiębiorcy analizy w tym zakresie w 
biznesplanie lub w innych załącznikach do wniosku; 
- 2 pkt. – produkt / usługa jest nowa/ innowacyjna w skali 
ponadlokalnej/ regionalnej – zastosowanie takiego kryterium 
wymaga uzyskania od przedsiębiorcy analizy w tym zakresie w 
biznesplanie lub w innych załącznikach do wniosku; 
- 3 pkt. -  produkt usługa jest nowa/innowacyjna co najmniej w 
skali krajowej - zastosowanie takiego kryterium wymaga 
uzyskania od przedsiębiorcy analizy w tym zakresie w 
biznesplanie lub w innych załącznikach do wniosku. 
 
Dodatkowo 1 pkt – celem projektu jest wdrożenie innowacji 
powstałej dzięki współpracy z sektorem B+R lub wdrożenie patentu, 
lub nowego wzoru użytkowego, lub wyników prac badawczo-
rozwojowych powstałych w ramach Działania 2.2 Schemat A lub 
innych programów sfinansowanych ze środków publicznych. 

5. 
Realizacja polityk  
horyzontalnych 
UE 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Ocenie poddany jest wpływ projektu na polityki horyzontalne UE, 
tzn.: 
– równość szans 
– zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 

jakości środowiska naturalnego,  w tym uwzględnienie w 
ramach projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej:  

Punktacja w zakresie polityk horyzontalnych: 
- 0 pkt. Negatywny wpływ na jedną lub dwie polityki  
- 1 pkt. Neutralny wpływ na obie polityki  
- 2 pkt. Pozytywny wpływ na 1 politykę i neutralny na drugą;  
- 3 pkt. Pozytywny wpływ na obie polityki. 
W przypadku negatywnego wpływu projektu, na którąkolwiek z 
polityk, projekt nie będzie podlegać dofinansowaniu ze środków 
MRPO.  
Dodatkowo punktowany  będzie pro-środowiskowy charakter 
projektu tj. wprowadzenie rozwiązań pro-środowiskowych 
dotychczas niestosowanych w danej firmie lub nowatorskich w 
skali lokalnej/regionalnej lub przekraczających standardowe 
rozwiązania w danym obszarze udokumentowanych szczegółową 
i rzetelną analizą.– 1 pkt. 
Punkty podlegają sumowaniu. 

6. Zatrudnienie 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 3 0-2 pkt 

Realizacja projektu przyczyni się do utrzymania lub powstania 
nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty). Pod uwagę 
zostanie wzięty przyrost średniorocznego zatrudnienia netto w 
okresie roku od zakończenia realizacji projektu (pod uwagę brany 
jest koniec pełnego roku kalendarzowego następującego po roku, 
w którym inwestycja zostanie zakończona).  
- 0 pkt. – wynikiem realizacji projektu jest zmniejszenie 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie 
- 1 pkt – w wyniku realizacji projektu nie zostanie zmieniony 
poziom zatrudnienia 
- 2 pkt. – w wyniku realizacji projektu planowane jest tworzenie 
nowych miejsc pracy. 

7. Gotowość 
projektu do 
realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Weryfikacja złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji pod 
kątem zdolności do rozpoczęcia realizacji inwestycji, m.in. 
prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, 
koncesje, licencje niezbędne do wdrożenia inwestycji (jeśli 
dotyczy). 
Punktacja: 
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- 4 pkt. – projekt posiada pozwolenie na budowę (lub dokument 
równoważny) lub zgłoszenie budowy , albo w przypadku gdy 
projekt nie wymaga pozwolenia/ zgłoszenia – projekt posiada 
wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji 
inwestycji 

- 2-3 pkt. – projekt posiada opracowaną dokumentację techniczną 
oraz posiada uregulowany status prawny gruntu/nieruchomości, 
lecz istnieją inne przeszkody formalno-prawne pozwalające na 
rozpoczęcie inwestycji 

- 1 pkt – dokumentacja w trakcie opracowywania (posiadane 
koncepcje, założenia wymagane prawem polskim np. koncepcja 
architektoniczna) 

0 pkt. - projekt w fazie analiz, studiów. 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 242

 

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. zmienione Uchwałą Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 Nr 13/09 z 
dnia 6 maja 2009 r., 6/10 z dnia 8 listopada 2010 r. 

Kryteria oceny formalnej  

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 
[tak/nie] 

/Punktowe  

Komentarz/Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. 
Warunki wstępne 
 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawane są podstawowe warunki dostępowe, 
jakie musi spełnić przedkładana dokumentacja w ramach 
określonego konkursu. W szczególności ocena będzie polegała 
na odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony do 
odpowiedniej instytucji w odpowiedzi na właściwy konkurs? 
2. Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony w terminie 
wyznaczonym w Regulaminie konkursu? 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kwalifikowalność podmiotowa 
Wnioskodawcy (potencjalnego Beneficjenta) w odniesieniu do 
warunków określonych m.in. w Regulaminie konkursu oraz 
Uszczegółowieniu MRPO. W szczególności ocena będzie 
polegała na odpowiedzi na pytanie: 

1. Czy Wnioskodawca kwalifikuje się do wsparcia w 
ramach konkursu? 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kwalifikowalność projektu, w 
szczególności pod kątem zgodności z wymogami 
Uszczegółowienia MRPO, Regulaminu konkursu, zasadami 
kwalifikowania wydatków, udzielania pomocy publicznej, linii 
demarkacyjnej – między innymi poprzez odpowiedzi na 
następujące pytania: 
1. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach danego 
działania/schematu? 
2. Czy wydatki określone w projekcie wpisują się w listę 
wydatków kwalifikowanych dla danego schematu oraz czy 
spełniają wszystkie zasady związane z limitami na poszczególne 
kategorie? 
3. Czy projekt spełnia zasady wynikające z przepisów o pomocy 
publicznej? 

4. 
Kompletność i 
poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kompletność i poprawność wniosku 
o dofinansowanie wraz z załącznikami, w szczególności pod 
kątem zgodności z zapisami Regulaminu konkursu, Instrukcji 
wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników. 
Ocena będzie polegała m.in. na odpowiedzi na następujące 
pytania: 
1. Czy dokumentacja została złożona na właściwych 
formularzach w wymaganej liczbie egzemplarzy? 
2. Czy dokumentacja została właściwie podpisana/ 
potwierdzona za zgodność z oryginałem? 
3. Czy wypełniono w sposób zgodny z instrukcją, wszystkie 
wymagane pola wniosku oraz czy wniosek zawiera wszystkie 
strony? 
4. Czy zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki? 
5. Czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z instrukcją? 
6. Czy złożona dokumentacja jest spójna? 

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 

Weryfikacja wydatków kwalifikowanych deklarowanych przez 
Wnioskodawcę pod kątem niezbędności i zasadności, ze 
względu na osiągnięcie planowanych rezultatów, w tym w 
szczególności: ocena wskazanych przez Wnioskodawcę 
wydatków pod kątem ich racjonalności, zasadności z punktu 
widzenia realizacji projektu oraz adekwatności wydatków do 
planowanego zakresu i celu projektu. 
Zakup nieruchomości, gruntów, robót i materiałów 
budowlanych jest możliwy pod warunkiem, iż jest kosztem 
kwalifikowanym w ramach danego schematu oraz pozostaje w 
bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego 
wsparciem.  
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniającego korekty wydatków 
kwalifikowanych. W przypadku stwierdzenia, że dany wydatek 
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nie może zostać uznany za kwalifikowany, oceniający ma 
prawo usuwania (i przenoszenia do części niekwalifikowanej) 
wydatków do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych. W  takim 
przypadku oceniający wpisuje, że kryterium zostało spełnione 
i jednocześnie rekomenduje obniżenie kwoty dofinansowania z 
podaniem kwoty niekwalifikowanej. 
Beneficjent otrzymuje uzasadnienie decyzji KOP i może się do 
niej odnieść poprzez przedłożenie szczegółowego uzasadnienia 
kosztów.  

2. 

Wykonalność 
finansowa 
i prawidłowość 
przygotowania 
analiz finansowych 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ocenie tego kryterium brane są pod uwagę możliwości 
finansowe Wnioskodawcy związane z realizacją projektu, w 
tym również realność pozyskania finansowania zewnętrznego 
na realizację projektu (jeśli dotyczy).  
Badając realność i prawidłowość przygotowanych analiz 
finansowych w biznesplanie, oceniający sprawdza czy analizy 
te oparte są na jasno sprecyzowanych i właściwych 
założeniach, czy w przypadku analizy przychodów spełniona 
została zasada realności, czy istnieje korelacja pomiędzy 
danymi w poszczególnych tabelach finansowych, itp. 

3. 

Zgodność projektu 
z przepisami w 
zakresie ochrony 
środowiska 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu będzie podlegać kompletność dokumentacji 
dotyczącej ochrony środowiska, stanowiącej załącznik do Wniosku 
o dofinansowanie, w tym jej zgodność z przepisami UE 
(Dyrektywy UE), zgodność z prawem krajowym (Ustawa z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenie oddziaływania na środowisko) oraz zgodność z 
Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub 
regionalnych programów operacyjnych. 

4. 

Charakterystyka 
projektu pod kątem 
jego szczegółowej 
oceny 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu podlegać będą w szczególności następujące 
kwestie: 
− Czy projekt został opisany w sposób umożliwiający 

identyfikację poszczególnych wydatków (kosztów 
kwalifikowanych)? 

− Czy wskaźniki są przedstawione w sposób umożliwiający ich 
weryfikację i czy są spójne z danymi określonymi we 
wniosku i załącznikach? 

− Czy projekt jest spójny pod względem celów, budżetu i 
efektów projektu oraz realności wykonania? 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 

Doświadczenie 
Wnioskodawcy i 
pozostałych 
uczestników 
powiązania 
kooperacyjnego 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Ocena dokonana zostanie w oparciu o 2 elementy (subkryteria): 
1. Wnioskodawca oraz uczestnicy powiązania kooperacyjnego 
posiadają potencjał merytoryczny i organizacyjny 
odpowiadający zakresowi i skali realizacji projektu - 0-2 
pkt. 
W ramach oceny sprawdzone zostanie czy zasoby posiadane przez 
Wnioskodawcę (w tym: park maszynowy, budynki, zasoby 
ludzkie, możliwości organizacyjne) są wystarczające dla 
realizacji projektu – z uwzględnieniem zasobów, które 
zamierza zakupić w ramach projektu. Jeśli Wnioskodawca nie 
ma doświadczenia w prowadzeniu działalności związanej z 
projektem, powinien wykazać, że w celu jego realizacji zapewni 
właściwe zasoby. Jeśli w takiej sytuacji brak jest informacji o 
właściwych zasobach, projekt należy uznać za niespełniający 
tego kryterium. 
 
2. Doświadczenie podmiotów zaangażowanych w realizację 
projektu:  

- brak doświadczenia Wnioskodawcy/uczestników 
powiązania kooperacyjnego w realizacji projektów 
związanych z tworzeniem, uczestnictwem lub 
prowadzeniem powiązania kooperacyjnego – 0 pkt.,  

- niewielkie (poniżej 2 lat) doświadczenie 
Wnioskodawcy/uczestników powiązania kooperacyjnego 
w realizacji projektów związanych z tworzeniem, 
uczestnictwem lub prowadzeniem powiązania 
kooperacyjnego – 1 pkt,  

- co najmniej 2-letnie doświadczenie 
Wnioskodawcy/uczestników powiązania kooperacyjnego w 
realizacji projektów związanych z tworzeniem, 
uczestnictwem lub prowadzeniem powiązania 
kooperacyjnego – 2 pkt. 

 
Punkty za poszczególne subkryteria podlegają sumowaniu.   

2. 
Innowacyjny 
charakter projektu   

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

1. Projekt dotyczy tworzenia powiązań kooperacyjnych, 
których celem jest wprowadzenie innowacji w kluczowych dla 
województwa obszarach:  
Środowisko: 
- Inżynieria środowiska wraz z projektowaniem 
architektonicznym i przemysłowym 
- Infrastruktura techniczna i transport 
- Ochrona środowiska i krajobrazu 
- Energetyka odnawialna 
Przemysł: 
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- Inżynieria materiałowa wraz z technologiami i technikami 
odlewniczymi oraz hutniczymi 
- Technologie i techniki w inżynierii chemicznej 
- Technologie i techniki w budownictwie 
Zdrowie i żywność: 
- Ochrona zdrowia - przemysł uzdrowiskowy, rekreacja, 
turystyka 
- Technologie medyczne 
- Biologia i biotechnologia 
Wiedza i komunikacja: 
- Edukacja w kształtowaniu kultury innowacji 
- Technologie i techniki informacyjne 
 Punktacja: 0  lub 1 pkt 
2. Projekt przyczyni się do nawiązania lub rozwoju współpracy 
z jednostkami B+R (weryfikacja na podstawie dokumentów 
potwierdzających taką współpracę, np. listów intencyjnych) 
lub powiązanie projektu z badaniami realizowanymi przez 
Wnioskodawcę w ramach działania 2.2 MRPO Wsparcie 
komercjalizacji badań naukowych – 0-1 pkt 
3. Przedmiot projektu umożliwi prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych (wraz z ich wdrożeniem) w ramach powiązania 
kooperacyjnego (tworzenie innowacyjnych rozwiązań) lub 
wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług/wdrożenie 
nowych standardów – 0-2  pkt.  

 
Punkty za poszczególne subkryteria podlegają sumowaniu.   

3. 
Zakres korzyści 
osiągnięty w wyniku 
realizacji projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Punkty będą przyznawane w zależności od tego, czy projekt 
jest uzasadniony pod względem wzmocnienia konkurencyjności 
podmiotów zaangażowanych w klaster. Ocenie poddana będzie 
również trwałość projektu.  
1. Trwałość projektu – 0-2 pkt 
Efekty projektu będą trwałe po zakończeniu jego realizacji (5 
lat od daty przekazania Beneficjentowi płatności końcowej, 
natomiast w przypadku MŚP 3 lata od daty przekazania 
Beneficjentowi płatności końcowej).   
Oceniający weźmie pod uwagę: 

− posiadane przez Wnioskodawcę oraz uczestników 
powiązania kooperacyjnego zasoby finansowe na 
realizację projektu oraz na jego utrzymanie przez 
okres wymagany dla danej kategorii 
wnioskodawców po realizacji,  

− zasoby techniczne i ludzkie przeznaczone do 
realizacji projektu, 

− prognozy dla projektu i dla całej działalności 
prowadzonej przez Wnioskodawcę (w okresie 
wymaganym dla danej kategorii wnioskodawców), 

− wskaźniki, jakie Wnioskodawca zamierza osiągnąć 
dzięki realizacji projektu, a przede wszystkim 
realność osiągnięcia i utrzymania tych wskaźników. 

 
2. Uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności. 
Oceniający weźmie pod uwagę następujące elementy: 

− czy działalność w ramach projektu będzie 
pozytywnie oddziaływać na inne sektory 
gospodarki: skala oddziaływania – 0-1 pkt. 

− czy opisana wyjściowa pozycja konkurencyjna 
partnerów/powiązania kooperacyjnego jest znacząco 
gorsza (słabsza) od pozycji, którą powiązanie zamierza 
zająć po zrealizowaniu projektu; jaka będzie 
faktyczna pozycja konkurencyjna powiązania po 
realizacji projektu – 0-1 pkt. 

Punkty podlegają sumowaniu. 

4. 
Realizacja polityk  
horyzontalnych UE 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt  

W zakresie polityki równości szans proponuje się następujące 
punktowanie: 

− pozytywny lub neutralny wpływ na politykę 
równości szans – 1 pkt, 

− negatywny wpływ na politykę równości szans – 0 
pkt.* 

W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój oraz 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego, w tym uwzględnienie w ramach projektu 
możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej:  

− projekt ma celu wprowadzenie rozwiązań 
sprzyjających ochronie i poprawie środowiska 
naturalnego (bezpośredni wpływ) – 3 pkt., 

− projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony 
rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego (pośredni wpływ) – 2 pkt,  

− projekt ma neutralny wpływ na zrównoważony 
rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego – 1  pkt, 

− projekt ma negatywny wpływ na zrównoważony 
rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego – 0 pkt.* 

Punkty w obu subkryteriach podlegają sumowaniu. 
* W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
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którąkolwiek z polityk horyzontalnych projekt nie może 
podlegać dofinansowaniu.   

5. Potencjał klastra 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Ocena pod kątem warunków, możliwości, posiadanych i 
deklarowanych zasobów niezbędnych do funkcjonowania 
powiązania kooperacyjnego. Podczas oceny pod uwagę zostaną 
wzięte 3 elementy: 
1. Liczba podmiotów zaangażowanych w powiązanie 
kooperacyjne:  

− 0 pkt. – poniżej 6 podmiotów zaangażowanych w 
powiązanie, 

− 1 pkt – od co najmniej 6 podmiotów 
zaangażowanych w powiązanie. 

2. Charakter podmiotów posiadających siedzibę w woj. 
małopolskim zaangażowanych w powiązanie kooperacyjne (pod 
uwagę brane są sektory: MŚP, administracja publiczna, 
nauka/NGO’s): 

− 0 pkt.  – w powiązaniu kooperacyjnym 
reprezentowany jest 1 sektor, 

− 1 pkt  – 2 sektory, 
− 2 pkt. – wszystkie 3 sektory. 

3. Funkcjonowanie klastra na podstawie średnio- lub 
długoterminowego planu, lub strategii działania powiązania 
kooperacyjnego (załącznik do wniosku o dofinansowanie, opis w 
biznesplanie) – 1 pkt  
Punkty  za poszczególne subkryteria podlegają sumowaniu. 

6. 
Gotowość projektu 
do realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Weryfikacja złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji pod 
kątem zdolności do rozpoczęcia realizacji inwestycji, m.in. 
prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, 
koncesji, licencji niezbędnych do wdrożenia inwestycji (jeśli 
dotyczy).  
Punktacja: 

- 4 pkt. – projekt posiada pozwolenie na budowę (lub 
dokument równoważny) lub zgłoszenie budowy, albo w 
przypadku gdy projekt nie wymaga 
pozwolenia/zgłoszenia – projekt posiada wszystkie 
dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji 
inwestycji, 

- 2-3 pkt. – projekt posiada opracowaną dokumentację 
techniczną oraz ma uregulowany status prawny 
gruntu/nieruchomości, lecz istnieją inne przeszkody 
formalno-prawne uniemożliwiające rozpoczęcie 
inwestycji; dotyczy również projektów planowanych do 
realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, 

- 1 pkt - dokumentacja w trakcie opracowywania 
(posiadane koncepcje, założenia wymagane prawem 
polskim, np. koncepcja architektoniczna), 

- 0 pkt. - projekt w fazie analiz, studiów. 
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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. zmienione Uchwałą Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 Nr 14/09 z 
dnia 6 maja 2009 r., 6/10 z dnia 8 listopada 2010 r. 

Kryteria oceny formalnej  

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 

[tak/nie]/ 
Punktowe  

Komentarz/Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. 
Warunki wstępne 
 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawane są podstawowe warunki 
dostępowe, jakie musi spełnić przedkładana 
dokumentacja w ramach określonego konkursu. W 
szczególności ocena będzie polegała na odpowiedzi na 
następujące pytania: 
1. Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony do 
odpowiedniej instytucji w odpowiedzi na właściwy 
konkurs? 
2. Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony w 
terminie wyznaczonym w Regulaminie konkursu? 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kwalifikowalność 
podmiotowa Wnioskodawcy (potencjalnego 
Beneficjenta) w odniesieniu do warunków określonych 
m.in. w Regulaminie konkursu oraz Uszczegółowieniu 
MRPO. W szczególności ocena będzie polegała na 
odpowiedzi na pytanie: 

1. Czy Wnioskodawca kwalifikuje się do 
wsparcia w ramach konkursu? 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kwalifikowalność projektu, 
w szczególności pod kątem zgodności z wymogami 
Uszczegółowienia MRPO, Regulaminu konkursu, zasadami 
kwalifikowania wydatków, udzielania pomocy 
publicznej, linii demarkacyjnej – między innymi poprzez 
odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach 
danego działania/schematu? 
2. Czy wydatki określone w projekcie wpisują się w listę 
wydatków kwalifikowanych dla danego schematu oraz 
czy spełniają wszystkie zasady związane z limitami na 
poszczególne kategorie? 
3. Czy projekt spełnia zasady wynikające z przepisów o 
pomocy publicznej? 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kompletność i poprawność 
wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, w 
szczególności pod kątem zgodności z zapisami 
Regulaminu konkursu, Instrukcji wypełniania wniosku o 
dofinansowanie oraz załączników. Ocena będzie 
polegała m.in. na odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy dokumentacja została złożona na właściwych 
formularzach w wymaganej liczbie egzemplarzy? 
2. Czy dokumentacja została właściwie podpisana / 
potwierdzona za zgodność z oryginałem? 
3. Czy wypełniono w sposób zgodny z instrukcją, 
wszystkie wymagane pola wniosku oraz czy wniosek 
zawiera wszystkie strony? 
4. Czy zostały dołączone wszystkie wymagane 
załączniki? 
5. Czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z 
instrukcją? 
6. Czy złożona dokumentacja jest spójna? 

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 

Weryfikacja wydatków kwalifikowanych deklarowanych 
przez Wnioskodawcę pod kątem niezbędności i zasadności, 
ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów, w tym 
w szczególności: ocena wskazanych przez Wnioskodawcę 
wydatków pod kątem ich racjonalności, zasadności z 
punktu widzenia realizacji projektu oraz adekwatności 
wydatków do planowanego zakresu i celu projektu 
Zakup nieruchomości, gruntów, robót i materiałów 
budowlanych jest możliwy pod warunkiem, iż jest kosztem 
kwalifikowanym w ramach danego schematu oraz 
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pozostaje w bezpośrednim związku z celami 
przedsięwzięcia objętego wsparciem.  
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniającego korekty wydatków 
kwalifikowanych. W przypadku stwierdzenia, że dany 
wydatek nie może zostać uznany za kwalifikowany, 
oceniający ma prawo usuwania (i przenoszenia do części 
niekwalifikowanej) wydatków do wysokości 10% kosztów 
kwalifikowanych. W takim przypadku oceniający wpisuje, 
że kryterium zostało spełnione i jednocześnie 
rekomenduje obniżenie kwoty dofinansowania z podaniem 
kwoty niekwalifikowanej. 
Beneficjent otrzymuje uzasadnienie decyzji KOP i może 
się do niej odnieść poprzez przedłożenie szczegółowego 
uzasadnienia kosztów. 

2. 

Wykonalność 
finansowa 
i prawidłowość 
przygotowania analiz 
finansowych 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ocenie tego kryterium brane są pod uwagę możliwości 
finansowe Wnioskodawcy związane z realizacją projektu, 
w tym również realność pozyskania finansowania 
zewnętrznego na realizację projektu (jeśli dotyczy).  
Badając realność i prawidłowość przygotowanych analiz 
finansowych w biznesplanie, Oceniający sprawdza czy 
analizy te oparte są na jasno sprecyzowanych i właściwych 
założeniach, czy w przypadku analizy przychodów 
spełniona jest zasada realności, czy istnieje korelacja 
pomiędzy danymi w poszczególnych tabelach finansowych, 
itp. 

3. 

Charakterystyka 
projektu pod kątem 
jego szczegółowej 
oceny 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu podlegać będą następujące kwestie: 

- Czy projekt został opisany w sposób umożliwiający 
identyfikację poszczególnych wydatków (kosztów 
kwalifikowanych)?  

- Czy wydatki przedstawione w budżecie odpowiadają 
kategoriom wydatków kwalifikowanych określonych w 
Podręczniku kwalifikowalności wydatków w ramach 
MRPO? 

- Czy wskaźniki są przedstawione w sposób 
umożliwiający ich weryfikację i czy są spójne z 
danymi określonymi we wniosku i w załącznikach? 

- Czy projekt jest spójny pod względem celów, 
budżetu i efektów projektu oraz realności 
wykonania? 

Właściwa ocena merytoryczna 

9. 
Doświadczenie 
Wnioskodawcy oraz 
Trwałość projektu  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

1. Wnioskodawca posiada potencjał merytoryczny oraz 
organizacyjny odpowiadający zakresowi i skali realizacji 
projektu – 0-2 pkt.  
Ocenia się, czy zasoby posiadane przez Wnioskodawcę (w 
tym: park maszynowy, budynki, zasoby ludzkie, możliwości 
organizacyjne) są wystarczające dla realizacji projektu – 
z uwzględnieniem zasobów, które Wnioskodawca zamierza 
zakupić w ramach projektu). Jeśli Wnioskodawca nie ma 
doświadczenia w prowadzeniu działalności związanej z 
projektem, powinien wykazać, że zapewni właściwe 
zasoby, które pozwolą na prawidłową realizację projektu. 
Jeśli w takiej sytuacji brak jest informacji o właściwych 
zasobach, projekt należy uznać za niespełniający tego 
kryterium. 
 
2. Wnioskodawca posiada udokumentowane nagrody i 
wyróżnienia – krajowe i międzynarodowe lub systemy 
zarządzania, np. ISO.   
- Wnioskodawca nie posiada  nagród i wyróżnień - 0 pkt. 
- Wnioskodawca  posiada nagrody,  wyróżnienia  lub systemy 
zarządzania, np. ISO – 1 pkt.. 
Punkty za spełnienie tego kryterium przyznawane są 
wyłącznie za uzyskane nagrody/ wyróżnienia krajowe lub 
międzynarodowe.  
Oceniający nie uzna za spełniające to kryterium nagród 
lub wyróżnień przyznawanych przez kooperantów 
(dostawców lub odbiorców) Wnioskodawcy, nagród za 
działalność charytatywną lub inną o podobnym 
charakterze. Przy ocenie systemów zarządzania  brana 
będzie pod uwagę ich aktualność.  
 
3.Trwałość projektu 
Efekty projektu będą trwałe po zakończeniu jego 
realizacji. (5 lat od daty przekazania Beneficjentowi 
płatności końcowej) - 0-1 pkt.  
Oceniający weźmie pod uwagę: 

− posiadane przez Wnioskodawcę zasoby 
finansowe na realizację projektu oraz na jego 
utrzymanie przez okres wymagany dla danej 
kategorii wnioskodawców po realizacji,  

− zasoby techniczne i ludzkie przeznaczone do 
realizacji projektu,  

− prognozy dla projektu i dla całej działalności 
prowadzonej przez Wnioskodawcę (w okresie 
wymaganym dla danej kategorii 
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wnioskodawców), 
− wskaźniki, jakie Wnioskodawca zamierza 

osiągnąć dzięki realizacji projektu, a przede 
wszystkim realność osiągnięcia i utrzymania 
tych wskaźników. 

Punkty za poszczególne subkryteria podlegają sumowaniu. 

10. 
Zakres korzyści 
osiągnięty w wyniku 
realizacji projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego – 

biznesplan 

KOP 2 0-4 pkt  

Uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności 
Wnioskodawcy. Oceniający weźmie pod uwagę przede 
wszystkim:  

- Czy opisana wyjściowa pozycja konkurencyjna 
zarówno Wnioskodawcy jak i potencjalnych odbiorców 
pomocy ze strony IOB jest znacząco gorsza (słabsza) 
od pozycji, którą Wnioskodawca/odbiorcy pomocy 
zamierzają zająć po zrealizowaniu projektu. Jaka 
będzie faktyczna pozycja konkurencyjna 
Wnioskodawcy/odbiorców usług po realizacji projektu 
– 0-2 pkt, 
- Wskaźniki projektu oraz metodykę ich obliczania i 
źródła informacji o nich – możliwości osiągnięcia i 
utrzymania celów projektu, które w sposób pośredni 
odzwierciedlają ryzyko niepowodzenia – 0-2 pkt.  

Ocena zostanie dokonana na podstawie szczegółowych 
zapisów biznesplanu/studium wykonalności w części 
dotyczącej obecnej i prognozowanej sytuacji finansowo-
ekonomicznej Wnioskodawcy. 

11. Realizacja polityk 
horyzontalnych UE 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt  

W zakresie polityki równości szans proponuje się 
następujące punktowanie: 
- bezpośredni lub pośredni pozytywny wpływ na politykę 
równości szans - 2 pkt.,  
- neutralny  wpływ na politykę równości szans -  1 pkt. 
- negatywny wpływ na politykę równości szans - 0 pkt.* 
W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego, w tym uwzględnienie w ramach projektu 
możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej:  
– pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 2 pkt. 
– neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 1 pkt.  
– negatywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego 0 pkt.* 
Punkty za poszczególne subkryteria podlegają sumowaniu.  
* W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z polityk horyzontalnych projekt nie może 
podlegać dofinansowaniu. 

12. 
Zakres i specjalizacja 
usług doradczych – 
podejście systemowe  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt 

Ocenie poddana zostanie systemowość przyjętych 
rozwiązań. 
 
1.Poprawa oferty instytucji otoczenia biznesu lub sieci 
instytucji otoczenia biznesu – wpływ projektu na 
zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do oferty instytucji 
otoczenia biznesu lub sieci instytucji otoczenia biznesu – 
szczególnie premiowane będą projekty, opierające się na 
kooperacji Beneficjenta z innymi podmiotami, tworzące 
sieci współpracy i pozwalające na standaryzację na jak 
największym obszarze usług dla przedsiębiorstw – 0-2 pkt. 
2.Wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie 
realizacji specjalistycznych usług dla przedsiębiorców, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP. Udokumentowana 
działalność instytucji, m. in. poprzez dotychczas 
realizowane projekty/liczbę świadczonych usług – 0-1 pkt.  
3.Projekt służy 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) – 0-1 pkt.  
Punkty za poszczególne subkryteria podlegają sumowaniu. 
Kryterium to ma ograniczyć dostęp tych podmiotów, które 
świadczą wyłącznie działalność informacyjną dla 
przedsiębiorstw. 

13. 
Analiza potrzeb 
regionu w zakresie 
świadczenia usług 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Projekt opiera się na przeprowadzonej analizie potrzeb 
grupy odbiorców – ocena na podstawie badań rynku. 
– Wnioskodawca nie przedstawił rzetelnej analizy potrzeb 
grupy odbiorców –  0 pkt., 
– analiza nie uwzględnia wszystkich aspektów związanych 
ze świadczeniem usług przez Wnioskodawcę lub oferta 
Wnioskodawcy powiela usługi dostępne na rynku – 1-2 pkt., 
– przedstawiona analiza jest szczegółowa i wiarygodna 
oraz wynika z niej zapotrzebowanie na usługi oferowane 
przez Wnioskodawcę – 3-4 pkt 

14. Gotowość projektu Wniosek KOP 4 0-4 pkt Weryfikacja złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji 
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do realizacji aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

pod kątem zdolności do rozpoczęcia realizacji inwestycji, 
m.in. prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na 
budowę, koncesji, licencji niezbędnych do wdrożenia 
inwestycji (jeśli dotyczy).  
Punktacja: 

- 4 pkt. – projekt posiada pozwolenie na budowę (lub 
dokument równoważny) lub zgłoszenie budowy, albo, 
w przypadku gdy projekt nie wymaga 
pozwolenia/zgłoszenia, projekt posiada wszystkie 
dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji 
inwestycji, 

- 2-3 pkt. – projekt posiada opracowaną 
dokumentację techniczną oraz ma uregulowany 
status prawny gruntu/nieruchomości, lecz istnieją 
inne przeszkody formalno-prawne uniemożliwiające 
rozpoczęcie inwestycji; dotyczy również projektów 
planowanych do realizacji w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj”, 

- 1 pkt - dokumentacja w trakcie opracowywania 
(posiadane koncepcje, założenia wymagane prawem 
polskim, np. koncepcja architektoniczna), 

- 0 pkt. – projekt w fazie analiz, studiów. 
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OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY 

Działanie 

2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 
Schemat D Wsparcie funduszy zwrotnych, przeznaczonych dla przedsiębiorstw 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 29/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 
22 lutego 2008 r. zmienione Uchwałą Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 Nr 
15/09 z dnia 6 maja 2009 r., 6/10 z dnia 8 listopada 2010 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej  

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 

[tak/nie]/ 
Punktowe  

Komentarz/Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. 
Warunki wstępne 
 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawane są podstawowe warunki dostępowe, 
jakie musi spełnić przedkładana dokumentacja w ramach 
określonego konkursu. W szczególności ocena będzie 
polegała na odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony do 
odpowiedniej instytucji w odpowiedzi na właściwy konkurs? 
2. Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony w 
terminie wyznaczonym w Regulaminie konkursu? 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kwalifikowalność podmiotowa 
Wnioskodawcy (potencjalnego Beneficjenta) w odniesieniu 
do warunków określonych m.in. w Regulaminie konkursu 
oraz Uszczegółowieniu MRPO. W szczególności ocena będzie 
polegała na odpowiedzi na pytanie: 

1. Czy Wnioskodawca kwalifikuje się do wsparcia w 
ramach konkursu? 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kwalifikowalność projektu, w 
szczególności pod kątem zgodności z wymogami 
Uszczegółowienia MRPO, Regulaminu konkursu, zasadami 
kwalifikowania wydatków, udzielania pomocy publicznej, 
linii demarkacyjnej – między innymi poprzez odpowiedzi na 
następujące pytania: 
1. Czy projekt kwalifikuje się do wsparcia w ramach danego 
działania/schematu? 
2. Czy wydatki określone w projekcie wpisują się w listę 
wydatków kwalifikowanych dla danego schematu oraz czy 
spełniają wszystkie zasady związane z limitami na 
poszczególne kategorie? 
3. Czy projekt spełnia zasady wynikające z przepisów o 
pomocy publicznej? 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kompletność i poprawność 
wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, w 
szczególności pod kątem zgodności z zapisami Regulaminu 
konkursu, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie 
oraz załączników. Ocena będzie polegała m.in. na 
odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy dokumentacja została złożona na właściwych 
formularzach w wymaganej liczbie egzemplarzy? 
2. Czy dokumentacja została właściwie podpisana / 
potwierdzona za zgodność z oryginałem? 
3. Czy wypełniono w sposób zgodny z instrukcją, wszystkie 
wymagane pola wniosku oraz czy wniosek zawiera wszystkie 
strony? 
4. Czy zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki? 
5. Czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z instrukcją? 
6. Czy złożona dokumentacja jest spójna? 

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 

Weryfikacja wydatków kwalifikowanych deklarowanych 
przez Wnioskodawcę pod kątem niezbędności i zasadności 
ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów. 
W szczególności będzie to weryfikacja wydatków 
wskazanych jako kwalifikowane  pod kątem niezbędności 
każdego z nich dla realizacji projektu oraz osiągnięcia 
zakładanych 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 umożliwiający identyfikację poszczególnych 
wydatków (kosztów kwalifikowanych) i ich 
kwalifikowalność, czy wskaźniki zostały przedstawione w 
sposób umożliwiający ich weryfikację, czy projekt jest 
spójny pod względem celów, budżetu i zaplanowanych 
efektów oraz czy załączony regulamin funduszu spełnia 
wymagania określone przez Instytucję Zarządzającą.   
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Właściwa ocena merytoryczna 

15. 
Doświadczenie  
Wnioskodawcy oraz 
trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0 – 4 pkt 

1. W przypadku funduszy zwrotnych ocenie poddana 
zostanie dotychczasowa jego działalność pod kątem 
wartości i liczby udzielonych pożyczek/poręczeń, liczby 
zatrudnionych osób/procent straconych pożyczek. W 
przypadku gdy: 

• podmiot działa w sposób nieefektywny, 
wykazuje niski poziom aktywności na rynku – 0 
pkt, 

• podmiot działa efektywnie na rynku, jest 
znaczącym aktorem na tym rynku – 1 pkt  

 
2.  W przypadku trwałości projektu ocenie podlegać będą 
efekty jego realizacji w okresie 5 lat od daty przekazania 
Beneficjentowi płatności końcowej. – 0–3 pkt. Oceniający 
weźmie pod uwagę takie elementy, które mogą decydować 
o możliwości realizacji projektu: 

• posiadane przez Wnioskodawcę zasoby 
finansowe na realizację projektu oraz na jego 
utrzymanie. Pod uwagę brana będzie m.in. 
dotychczasowa działalność funduszu (czy 
przynosiła ona zyski/straty w okresie ostatnich 
2 lat obrachunkowych, stopień zaangażowania 
kapitału itp.);  

• zasoby techniczne i ludzkie przeznaczone do 
realizacji projektu: czy są na poziomie 
gwarantującym sprawne funkcjonowanie 
podmiotu. Pod uwagę należy również wziąć 
fakt, czy Beneficjent nie zadeklarował 
konieczności zatrudnienia zbyt dużej liczy osób 
w stosunku do zakresu działalności: 
efektywność zatrudnienia. 

• wskaźniki projektu, metodykę ich obliczania 
oraz źródła informacji o nich, tj. możliwości 
osiągnięcia i utrzymania celów projektu, które 
w sposób pośredni odzwierciedlają ryzyko 
niepowodzenia. 

Punkty poszczególnych subkryteriów podlegają 
sumowaniu.  

16. 
Obszar 
funkcjonowania 
Wnioskodawcy 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 1 – 4 pkt 

W przypadku funduszy zwrotnych ocena będzie 
przeprowadzana na podstawie statutu/regulaminu 
organizacyjnego oraz rzeczywistego potencjału ludzkiego i 
rzeczowego. W przypadku funduszy poręczeniowych dane 
powinny być poparte podpisanymi umowami z 
bankami/instytucjami finansowymi. W przypadku nowo-
tworzonych funduszy – zapisami planu/strategii rozwoju 
funduszu. Punkty przyznane w ramach tego kryterium: 
1 pkt – powiat;  
2 pkt – więcej niż 1 powiat, lecz nie cały subregion;  
3 pkt – co najmniej 1 subregion; 
4 pkt – całe województwo.   

17. 
Udział własny 
Wnioskodawcy 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0 – 4 pkt 

Ocenie będzie podlegać deklarowany udział kapitału 
własnego w wydatkach kwalifikowanych. W przypadku gdy:   

• Wnioskodawca nie zadeklarował udziału 
własnego – 0 pkt, 

• udział własny Wnioskodawcy wynosi od 0 do 5% 
– 1 pkt, 

• udział własny Wnioskodawcy wynosi powyżej 5 
do 10 % – 2 pkt. 

• udział własny Wnioskodawcy wynosi powyżej 10 
do 20% – 3 pkt.,  

• udział własny Wnioskodawcy wynosi powyżej 
20% – 4 pkt. 

18. 
Zakres korzyści 
osiągnięty w wyniku 
realizacji projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0 – 4 pkt 

Uzasadnione wzmocnienie konkurencyjności 
Wnioskodawcy.  
Oceniający weźmie pod uwagę przede wszystkim takie 
elementy jak: 

• czy opisana wyjściowa pozycja konkurencyjna 
Wnioskodawcy jest znacząco gorsza (słabsza) 
od pozycji, którą Wnioskodawca zamierza 
zająć po zrealizowaniu projektu; jaka będzie 
faktyczna pozycja konkurencyjna 
Wnioskodawcy po realizacji projektu - 0-2 pkt, 

• opisany we wniosku i biznesplanie realny wpływ 
funduszu na stymulowanie rozwoju 
gospodarczego na obszarze jego 
funkcjonowania, w tym również ocena 
dokonanej przez Wnioskodawcę analizy potrzeb 
(własnych Wnioskodawcy i przedsiębiorstw – 
potencjalnych odbiorców pomocy) - 0-2 pkt.  

Punkty poszczególnych subkryteriów podlegają 
sumowaniu.  

19. 
Efektywność 
zaangażowanego 
kapitału 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 

KOP 3 0 – 4 pkt 

Ocena dokonywana na podstawie ostatnich dostępnych badań 
rynkowych, publikowanych przez instytucje zrzeszające 
fundusze zwrotne lub na podstawie  informacji z 
działalności funduszy przekazanych przez Wnioskodawcę. 
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aplikacyjnego Stosunek wartości udzielonych przez Wnioskodawcę 
pożyczek lub poręczeń do kapitału od początku 
działalności funduszu wynosi: (stan na koniec roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie)  

• 0 - 50% - 0 pkt 
• pow. 50 % do 100 %- 1 pkt. 
• pow. 100%  do 150 % - 2 pkt. 
• pow. 150%  do 200 % - 3 pkt. 
• pow. 200% - 4 pkt. 

 
W przypadku Wnioskodawców, którzy chcą rozszerzyć profil 
prowadzonej działalności o fundusz, którego nie prowadzili 
w roku, którego dotyczą dane (ww. ostatnie dostępne 
badania rynkowe), pod uwagę brana będzie efektywność 
prowadzonego dotychczas funduszu, np. w przypadku 
podmiotów, które chcą utworzyć fundusz poręczeniowy 
oceniana będzie dotychczasowa działalność w zakresie 
funduszu pożyczkowego.  
W przypadku Wnioskodawców, którzy nie prowadzili 
dotychczas działalności pożyczkowej/poręczeniowej – 1 
pkt.  

20. 
Realizacja polityk  
horyzontalnych UE 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0 – 4 pkt 

W zakresie polityki równości szans proponuje się 
następujące punktowanie::  

• pozytywny wpływ na politykę równości szans – 
2 pkt.,  

• neutralny   wpływ – 1 pkt, 
• negatywny wpływ  – 0 pkt.* 

 
W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego,  w tym uwzględnienie w ramach projektu 
możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej:  

• pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego – 2 pkt, 

• neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego – 1 pkt,  

• negatywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego - 0 pkt.* 

 
* W przypadku uzyskania 0 pkt w którymkolwiek z 
podkryteriów projekt nie podlega dofinansowaniu ze 
środków MRPO.  
Punkty za poszczególne subkryteria podlegają sumowaniu. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1- 20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także wpływ projektu na 
zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa. 
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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. zmienione Uchwałą Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007  – 
2013 Nr 16/09 z dnia 6 maja 2009 r., 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., 6/10 z dnia 8 listopada 2010 r., 6/11 z dnia 15 listopada 2011 r. 

Kryteria oceny formalnej  

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 

[tak/nie]/ 
Punktowe  

Komentarz/Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

Weryfikacji poddawane są podstawowe warunki 
dostępowe, jakie musi spełnić przedkładana dokumentacja 
w ramach określonego konkursu. W szczególności ocena 
będzie polegała na odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony do 
odpowiedniej instytucji w odpowiedzi na właściwy konkurs? 
2. Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony w 
terminie wyznaczonym w Regulaminie konkursu? 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kwalifikowalność podmiotowa 
Wnioskodawcy (potencjalnego Beneficjenta) w odniesieniu 
do warunków określonych m.in. w Regulaminie konkursu 
oraz Uszczegółowieniu MRPO. W szczególności ocena 
będzie polegała na odpowiedzi na pytanie: 
1. Czy Wnioskodawca kwalifikuje się do wsparcia w 

ramach konkursu? 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest wstępna kwalifikowalność 
projektu, w szczególności pod kątem zgodności z wymogami 
Uszczegółowienia MRPO, Regulaminu konkursu, zasadami 
kwalifikowania wydatków, udzielania pomocy publicznej, 
linii demarkacyjnej – między innymi poprzez odpowiedzi na 
następujące pytania: 
1. Czy wskazany rodzaj projektu jest zgodny z typami 
przewidzianymi w Uszczegółowieniu MRPO?  
2. Czy wydatki określone w projekcie wpisują się w listę 
wydatków kwalifikowanych dla danego schematu oraz czy 
spełniają wszystkie zasady związane z limitami na 
poszczególne kategorie? 
3. Czy projekt spełnia zasady wynikające z przepisów o 
pomocy publicznej (weryfikacja na podstawie informacji 
przedstawionych we wniosku o dofinansowanie oraz w 
załącznikach)? 
 
Ostateczna weryfikacja kwalifikowalności projektu nastąpi 
na etapie oceny technicznej w ramach kryterium 
Charakterystyka projektu badawczego pod kątem jego 
szczegółowej oceny. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kompletność i poprawność 
wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, w 
szczególności pod kątem zgodności z zapisami Regulaminu 
konkursu, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie 
oraz załączników. Ocena będzie polegała m.in. na 
odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy dokumentacja została złożona na właściwych 
formularzach w wymaganej liczbie egzemplarzy? 
2. Czy dokumentacja została właściwie podpisana / 
potwierdzona za zgodność z oryginałem? 
3. Czy wypełniono w sposób zgodny z instrukcją, wszystkie 
wymagane pola wniosku oraz czy wniosek zawiera 
wszystkie strony? 
4. Czy zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki? 
5. Czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z 
instrukcją? 
6. Czy złożona dokumentacja jest spójna? 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Sprawdza: 

Pracownik/KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Komentarz/Uzasadnienie 
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Logiczne 
[tak/nie]/ 
Punktowe 

Ocena techniczna 

1. 
Kwalifikowalność 
kosztów 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Weryfikacja wydatków kwalifikowanych deklarowanych 
przez Beneficjenta pod kątem niezbędności i zasadności ze 
względu na osiągnięcie planowanych rezultatów, w tym w 
szczególności: 
- Ocena kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności 
z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków. 
- Ocena wydatków wskazanych jako kwalifikowane  pod 
kątem niezbędności każdego wydatku dla realizacji 
projektu oraz osiągnięcia zakładanych rezultatów.  
 
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniającego korekty 
lub usunięcia wydatków kwalifikowanych w sytuacji, gdy 
są one zawyżone lub nie są ściśle związane z celami 
projektu. Zmniejszenie wydatków kwalifikowanych jest 
możliwe o ile zmiana ta nie przekroczy 20% ich łącznej 
wartości w przeciwnym wypadku projekt podlega 
odrzuceniu. 

2. 
Wykonalność 
finansowa i trwałość 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

W ocenie tego kryterium brane są pod uwagę możliwości 
finansowe Wnioskodawcy związane z realizacją projektu, 
w tym również realność pozyskania finansowania 
zewnętrznego na realizację projektu oraz realność 
wykonania projektu. Dodatkowo ocenie zostanie poddana 
zdolność Wnioskodawcy do utrzymania trwałości projektu 
w wymaganym okresie. 

3. 

Charakterystyka 
projektu 
badawczego pod 
kątem jego 
szczegółowej oceny 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu podlegać będą następujące kwestie: 

- Czy projekt został opisany w sposób umożliwiający 
identyfikację poszczególnych wydatków (kosztów 
kwalifikowanych)?  

- Czy wskaźniki są przedstawione w sposób 
umożliwiający ich weryfikację i czy są spójne z 
danymi określonymi we wnioski i załącznikach? 

- Czy projekt jest spójny pod względem celów, 
budżetu i efektów projektu oraz realność wykonania?  

- Czy projekt cechuje się innowacyjnością co najmniej 
na poziomie regionalnym? 

- Czy projekt spełnia definicję badań przemysłowych 
i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych 
określonych w przepisach o  pomocy publicznej? 

- Czy koszty oraz etapy prac zostały prawidłowo 
przyporządkowane do właściwego rodzaju badań? 

- Czy wnioskodawca posiada prawo do ubiegania się o 
wyższy poziom dofinansowania (premię)? 

 
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniającego korekty 
wniosku o dofinansowanie, bez możliwości zwiększenia 
poziomu dofinansowania,  w związku z niewłaściwym 
przyporządkowaniem rodzaju badań lub koniecznością 
obniżenia intensywności pomocy publicznej. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 

Doświadczenie 
Wnioskodawcy i/ 
lub  partnerów 
projektu  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Subkryterium I (0-3 pkt.) 
Doświadczenie i potencjał Wnioskodawcy: 
- Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji 
projektów badawczych lub zasoby naukowo-badawcze 
takie jak personel badawczy, laboratoria, infrastrukturę 
badawczą, patenty, wyniki badań naukowych – 1 pkt. 
- Wnioskodawca posiada doświadczenie w obszarze 
objętym projektem badawczym – 2 pkt. 
Subkryterium II (0-1) 
Doświadczenie i potencjał partnera projektu 
Partner projektu posiada odpowiednie zasoby naukowo-
badawcze oraz doświadczenie w realizacji projektów 
badawczych – 1 pkt. 
 
Punkty w ramach subkryteriów podlegają sumowaniu. 

2. 
Charakter 
współpracy w 
ramach projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-2 

Weryfikacji poddane zostaną charakter i efektywność 
współpracy w ramach projektu pomiędzy przedsiębiorcą a 
organizacją badawczą. Punktacja zostanie przyznana na 
podstawie jednego z poniższych wariantów: 
- brak współpracy w ramach projektu – 0 pkt; 
- współpraca w ramach projektu na podstawie umowy o 
partnerstwie, umowy o współpracy, listu intencyjnego lub 
umowy o wykonanie badań lub zakup wyników badań – 1 
pkt; 
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- efektywna współpraca w ramach projektu,  tj. taka, w 
której organizacja badawcza ponosi co najmniej 10% 
wydatków kwalifikowanych projektu oraz ma prawo do 
publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim 
pochodzą one z prowadzonych przez nią badań, na 
podstawie umowy partnerstwa – 2 pkt. 

3. 
Innowacyjny i 
konkurencyjny 
charakter projektu   

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 6 0-4 pkt 

Subkryterium I (0-2 pkt.) 
Innowacyjność projektu 
W ramach oceny innowacyjności projektu oceniający 
weźmie pod uwagę jedną z poniższych możliwości: 
- projekt cechuje się innowacyjnością na poziomie 
regionalnym – 1 pkt.; 
- projekt cechuje się innowacyjnością produktową lub 
procesową na poziomie ponadregionalnym – 2 pkt; 
 
Subkryterium II (0-2 pkt.) 
Znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu 
W ramach tego subkryterium ocenie poddana zostanie 
zgodność tematyki badań z kluczowymi dla województwa 
obszarami innowacji wynikającymi z Regionalnej Strategii 
Innowacji oraz foresight’u technologicznego. Projekt 
realizujący co najmniej jedno z kluczowych zagadnień 
tematycznych określonych poniżej otrzyma 2 pkt.: 
Bezpieczeństwo i komfort życia 

- Budownictwo samowystarczalne energetycznie 

- Czyste technologie energetyczne 

- Inżynieria materiałowa i nanotechnologie dla 
zastosowań specjalnych 

Medycyna i zdrowie 

- Inżynieria tkankowa 

- Leki i technologie miejscowo niszczące nowotwory 

- Monitoring i kontrola stanów chorobowych 

- Usprawnienie procesu leczenia w oparciu o analizę 
danych 

Informacja i wizualizacja 

- Bezdotykowy interfejs komputerowy 

- Systemy inteligentne 

- Uniwersalny dostęp do informacji 
 
Punkty w ramach subkryteriów podlegają sumowaniu. 

4. 
Wartość naukowa  
przygotowywanych 
badań 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 6 0-2 pkt 

W ramach tego kryterium punktowane będą następujące 
czynniki: 
- założenia metodologiczne realizowanych badań są 
poprawne oraz uwzględniają charakter i skalę projektu – 1 
pkt; 
- wartość naukowa projektu badawczego jest znacząca i 
przyczynia się do rozwoju nauki – 1 pkt.  

5. 
Wartość rynkowa 
przygotowywanych 
badań 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 6 0-2 pkt 

W ramach tego kryterium punktowane będą następujące 
czynniki: 
- realizowane w projekcie badania lub nabywane wyniki 
badań wynikają z rzeczywistego lub potencjalnego 
zapotrzebowania rynku – 1 pkt; 
- rezultaty projektu badawczego nadają się do 
komercyjnego zastosowania – 1 pkt. 

5. 
Rezultaty realizacji 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-3 pkt 

Ocenie poddane zostaną mierzalne rezultaty realizacji 
projektu badawczego zgodnie z poniższymi warunkami: 
- wynikiem realizacji projektu będzie prototyp, nowy 
produkt, usługa, technologia – 1 pkt; 
- wynikiem realizacji projektu będzie zgłoszenie 
patentowe, zgłoszenie wzoru użytkowego / 
przemysłowego – 1 pkt; 
- wynikiem realizacji projektu będzie utworzenie przez 
wnioskodawcę nowych etatów badawczych – 1 pkt; 
 
Punkty za poszczególne rezultaty podlegają sumowaniu. 

6. 
Realizacja polityk  
horyzontalnych UE 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-2 pkt 

Oceniający przyznając punktację bierze pod uwagę 
następujące czynniki: 
- Celem realizacji projektu jest wprowadzenie rozwiązań 
sprzyjających ochronie i poprawie środowiska naturalnego 
– 1 pkt. 
- Celem realizacji projektu jest wprowadzenie rozwiązań 
mających pozytywny wpływ na politykę równości szans – 1 
pkt. 
 
Punkty za poszczególne czynniki podlegają sumowaniu. 
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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., zmienione Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) 
w latach 2007  – 2013 Nr: 12/09 z dnia 6 maja 2009 r., 36/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., 6/10 z dnia 8 
listopada 2010 r., 7/11 z dnia 15 listopada 2011 r. 

Kryteria oceny formalnej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło 
informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne 

[tak/nie]/ 
Punktowe  

Komentarz/Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

Weryfikacji poddawane są podstawowe warunki dostępowe, jakie 
musi spełnić przedkładana dokumentacja w ramach określonego 
konkursu. W szczególności ocena będzie polegała na odpowiedzi 
na następujące pytania: 
1. Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony do 
odpowiedniej instytucji w odpowiedzi na właściwy konkurs? 
2. Czy wniosek wraz z załącznikami został złożony w terminie 
wyznaczonym w Regulaminie konkursu? 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kwalifikowalność podmiotowa 
Wnioskodawcy (potencjalnego Beneficjenta) w odniesieniu do 
warunków określonych m.in. w Regulaminie konkursu oraz 
Uszczegółowieniu MRPO. W szczególności ocena będzie polegała 
na odpowiedzi na pytanie: 
Czy Wnioskodawca kwalifikuje się do wsparcia w ramach 
konkursu? 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest wstępna kwalifikowalność projektu, 
w szczególności pod kątem zgodności z wymogami 
Uszczegółowienia MRPO, Regulaminu konkursu, zasadami 
kwalifikowania wydatków, udzielania pomocy publicznej, linii 
demarkacyjnej – między innymi poprzez odpowiedzi na 
następujące pytania: 
1. Czy wskazany rodzaj projektu jest zgodny z typami 
przewidzianymi w Uszczegółowieniu MRPO? 
2. Czy wydatki określone w projekcie wpisują się w listę 
wydatków kwalifikowanych dla danego schematu oraz czy 
spełniają wszystkie zasady związane z limitami na poszczególne 
kategorie? 
3. Czy projekt spełnia zasady wynikające z przepisów o pomocy 
publicznej (weryfikacja na podstawie informacji przedstawionych 
we wniosku o dofinansowanie oraz w załącznikach)? 
 
Ostateczna weryfikacja kwalifikowalności projektu nastąpi na 
etapie oceny technicznej w ramach kryterium Charakterystyka 
projektu pod kątem jego szczegółowej oceny. 

4. 
Kompletność i 
poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik - L 

Weryfikacji poddawana jest kompletność i poprawność wniosku o 
dofinansowanie wraz z załącznikami, w szczególności pod kątem 
zgodności z zapisami Regulaminu konkursu, Instrukcji 
wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz załączników. Ocena 
będzie polegała m.in. na odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy dokumentacja została złożona na właściwych formularzach 
w wymaganej liczbie egzemplarzy? 
2. Czy dokumentacja została właściwie podpisana / 
potwierdzona za zgodność z oryginałem? 
3. Czy wypełniono w sposób zgodny z instrukcją, wszystkie 
wymagane pola wniosku oraz czy wniosek zawiera wszystkie 
strony? 
4. Czy zostały dołączone wszystkie wymagane załączniki? 
5. Czy załączniki zostały przygotowane zgodnie z instrukcją? 
6. Czy złożona dokumentacja jest spójna? 

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 

Weryfikacja wydatków kwalifikowanych deklarowanych przez 
Beneficjenta pod kątem niezbędności i zasadności, ze względu na 
osiągnięcie planowanych rezultatów, w tym w szczególności: 
- Ocena kwalifikowalności wydatków pod kątem zgodności z 
Podręcznikiem kwalifikowania wydatków. 
- Ocena wydatków wskazanych jako kwalifikowane  pod kątem 
niezbędności każdego wydatku do wdrożenia wyników prac B+R 
oraz osiągnięcia zakładanych rezultatów. 
 
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniającego korekty lub 
usunięcia wydatków kwalifikowanych w sytuacji, gdy są one 
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zawyżone lub nie są ściśle związane z celami projektu. 
Zmniejszenie wydatków kwalifikowanych jest możliwe o ile 
zmiana ta nie przekroczy 20% ich łącznej wartości w przeciwnym 
wypadku projekt podlega odrzuceniu. 

2. 

Wykonalność 
finansowa 
i prawidłowość 
przygotowania 
analiz 
finansowych oraz 
trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP - L 

W ocenie tego kryterium brane są pod uwagę możliwości 
finansowe Wnioskodawcy, związane z realizacją projektu, w tym 
również realność pozyskania finansowania zewnętrznego na 
realizację projektu (jeśli dotyczy).  
 
Badając realność i prawidłowość przygotowanych analiz 
finansowych w biznesplanie Oceniający sprawdza czy analizy te 
oparte są na jasno sprecyzowanych i właściwych założeniach, czy 
w przypadku analizy przychodów spełniona jest zasada realności, 
czy istnieje korelacja pomiędzy danymi w poszczególnych 
tabelach finansowych, itp. 
 
Dodatkowo ocenie zostanie poddana zdolność Wnioskodawcy do 
utrzymania trwałości projektu w wymaganym okresie. 

3. 

Zgodność 
projektu 
z przepisami w 
zakresie ochrony 
środowiska  

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu będzie podlegać kompletność dokumentacji 
dotyczącej ochrony środowiska, stanowiącej załącznik do Wniosku 
o dofinansowanie, w tym jej zgodność z przepisami UE 
(Dyrektywy UE), zgodność z prawem krajowym (Ustawa z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenie oddziaływania na środowisko z późn. zm.) oraz zgodność 
z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych 
programów operacyjnych. 

4. 

Charakterystyka 
projektu pod 
kątem jego 
szczegółowej 
oceny 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP - L 

Sprawdzeniu podlegać będą następujące kwestie: 

- Czy projekt został opisany w sposób umożliwiający 
identyfikację poszczególnych wydatków (kosztów 
kwalifikowanych)?  

- Czy wskaźniki są przedstawione w sposób umożliwiający 
ich weryfikację i czy są spójne z danymi określonymi we 
wniosku oraz w załącznikach? 

- Czy projekt jest spójny pod względem celów, budżetu i 
efektów projektu oraz realność wykonania? 

- Czy projekt cechuje się innowacyjnością co najmniej na 
poziomie regionalnym? 

- Czy projekt polega na wdrożeniu posiadanych przez 
Wnioskodawcę wyników prac B+R (w tym w szczególności 
czy posiadane wyniki badań należą do kategorii B+R)?  

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 

Potencjał i 
zdolność 
Wnioskodawcy do 
wdrożenia 
wyników prac B+R 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załącznik do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

Ocenie poddane zostaną potencjał i zdolność wnioskodawcy do 
wdrożenia wyników prac B+R zgodnie z poniższymi warunkami: 
 
- Wnioskodawca posiada doświadczanie we wdrażaniu wyników 
prac badawczo – rozwojowych lub dysponuje odpowiednimi 
zasobami niezbędnymi do realizacji prac wdrożeniowych (np. 
zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne) z uwzględnieniem 
zasobów, które przedsiębiorca zamierza zakupić w ramach 
projektu – 1 pkt; 
- Wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu 
działalności, której dotyczy projekt – 2 pkt; 
 
Punkty za poszczególne warunki podlegają sumowaniu. 

2. 
Zakres korzyści 
osiągnięty w 
wyniku realizacji 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załącznik do 
wniosku 

aplikacyjnego 
– biznesplan 

KOP 5 0-3 pkt. 

W ramach kryterium punktowane będą następujące czynniki: 
- Produkty, usługi, technologie będące rezultatem realizacji 
projektu wdrożeniowego będą nowe, nowatorskie, znacząco 
zmienione co najmniej w skali ponadregionalnej – 1 pkt; 
- Produkty, usługi, technologie będące rezultatem realizacji 
projektu wdrożeniowego będą cechowały się praktyczną 
przydatnością użytkową lub dodatkową funkcjonalnością –  
1 pkt; 
- Projekt przyniesie Wnioskodawcy rzeczywistą wartość dodaną 
oraz pozwoli na wygenerowanie zysków – 1 pkt. 
 
Punkty za poszczególne czynniki podlegają sumowaniu. 

3. Innowacyjny 
charakter 
projektu   

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt 

Subkryterium I (0-2 pkt.) 
Innowacyjność projektu 
W ramach oceny innowacyjności projektu oceniający weźmie pod 
uwagę jedną z poniższych możliwości: 
- projekt cechuje się innowacyjnością na poziomie regionalnym – 
1 pkt.; 
- projekt cechuje się innowacyjnością produktową lub procesową 
na poziomie ponadregionalnym – 2 pkt. 
 
Subkryterium II (0-2 pkt.) 
Znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu 
W ramach tego subkryterium ocenie poddana zostanie zgodność 
projektu wdrożeniowego z kluczowymi dla województwa 
obszarami innowacji wynikającymi z Regionalnej Strategii 
Innowacji oraz foresight’u technologicznego. Projekt realizujący 
co najmniej jedno z kluczowych zagadnień tematycznych 
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określonych poniżej otrzyma 2 pkt.: 
Bezpieczeństwo i komfort życia 

- Budownictwo samowystarczalne energetycznie 

- Czyste technologie energetyczne 

- Inżynieria materiałowa i nanotechnologie dla zastosowań 
specjalnych 

Medycyna i zdrowie 

- Inżynieria tkankowa 

- Leki i technologie miejscowo niszczące nowotwory 

- Monitoring i kontrola stanów chorobowych 

- Usprawnienie procesu leczenia w oparciu o analizę danych 
Informacja i wizualizacja 

- Bezdotykowy interfejs komputerowy 

- Systemy inteligentne 

- Uniwersalny dostęp do informacji 

4. Realizacja polityk  
horyzontalnych 
UE 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 1 0-2 pkt 

Oceniający przyznając punktację bierze pod uwagę następujące 
czynniki: 
- Celem realizacji projektu jest wprowadzenie rozwiązań 
sprzyjających ochronie i poprawie środowiska naturalnego – 
1 pkt; 
- Celem realizacji projektu jest wprowadzenie rozwiązań 
mających pozytywny wpływ na politykę równości szans – 1 pkt. 
 
Punkty za poszczególne czynniki podlegają sumowaniu. 

5. 
Zatrudnienie 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 1 0-2 pkt 

Ocenie poddany  zostanie wpływ projektu na tworzenie nowych 
miejsc pracy w regionie. Oceniający  weźmie pod uwagę jedną z 
poniższych możliwości:  
- 0 pkt. – wynikiem realizacji projektu jest zmniejszenie 
zatrudnienia w przedsiębiorstwie 
- 1 pkt – w wyniku realizacji projektu nie zostanie zmieniony 
poziom zatrudnienia 
- 2 pkt. – w wyniku realizacji projektu planowane jest tworzenie 
nowych miejsc pracy. 

6. Gotowość 
projektu do 
realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny 

/załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 4 0-2 pkt 

Weryfikacja złożonej przez Wnioskodawcę dokumentacji pod 
kątem zdolności do rozpoczęcia realizacji inwestycji, m.in. 
posiadanie niezbędnych decyzji, pozwoleń.  
 
Punktacja: 
- Projekt jest w pełni przygotowany do realizacji (w szczególności 
posiada niezbędne decyzje, zezwolenia, koncesje – jeśli 
dotyczy) – 2 pkt; 

- Projekt jest przygotowany do realizacji lecz oczekuje na 
uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń – 1 pkt; 

- Projekt jest w fazie przygotowań – 0 pkt. 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 259

 
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 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 44/08 z 
dnia 25 czerwca 2008 r., 18/09 z dnia 6 maja 2009 r., 42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

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/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu oceny projektów znajdujących się w 
Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013, w tym zgodności sumy kontrolnej wersji 
elektronicznej i papierowej, terminu oraz miejsca złożenia 
wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca jest 
podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację 
Indywidualnego Projektu Kluczowego Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
(MRPO), z którym zawarta została pre-umowa lub w 
przypadku których podjęta została Uchwała w sprawie 
określenia zasad przygotowania indywidualnego projektu 
kluczowego w ramach MRPO, oraz czy znajduje się on w 
katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w liście 
typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu, a także czy nie widnieje w rejestrze 
podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie projektu. 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod 
kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu.                                                                               

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o dofinansowanie, 
pod kątem prawidłowości wypełniania poszczególnych jego 
pól zgodnie z zapisami Regulaminu oceny projektów 
znajdujących się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych 
Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013, oraz kompletności 
wszystkich wymaganych regulaminem informacji, w tym 
informacji  specyficznych  dla danego Działania/Schematu.   

5. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz 
sposób pomiaru wskaźników. 

6. 

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku VAT 
oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu 
planowanych źródeł finansowania projektu. Projekt podlegać 
będzie również ocenie pod kątem występowania pomocy 
publicznej w projekcie. 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/załą

czniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów wniosku 
aplikacyjnego oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz 
finansowym, w szczególności w zakresie spójności 
odzwierciedlenia działań przewidzianych w projekcie za 
pomocą poszczególnych kosztów,  czy planowane do 
osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są spójne z 
zapisami wniosku o dofinansowanie. 
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8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w 
tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane 
załączniki, w tym załączniki specyficzne określone dla danego 
Działania/ Schematu oraz czy zostały one sporządzone 
zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w Regulaminie 
oceny projektów znajdujących się w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.                                          

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena  finansowa 

1. 
Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy 
finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości 
finansowej zostały zawarte w Wytycznych do studium 
wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w 
ramach MRPO na lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno - 
społeczny wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt 

W przypadku projektów dotyczących informacji turystycznej 
kluczowe znaczenie ma stymulowanie przez projekt ruchu 
turystycznego w regionie. Należy podkreślić jednak, iż ocena 
ekonomicznego i społecznego wpływu projektu na rozwój 
regionu nie sprowadza się jedynie do wypracowania 
określonych zysków, ale również tworzenia pewnego dobra, 
które na drodze dalszego postępowania, może przynosić zysk 
ekonomiczny dla regionu. 
 
1. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w ramach projektu  
Podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno- 
społecznym rozwoju regionu jest przyrost stałych miejsc 
pracy oraz rozwój nowych przedsiębiorstw, co przekłada się 
na zwiększenie wpływów z podatków oraz zmniejszenie 
obciążeń w zakresie wspierania osób bezrobotnych oraz tych 
o niskich dochodach. W ramach przedmiotowego 
subkryterium ocenie podlegać będzie tworzenie w ramach 
projektu nowych miejsc pracy - stałych lub sezonowych. 
2. Bilans zysków i strat społecznych, będących bezpośrednim 
lub pośrednim efektem realizacji projektu. 
Drugim elementem podlegającym ocenie jest ocena zysków 
społecznych, jakie może przynieść realizacja projektu dla 
regionu. W przypadku projektów związanych z infrastrukturą 
informacji turystycznej, w związku z przyjazdami turystów i 
faktem ich pozostania na nocleg na danym terenie rozwija się 
rozrywka, kultura, oraz drobna przedsiębiorczość  na danym 
terenie, co należy uznać za korzyści dla społeczności lokalnej 
generowane przez projekt. Dodatkowym istotnym elementem 
jest budowanie silnej marki województwa w kraju i za 
granicą. 
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2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/załącz

niki do wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryterium to składa się z trzech podstawowych subkryteriów: 
1) Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt 
oraz partnerów projektu, a także podmiotów zarządzających 
projektem po jego zakończeniu (posiadanie odpowiednich 
struktur i zasobów ludzkich dla zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania projektu w fazie operacyjnej/ 
eksploatacyjnej).- maksymalnie 1 pkt. 
2) Trwałość instytucjonalna - Badanie ryzyka upadłości lub 
likwidacji podmiotu zarządzającego oraz długości jego 
funkcjonowania na rynku-maksymalnie 1 pkt. 
3) Planowany sposób wykorzystywania infrastruktury lub 
produktów projektu - jest to niezwykle istotny element, 
warunkujący trwałość założonych rezultatów projektu oraz 
realizację określonych celów. Beneficjent powinien 
udowodnić, iż po zakończeniu prac inwestycyjnych, uruchomi 
planowe działania w zakresie promocji i informacji. 
Dodatkowo planowane działania muszą być odpowiednie do 
środków finansowych, jakimi dysponuje Beneficjent -
maksymalnie 2 pkt 

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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdrażania funduszy a w 
szczególności w dostępie do nich. 
 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
1. Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości 
obszarów miejskich i wiejskich) 
2. Zrównoważony rozwój i  propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie 
ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach projektu 
możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej) 
 
Projekt musi posiadać minimum neutralny wpływ na w/w 
polityki horyzontalne. 

4. 
Kompleksowość 
projektu oraz 
założenia promocyjne 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Ocena opierać się będzie na czterech podstawowych 
subkryteriach: 
− Prawidłowość i zasadność zastosowanych form promocji w 
odniesieniu do celów przekazu – maksymalnie 1 pkt. 
− Prawidłowość i zasadność zastosowanych narzędzi 
promocyjnych w stosunku do grup docelowych maksymalnie 
1 pkt. 

W przypadku w/w subkryteriów ocenie podlegać będą 
przyjęte założenia 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 maksymalnie 1 pkt. 
− Założenie/możliwość wykorzystania punktów „it” do 
badań zjawisk turystycznych (ruch turystyczny, monitoring 
ofert, konkurencji itp.) – ten aspekt powinien stanowić 
element bieżącej działalności punktów „it”  maksymalnie 1 
pkt. 

W przypadku dwóch ostatnich subkryteriów analizie poddane 
zostaną założenia merytoryczne dotyczące punktów 
informacyjnych, tj. sposobu ich funkcjonowania oraz 
lokalizacji.  

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1 – 20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna, czyli w szczególności ocena stopnia wpisania się projektu w Strategię 
Rozwoju Województwa  Małopolskiego na lata 2011-2020, a także jego wpływ na 

zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa, została dokonana 
na etapie tworzenia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Ujęcie 

projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO 2007 – 
2013 jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej oceny. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 nr 44/08 z 
dnia 25 czerwca 2008 r., 10/09 z dnia 10 lutego 2009 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r. ,  42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., 
3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

OCENA PLANÓW ROZWOJU UZDROWISK 

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 
tytułowa 

Planu 
Rozwoju 

Uzdrowiska/ 
załączniki 

Pracownik - L 

Ocena formy składanej karty tytułowej planu rozwoju uzdrowiska z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy kontrolnej wersji 
elektronicznej i papierowej, terminu oraz miejsca złożenia karty. 
Dodatkowo weryfikowane będzie czy plan rozwoju uzdrowiska ma moc 
obowiązującą. 

2. 

Kompletność i 
poprawność karty 
tytułowej planu 
rozwoju uzdrowiska, 

Karta 
tytułowa 

Planu 
Rozwoju 

Uzdrowiska/ 
załączniki 

 

Pracownik    -  L 

Weryfikowana będzie poprawność karty tytułowej planu rozwoju 
uzdrowiska, pod kątem prawidłowości wypełniania poszczególnych jej pól 
zgodnie z zapisami regulaminu konkursu oraz kompletności wszystkich 
wymaganych regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu.  

3.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta 
tytułowa 

Planu 
Rozwoju 

Uzdrowiska/ 
załączniki 

Pracownik - L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów karty tytułowej planu 
rozwoju uzdrowiska w stosunku do zapisów planu rozwoju uzdrowiska w 
zakresie rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w zakresie 
spójności odzwierciedlenia działań przewidzianych w projekcie, okresu 
realizacji oraz wartości projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Karta 
tytułowa 

Planu 
Rozwoju 

Uzdrowiska/ 
załączniki 

Pracownik - L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w tym w 
szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane załączniki, w tym 
załączniki specyficzne określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy 
zostały one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w 
regulaminie konkursu.   

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 

KOPRU9 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące elementy 
(subkryteria): 
1) usytuowanie celów i działań planu w sferach: 
turystyka i rekreacja – 0 - 1 pkt 
lecznictwo uzdrowiskowe – 0 - 1 pkt  
Punktacja w ramach subkryterium: 0-2 pkt 
 
2) kompleksowość planu w ujęciu terytorialnym i podmiotowym 
Kompleksowość w ujęciu terytorialnym i podmiotowym rozumiana 
powinna być jako objęcie możliwie wszystkich obiektów i przestrzeni na 
terenie uzdrowiska terenów wchodzących w skład wyznaczonego obszaru 
uzdrowiska bez względu na formę własności, a tym samym zaangażowanie 
w proces odnowy właścicieli tych nieruchomości. 
(Tak rozumiana kompleksowość jest istotna dla uzyskania całościowego 
efektu ożywienia i rozwoju uzdrowisk. W szczególności istotna jest 
współpraca między gminą uzdrowiskową a przedsiębiorstwami 
uzdrowiskowymi). 
Punktacja w ramach subkryterium: 0-2 pkt 
Przyznanie 0 pkt za całe kryterium eliminuje plan z dalszej oceny. 

2. 
Trafność wyboru 
kierunków rozwoju 
uzdrowiska 

PLAN 
ROZWOJU 

UZDROWISK / 
Załączniki 

KOPRU8 3 0-4 pkt 

W ramach niniejszego kryterium weryfikacji poddane zostaną: trafność i 
dogłębność analizy obecnej sytuacji uzdrowiska oraz występujących tam 
problemów oraz trafność wybranych kierunków rozwoju gminy 
uzdrowiskowej 
1) Trafność i dogłębność analizy obecnej sytuacji uzdrowiska oraz 
występujących tam problemów – subkryterium to badane będzie w oparciu 
o zapisy planu rozwoju uzdrowiska oraz przeprowadzoną tam analizę 
sytuacji aktualnej  
Punktacja w ramach subkryterium: 0-2 pkt 
2 pkt – analiza sytuacji aktualnej ma charakter pełny i jest poparta 
odpowiednimi danymi liczbowymi z wiarygodnych źródeł  

                                                 
9 Komisja Oceny Planów Uzdrowisk 
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1 pkt – analiza ma charakter niepełny lub/i nie jest poparta danymi 
liczbowymi. 
0 pkt – wyrywkowa analiza sytuacji aktualnej lub jej całkowity brak. 
 
2) Trafność wybranych kierunków rozwoju gminy uzdrowiskowej 
W ramach subkryterium badane będzie czy zaproponowane kierunki i cele 
rozwojowe są spójne oraz wynikają bezpośrednio z zaprezentowanej 
charakterystyki obecnej sytuacji oraz przeprowadzonej analizy SWOT dla 
danego uzdrowiska.  
Punktacja w ramach subkryterium: 0-2 pkt 
2 pkt – w przypadku, gdy wyznaczone kierunki rozwoju oraz cele planu są 
bezpośrednio spójne z analizą obecnej sytuacji oraz przeprowadzonej 
analizy SWOT 
1 pkt – w przypadku gdy wyznaczone kierunki rozwoju oraz cele planu są 
częściowo spójne z analizą obecnej sytuacji oraz przeprowadzonej analizy 
SWOT 
0 pkt – w przypadku braku spójności między wyznaczonymi kierunkami 
rozwoju oraz celami planu a analizą obecnej sytuacji lub/i 
przeprowadzoną analizą SWOT 
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 

KOPRU8 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium ocenie poddane zostaną wskazane w planie 
działania/projekty pod kątem roli, jaką odgrywają w realizacji założonych 
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 tj.: modernizacja, przebudowa, renowacja 
obiektów turystycznych i rekreacyjnych, podkreślanie ważności obiektów 
poprzez iluminację świetlną; likwidację barier architektonicznych; 
modernizację, przebudowę przestrzeni publicznej, wyposażenie w małą 
architekturę; gospodarka zielenią. itp. 
1) Trafność doboru projektów w kontekście realizacji założonych celów 
planu oraz kierunków rozwoju uzdrowiska – 0-2 pkt.  
2) Poprawy estetyki i funkcjonalności obiektów (np. modernizacja dachu, 
odnowa elewacji, iluminacje świetlne) 0– 1 pkt 
3) Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (likwidacja 
barier architektonicznych; odnowa/ renowacja, przebudowa ciągów 
pieszo- jezdnych służących rozwojowi funkcji turystycznych (np. deptaki, 
turystyczne szlaki rowerowe); wyposażenie w małą architekturę; 
gospodarka zielenią). - 0 – 1 pkt 
 
Punkty podlegają sumowaniu – maksymalna liczba punktów 4  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje planu z dalszej oceny 

4. 

Stopień 
zaangażowania i 
liczba partnerów 
inwestycyjnych 

PLAN 
ROZWOJU 

UZDROWISK / 
Załączniki 

KOPRU8 1 0-4 pkt 

W ramach kryterium oceniane i punktowane będzie uwzględnienie 
(przypisanie do poszczególnych zadań) proponowanych w planie 
projektach różnych podmiotów: 
gmina uzdrowiskowa – 1 pkt 
przedsiębiorcy uzdrowiskowi – 1 pkt 
organizacje pozarządowe– 1 pkt 
inne – 1 pkt 
Punkty przyznawane będą tylko w przypadku imiennego wpisania 
podmiotu realizującego projekt.  
Punkty podlegają sumowaniu  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje planu z dalszej oceny. 

OCENA PROJEKTÓW 
Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona 

na 
podstawie 

umowy 
cywilnopraw

nej 

Waga 
Charakter 
kryterium 

L/P 
Komentarz/Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona 
na 

podstawie 
umowy 

cywilnopraw
nej 

- L 
Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z wymogami 
regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy kontrolnej wersji 
elektronicznej i papierowej, terminu oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona 
na 

podstawie 
umowy 

cywilnopraw
nej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje się w katalogu 
potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w liście typów Beneficjentów w 
UMRPO (pkt.18a) dla danego Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w 
rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie projektu.  
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3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona 
na 

podstawie 
umowy 

cywilnopraw
nej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami danego 
Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami projektów wskazanymi w 
pkt. 14 UMRPO dla danego Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie 
również wnioskowana kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod kątem ich 
zgodności z  UMRPO dla danego Działania/Schematu. Weryfikowane będą 
również kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona 
na 

podstawie 
umowy 

cywilnopraw
nej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o dofinansowanie, pod kątem 
prawidłowości wypełniania poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami 
regulaminu konkursu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  specyficznych  dla 
danego Działania/Schematu.   

5. Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona 
na 

podstawie 
umowy 

cywilnopraw
nej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  rezultatu oraz 
produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca wskazał wszystkie obowiązkowe 
dla danego Działania/ Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać 
będzie prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz sposób 
pomiaru wskaźników. 

6. 

Montaż finansowy w 
tym: 

wkład własny 
Beneficjenta 
ustalony na 
poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona 
na 

podstawie 
umowy 

cywilnopraw
nej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku VAT-u oraz 
pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, poprawność wypełnienia 
tabel finansowych, w tym wykazu planowanych źródeł finansowania 
projektu. Projekt podlegać będzie również ocenie pod kątem 
występowania pomocy publicznej w projekcie.  

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona 
na 

podstawie 
umowy 

cywilnopraw
nej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów wniosku 
aplikacyjnego oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz finansowym, w 
szczególności w zakresie spójności odzwierciedlenia działań 
przewidzianych w projekcie za pomocą poszczególnych kosztów,  czy 
planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są spójne z 
zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8. Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona 
na 

podstawie 
umowy 

cywilnopraw
nej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w tym w 
szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane załączniki, w tym 
załączniki specyficzne określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy 
zostały one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w 
regulaminie konkursu.   

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/  
Punktowe 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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 poziom wskaźników rentowności 
inwestycji takich jak: finansowa bieżąca 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 pieniężnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji. 
 

Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy finansowej 
i wykazania wykonalności oraz trwałości finansowej zostały zawarte w 
Wytycznych do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 
realizowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. Ekonomiczno - 
społeczny wpływ na 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

KOP9 5 0 - 4 pkt 
W przypadku projektów dotyczących infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej na terenie uzdrowisk istotne znaczenie odgrywać będzie 
tworzenie przez Beneficjenta nowych miejsc pracy oraz stymulowanie 
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rozwój regionu wniosku 
aplikacyjnego 

ruchu turystycznego w regionie. Należy podkreślić jednak, iż ocena 
ekonomicznego i społecznego wpływu projektu na rozwój regionu nie 
sprowadza się jedynie do wypracowania określonych zysków, a raczej 
tworzenia pewnego dobra, które na drodze dalszego postępowania, może 
przynosić zysk ekonomiczny dla regionu.  
 
1. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w ramach projektu  
Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania to 2 punkty. 
 
Podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno- społecznym 
rozwoju regionu jest przyrost stałych miejsc pracy oraz rozwój nowych 
przedsiębiorstw, co przekłada się na zwiększenie wpływów z podatków 
oraz zmniejszenie obciążeń w zakresie wspierania osób bezrobotnych oraz 
tych o niskich dochodach.  
Podstawą oceny w ramach subkryterium będzie liczba nowoutworzonych w 
ramach projektu nowych miejsc pracy – stałych lub sezonowych. 
 
2. Bilans zysków i strat społecznych, będących bezpośrednim lub 
pośrednim efektem realizacji projektu.  
Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania to 2 punkty.  
Drugim elementem podlegającym ocenie jest ocena zysków społecznych, 
jakie może przynieść realizacja projektu dla otoczenia, jak również ocena 
zysków społecznych będących bezpośrednim lub pośrednim efektem 
realizacji projektu. W przypadku projektów związanych z infrastrukturą 
turystyczną i rekreacyjną na terenie uzdrowisk, w związku z przyjazdami 
turystów i kuracjuszy rozrywka, kultura, oraz drobna przedsiębiorczość na 
danym terenie, co należy uznać za korzyści dla społeczności lokalnej 
generowane przez projekt. Dodatkowym elementem podlegającym ocenie 
są bezpośrednie wpływy z turystyki notowane przez gminy, np. z tytułu 
opłaty uzdrowiskowej lub z innych źródeł bezpośrednio powiązanych z 
turystyką. 
Jest to ocena nie dająca się zamknąć w system obiektywnie wyliczonych 
współczynników. Ocena tu dokonywana jest oceną ekspercką i bazuje na 
informacjach przekazanych przez Beneficjenta oraz na doświadczeniu 
oceniającego.  
 
Punkty podlegają sumowaniu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla drugiego subkryterium, 
należy zażądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.  

2. 
Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP9 2 0–4 pkt 

Kryterium to składa się z trzech podstawowych subkryteriów: 

• Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt oraz 
zarządzającego projektem po jego zakończeniu (posiadanie odpowiednich 
struktur i zasobów ludzkich dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
projektu w fazie operacyjnej/eksploatacyjnej) – maksymalnie 1 pkt. 

• Trwałość instytucjonalna – badanie ryzyka upadłości lub likwidacji 
podmiotu zarządzającego oraz długości jego funkcjonowania na rynku - 
maks. 1 pkt. 

• Trwałość programowa - planowany sposób wykorzystywania 
infrastruktury lub produktów projektu - jest to niezwykle istotny element, 
warunkujący trwałość założonych rezultatów projektu oraz realizację 
określonych celów.– maksymalnie 2 pkt.  

W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla któregokolwiek z w/w 
subkryteriów, należy zażądać 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 

KOP9 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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdrażania funduszy a w szczególności – w 
dostępie do nich. 

Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

1. Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości szans 
kobiet i mężczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich i 
wiejskich): 

− 0 pkt. – neutralny wpływ projektu na politykę równości szans 
− 1 pkt. – przystosowanie projektu dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz lokalizacja projektu w strefie B i C 
uzdrowiska  

− 2 pkt. – przystosowanie projektu dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych oraz lokalizacja projektu w strefie A 
uzdrowiska  

2. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego – badanie obiektywnych elementów projektu, w 
szczególności w zakresie technologii i rozwiązań technicznych 
sprzyjających ochronie środowiska ale również promocja przyjaznej 
środowisku turystyki.     
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− 0 pkt. - neutralny wpływ projektu na politykę zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska 

− 1-2 pkt. - pozytywny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, w tym w 
szczególności oszczędność energii, zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii, segregacja odpadów, ograniczenie użytkowania 
opakowań jednorazowych, planowana dystrybucja materiałów 
informacyjnych etc. 

Punkty podlegają sumowaniu.  

Najwyższą liczbę punktów uzyskać mogą projekty, które zakładają 
realizację działań wykraczających poza niezbędne minimum w odniesieniu 
do polityk horyzontalnych.  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z w/w 
polityk horyzontalnych, należy zażądać 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 

KOP9 3 0-4 pkt 

W ramach kryterium ocenie poddane zostaną następujące elementy: 

− Zróżnicowanie (wachlarz) oferty związanej z realizacją projektu 
oraz wielofunkcyjności obiektu - dla każdego obiektu 
turystycznego czy rekreacyjnego wyodrębnić można ofertę 
podstawową i dodatkową, która różnicuje naszą ofertę od oferty 
konkurencji. To właśnie elementy dodatkowe, które wyróżniają 
produkt wśród innych funkcjonujących na rynku turystycznym 
świadczą o jego atrakcyjności i są szansą na jego rozwój – 
maksymalnie 3 pkt. 

− Ocena zastosowanych środków promocji - analiza 
przewidywanego rodzaju oraz kanałów przekazu 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 

KOP9 3 0-4 pkt 

Jest to kluczowe kryterium dla badania zasadności realizacji projektu na 
konkurencyjnym rynku usług turystycznych/uzdrowiskowych. 

W ramach kryterium ocenie poddane zostaną następujące elementy: 

− Ocena przedmiotu projektu w odniesieniu do danego segmentu 
rynku turystycznego – maksymalnie 2 pkt. 

− Adekwatność oferty w odniesieniu do potrzeb/preferencji 
wskazanych grup docelowych – maksymalnie 1 pkt. 

− Ocena zagrożeń związanych z realizacją projektu w odniesieniu 
do konkurencji na rynku turystycznym w uzdrowiskach – 
maksymalnie 1 pkt.  

Jest to ocena nie dająca 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, należy zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie 
trwałości, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie. 

6.  

Ocena stanu 
przygotowania 
projektu do 
realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP9 4 0-4 pkt 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy 
 
– 4 punkty - Projekt posiada wymagane prawem polskim decyzje 
administracyjne (pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne) 
pozwalające na realizacje całości inwestycji 
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje administracyjne (pozwolenie na 
budowę lub dokumenty równoważne), nie obejmujące całości inwestycji 
i/lub opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany 
status prawny gruntu   
 
Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 
 
– 2 punkty - Przedstawiono szczegółowy opis działań w projekcie oraz 
program funkcjonalno-użytkowy, a projekt posiada uregulowany status 
prawny gruntu  
- 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy opis działań w projekcie oraz 
program funkcjonalno - użytkowy, jednak projekt nie posiada 
uregulowanego statusu prawnego gruntu 
 
Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę 
 
- 4 punkty - Wykazano wysoki stopień przygotowania projektu (określono 
szczegółowe parametry zakupywanego sprzętu oraz jego lokalizację w 
terenie, 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 

7. Ocena planu 
rozwoju uzdrowiska 

PLAN 
ROZWOJU 

UZDROWISK / 
KOP 2 1-4 pkt 

Premiowane będą projekty które uzyskały najwyższą ilość punktów 
podczas oceny planu rozwoju uzdrowiska. 
Jeżeli plan uzyskał ocenę: 
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Załączniki 60 % do 70% ogólnej liczby punktów -  (+) 1 punkt dla projektów z danego 
PRU 
Powyżej 70% do 80% - (+) 2 punkty ; 
Powyżej 80% do 90% - (+) 3 punkty; 
Powyżej 90% do 100% - (+) 4 punkty. 

8. 

Wpływ projektu na 
realizację celów 
planu rozwoju 
uzdrowiska 

PLAN 
ROZWOJU 

UZDROWISK / 
/ Wniosek 

aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 1-4 pkt 

Projekty (zadania) zapisane w planie rozwoju uzdrowiska 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. 
Najwyższą liczbę punktów otrzymają te projekty, które zdaniem KOP w 
sposób najpełniejszy realizować będą cele danego planu. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 

Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje 
Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także 
wpływ projektu na zrównoważony rozwój regionu oraz spójność 
wewnętrzną województwa. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 44/08  
z dnia 25 czerwca 2008 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r., 34/09 z dnia 17 czerwca 2009 r., 42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 8/11 z dnia 15 listopada 2011 
r. 

Lp. Nazwa kryterium Źródło 
informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 
1 2 3 4 5 6 7 

Ocena formalna 

1. Warunki wstępne 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z wymogami 
regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy kontrolnej wersji 
elektronicznej i papierowej, terminu oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 

Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje się w katalogu 
potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w liście typów Beneficjentów 
w UMRPO (pkt.18a) dla danego Działania/Schematu. 

3. 
Kwalifikowalność 

projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 
Pracownik 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami danego 
Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami projektów wskazanymi 
w pkt. 14 UMRPO dla danego Działania/ Schematu. Ocenie podlegać 
będzie również wnioskowana kwota/ poziom dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod kątem ich 
zgodności z UMRPO dla danego Działania/ Schematu. Weryfikowane 
będą również kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz wewnętrzna logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność 

wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o dofinansowanie, pod kątem 
prawidłowości wypełniania poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami 
regulaminu konkursu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
regulaminem konkursu informacji, w tym informacji specyficznych dla 
danego Działania/Schematu. 

5. 
Poprawność przyjętych 

wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników rezultatu oraz 
produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca wskazał wszystkie 
obowiązkowe dla danego Działania/ Schematu wskaźniki. Dodatkowo 
ocenie podlegać będzie prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli 
E.2 wniosku aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz 
sposób pomiaru wskaźników. 

6. 

Montaż finansowy, w 
tym: wkład własny 

Beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym, 

niż określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 

Działania/Schematu jako 
„minimalny wkład 

własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku VAT oraz 
pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, poprawność wypełnienia 
tabel finansowych, w tym wykazu planowanych źródeł finansowania 
projektu. Projekt podlegać będzie również ocenie pod kątem 
występowania pomocy publicznej w projekcie. 

7. 
Spójność zapisów  w 

dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów wniosku 
aplikacyjnego oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz finansowym, 
w szczególności w zakresie spójności odzwierciedlenia działań 
przewidzianych w projekcie za pomocą poszczególnych kosztów, czy 
planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są spójne z 
zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w tym w 
szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane załączniki, w tym 
załączniki specyficzne określone dla danego Działania/ Schematu oraz 
czy zostały one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi 
w regulaminie konkursu. Sprawdzane będą m.in:  
- 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 regionalnego 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) 
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Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Sprawdza: 

Pracownik/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i trwałość 

finansowa 

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
W przypadku Wnioskodawców sporządzających studium wykonalności: 
- ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania 
inwestycji, weryfikowany będzie poziom wskaźników rentowności 
inwestycji takich jak: finansowa bieżąca 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 dla scenariusza z projektem, 
sprawdzone zostanie skumulowane saldo przepływów pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy 
finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości finansowej zostały 
zawarte w Wytycznych do studium wykonalności dla projektów 
inwestycyjnych realizowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013. 
W przypadku Wnioskodawców sporządzających biznesplan: 
- ocena możliwości finansowych Wnioskodawcy związanych z realizacją 
projektu, 
- weryfikacja analizy przychodów pod kątem spełniania zasady realności 
- sprawdzenie korelacji pomiędzy danymi w poszczególnych tabelach 
finansowych 
- weryfikacja trwałości finansowej Wnioskodawcy 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny 

wpływ  na rozwój 
regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 

załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 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 wyniku realizacji 
projektu, co jest podstawowym elementem stanowiącym o 
ekonomiczno - społecznym rozwoju regionu.  Maksymalna 
liczba punktów możliwych do otrzymania - 2 punkty. 

- 0 punktów za utrzymanie miejsc pracy; 
- 1 punkt za stworzenie co najmniej jednego stałego miejsca pracy  
 - 1 punkt za stworzenie co najmniej jednego miejsca pracy o 
charakterze sezonowym  

      ocena bilansu zysków i strat społecznych, będących bezpośrednim 
lub pośrednim efektem realizacji projektu. 
      Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania 2 punkty. 
        - Negatywna– 0 pkt. 
        - Pozytywna – 1- 2  pkt. 
Kryterium będzie każdorazowo dostosowywane do typów projektów 
zgodnie z przedstawioną dla nich analizą efektywności ekonomicznej. 
Maksymalna ocena w zakresie drugiego subkryterium musi się wiązać z 
pozytywnym wpływem inwestycji na rozwój całego regionu lub też 
znacznej jego części 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla drugiego z w/w 
subkryteriów, należy zażądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/załą

czniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryterium to składa się z trzech podstawowych subkryteriów:  
• Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt oraz 
zarządzającego projektem po jego zakończeniu (posiadanie 
odpowiednich struktur i zasobów ludzkich dla zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania projektu w fazie operacyjnej/ eksploatacyjnej) – 0-1 
pkt.;  
• Trwałość instytucjonalna – badanie ryzyka upadłości lub likwidacji 
podmiotu zarządzającego oraz długości jego funkcjonowania na rynku – 
0-1 pkt;  
• Planowany sposób wykorzystywania infrastruktury lub produktów 
projektu - jest to niezwykle istotny element, warunkujący trwałość 
założonych rezultatów projektu oraz realizację określonych celów – 0-2 
pkt  
Punkty podlegają sumowaniu  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla każdego z w/w 
subkryteriów, należy zażądać 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 0-2 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 mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także 
zasady zrównoważonego rozwoju na poszczególnych etapach wdrażania 
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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 mężczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości 
obszarów miejskich i wiejskich).  

           0- wpływ neutralny 
          1 – wpływ pozytywny 

• Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie 
ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach projektu 
możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej). 

           0- wpływ neutralny 
           1- wpływ pozytywny 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z w/w 
polityk horyzontalnych, należy zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
zakresie wpływu projektu na 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 6 0-4 pkt 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie produkt końcowy projektu, 
tj.: 
- zróżnicowanie oferty związanej z realizacją projektu oraz jego 
konkurencyjność - dla każdego produktu turystycznego wyodrębnić 
można ofertę podstawową i dodatkową, która różnicuje ofertę 
wspieraną w projekcie od oferty konkurencji. To właśnie elementy 
dodatkowe, które wyróżniają produkt wśród innych funkcjonujących na 
rynku turystycznym świadczą o jego atrakcyjności i konkurencyjności 
oraz są szansą na jego rozwój –  
0-2 pkt. 
- lokalizacja projektu w powiązaniu z dostępnością komunikacyjną i 
walorami turystycznymi na danym obszarze – 0-1 pkt.  
- trafność oferty w stosunku do wskazanych grup docelowych 
(segmentów rynku). Analiza popytu dla danego typu produktu w 
odniesieniu do rodzaju zaspakajanych potrzeb. Czy oferta jest 
skierowana do adekwatnych grup odbiorców. – 0-1 pkt 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 w tym kryterium, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

5 
Komplementarność 

projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 

załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 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.  
Komplementarność oceniana będzie w stosunku do: 
- zrealizowanych projektów własnych z zakresu rozwoju produktu 
turystycznego (0-1 pkt). 
- projektów własnych innych niż przedmiotowy projekt z zakresu 
rozwoju produktu turystycznego zaplanowanych do realizacji i 
potwierdzonych w odpowiednich dokumentach (0-1 pkt.) 
- projektów zrealizowanych lub realizowanych przez inne podmioty 
działające w najbliższym otoczeniu Wnioskodawcy ściśle związane z 
rozwojem infrastruktury turystycznej (0-1 pkt.) 
- działań Wnioskodawcy związanych z uczestnictwem w sieciach 
współpracy, zrzeszeniach w klastrach turystycznych lub izbach 
gospodarczych, regionalnej czy lokalnej organizacji turystycznej, etc. 
(0-1 pkt.) 
Punkty podlegają zsumowaniu.  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

6 
Charakter produktu 

turystycznego 

Wniosek 
aplikacyjny/ 

załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

KOP 2 0-2 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 zrównoważonego 
rozwoju obszarów/obiektów cennych przyrodniczo i kulturowo.  
Produkt turystyczny budowany na bazie:    
* obiektu zabytkowego wpisanego na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO – 2 pkt,   
* obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków – 1 pkt  
* parku krajobrazowego – 1 pkt. (produkt turystyczny w swym założeniu 
musi się opierać i promować walory przyrodnicze parku)  
* parku narodowego – 1 pkt (produkt turystyczny w swym założeniu musi 
się opierać o walory przyrodnicze parku i je promować)  
* inne obszary Natura 2000 – 1 pkt. 
Punkty nie podlegają sumowaniu. W przypadku jeśli projekt może 
zostać zakwalifikowany do więcej niż jednej kategorii, należy przyznać 
mu wyższą punktację. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny.  
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7 
Stan przygotowania 

projektu do realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 

3-4 pkt 

Kryteria dla 
projektów 

wymagających 
pozwolenia na 

budowę lub 
zgłoszenia 
budowy 

– 4 punkty - Projekt posiada wymagane prawem polskim 
decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) pozwalające na realizacje 
całości inwestycji.  
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne), 
nie obejmujące całości inwestycji i/lub opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany 
status prawny gruntu.  

1-2 pkt 

Kryteria dla 
projektów 

typu 
"zaprojektuj i 

wybuduj" 

– 2 punkty - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a 
projekt posiada uregulowany status prawny gruntu.  
- 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno - użytkowy, jednak 
projekt nie posiada uregulowanego statusu prawnego 
gruntu.  

0-3 

Kryteria dla 
projektów 

niewymagając
ych 

pozwolenia na 
budowę 

- 3  punkty - Wykazano wysoki stopień przygotowania 
projektu (określono szczegółowe parametry 
zakupywanego sprzętu oraz jego lokalizację w terenie, 
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. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje 
Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a 
także wpływ projektu na zrównoważony rozwój regionu oraz spójność 
wewnętrzną województwa. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 44/08 
z dnia 25 czerwca 2008 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r. , 34/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. ,  42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 
2012 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów - preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Kryteria obligatoryjne 

1. Warunki wstępne 
Karta 

projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

W przypadku kiedy łączna kwota wnioskowanego dofinansowania 
złożonych projektów nie przekracza 200% kwoty przeznaczonej na 
dany konkurs, na etapie preselekcji dokonuje się wyłącznie oceny 
warunków wstępnych, kwalifikowalności projektu i 
kwalifikowalności Beneficjenta (kryteria obligatoryjne).  

 
W przypadku kiedy łączna kwota wnioskowanego dofinansowania 
złożonych projektów przekracza 200% kwoty przeznaczonej na 
dany konkurs, na etapie preselekcji dokonuje się jej w oparciu o 
kryteria obligatoryjne oraz pozostałe kryteria etapu preselekcji 
(kryteria fakultatywne). 

2. 
Kwalifikowalność 

Beneficjenta 
Karta 

projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

3. 
Kwalifikowalność 

projektu 
Karta 

projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Kryteria fakultatywne 
Ocena formalna 

1. 
Kompletność karty 
projektu 

Karta projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 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. 

2. 
Kompletność 
załączników Karta projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

3. 

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Karta projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

5.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 
Ocena wskaźnikowa 

1. 
Komplementarność 
projektu 

Karta projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

2 0-4 pkt 

Kryterium komplementarności służy 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 już zrealizowanych, a także w 
odniesieniu do zadań planowanych do realizacji. Ocenie podlegać 
będzie komplementarność w stosunku do celów strategii rozwoju na 
poziomie gminy, województwa i kraju a także 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/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

4 0-4 pkt 

Kryterium kompleksowości pozwala ocenić produkt końcowy 
projektu, a w jego ramach: rodzaj planowanych usług/dóbr 
materialnych i ich zróżnicowanie. Analizie podlega tu również 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 
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• maksymalnie 1 pkt. Ocena lokalizacji obiektu w powiązaniu z 
dostępnością komunikacyjną i walorami turystycznymi na 
danym obszarze 

• maksymalnie 1 pkt. Ocena zróżnicowania (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/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

2 1-4 pkt 

• 4 pkt. Lokalizacja projektu w obiekcie zabytkowym, 
położonym 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 

1. 
Wewnętrzna spójność 
matrycy logicznej 
projektu 

Matryca logiczna 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 

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. 
Każde z kryteriów oceny logicznej jest punktowane od 0 do 2 
punktów: 

• 2 pkt. spełnienie kryterium 
• 1 pkt. częściowe spełnienie kryterium 
• 0 pkt. niespełnienie kryterium 

2. 

Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na 
projekt 

Matryca logiczna 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

0-2 pkt 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników 

Matryca logiczna 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

0-2 pkt 

Kryteria dotyczące stanu przygotowania projektu 

1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających 
pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia budowy 

Karta projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 

0-4 pkt 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt posiada 
pozwolenie na budowę (lub dokument równoważny), czy posiada 
opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany 
status prawny gruntu czy też dokumentacja pozostaje w trakcie 
opracowywania. 
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" badany będzie 
stopień przygotowania programu funkcjonalno -użytkowego 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. 
Najwyżej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane do 
realizacji. 

2. 
Kryteria dla projektów 
typu "zaprojektuj i 
wybuduj" 

Karta projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

0-3 pkt 

3. 
Kryteria dla projektów 
niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Karta projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

0-4 pkt 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 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.  

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w karcie 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

3. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 
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5.  

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

6.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

7. 
Kompletność i 
poprawność załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

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) 
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/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 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 finansowa 

1. 
Wykonalność i trwałość 
finansowa 

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 poziom wskaźników rentowności 
inwestycji takich jak: finansowa bieżąca 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 pieniężnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy 
finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości finansowej 
zostały zawarte w Wytycznych do studium wykonalności dla 
projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach MRPO na lata 
2007-2013. 

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 każdorazowo dostosowywane do typów projektów 
zgodnie z przedstawioną dla nich analizą efektywności 
ekonomicznej. 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy ocenie tego 
kryterium należy zażądać 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 również trwałość finansowa i instytucjonalna 
(zdolność do pokrycia przez podmiot zarządzający produktami 
projektu przyszłych kosztów związanych z operacyjną fazą projektu) 
Badany będzie również 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, należy zażądać 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 mężczyzn oraz niedyskryminacji, 
a także zasady zrównoważonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdrażania 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 mężczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości 
obszarów miejskich i wiejskich) 

• Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie 
ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach projektu 
możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej). 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z 
w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać 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 zagrożeń związanych z realizacją 

projektu w odniesieniu do konkurencji  na rynku 
turystycznym  

• maksymalnie 1 pkt. Ocena zróżnicowania form turystycznych 
w ramach projektu z punktu widzenia zaspokajania 
różnorodnych potrzeb konsumenta  

• maksymalnie 1 pkt. Ocena zastosowanych środków promocji 
w stosunku do grup odbiorców 

• maksymalnie 1 pkt. Ocena rozbudowania i zróżnicowania 
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 2011-2020. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 
44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r. , 34/09 z dnia 17 czerwca 2009 r., 37/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 2/10 z dnia 8 
kwietnia 2010 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

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/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z wymogami 
regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy kontrolnej wersji 
elektronicznej i papierowej, terminu oraz miejsca złożenia 
wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje się w 
katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w liście 
typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w rejestrze 
podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie projektu. 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami danego 
Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami projektów 
wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego Działania/ Schematu. 
Ocenie podlegać będzie również wnioskowana kwota/poziom  
dofinansowania oraz minimalna/ maksymalna wartość całkowita 
projektu pod kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o dofinansowanie, 
pod kątem prawidłowości wypełniania poszczególnych jego pól 
zgodnie z zapisami regulaminu konkursu oraz kompletności 
wszystkich wymaganych regulaminem konkursu informacji, w 
tym informacji  specyficznych  dla danego Działania/ Schematu.   

5. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz 
sposób pomiaru wskaźników. 

6.  

Montaż finansowy, 
w tym: 
wkład własny 
Beneficjenta 
ustalony na 
poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku VAT 
oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, poprawność 
wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu planowanych 
źródeł finansowania projektu. Projekt podlegać będzie również 
ocenie pod kątem występowania pomocy publicznej w 
projekcie. 

7.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów wniosku 
aplikacyjnego oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz 
finansowym, w szczególności w zakresie spójności 
odzwierciedlenia działań przewidzianych w projekcie za pomocą 
poszczególnych kosztów,  czy planowane do osiągnięcia 
wskaźniki produktu i rezultatu są spójne z zapisami wniosku o 
dofinansowanie. 

8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w tym 
w szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane 
załączniki, w tym załączniki specyficzne określone dla danego 
Działania/ Schematu oraz czy zostały one sporządzone zgodnie z 
wymogami formalnymi zawartymi w regulaminie konkursu.   
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8.1 

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/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- 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/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w okresie 
realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy 
finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości finansowej 
zostały zawarte w Wytycznych do studium wykonalności dla 
projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach MRPO na 
lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Komplementarność 
projektu 

Karta 
projektu/ 

załącznik do 
karty 

projektu 

KOP 2 0-4 pkt 

Kryterium komplementarności służy ocenie projektu pod kątem 
zintegrowania go z szerszymi działaniami podejmowanymi w 
regionie (gminie, powiecie). W przypadku przedsięwzięć z 
dziedziny szeroko pojmowanego kształtowania i ochrony 
dziedzictwa kulturowego konieczne jest bardzo rozległe 
spojrzenie na zagadnienie komplementarności projektu. 
Komplementarność rozpatrywana jest w odniesieniu do zadań 
będących w trakcie realizacji lub już zrealizowanych, a także w 
ograniczonym zakresie w odniesieniu do zadań planowanych do 
realizacji. Najwyżej punktowana jest udowodniona przez 
Beneficjenta komplementarność wykraczająca ponad 
mikroregion - poziom subregionalny i regionalny, np. 
funkcjonowanie w sieci powiązań regionalnych takich jak szlaki 
architektury etc.  
- 0 pkt. - punktacja przyznawana jest w przypadku jeśli 
Beneficjent nie udowodni komplementarności projektu z 
żadnym z istniejących lub planowanych działań lub też, jeśli 
przedstawione przez Beneficjenta działania nie posiadają w 
opinii oceniającego znamion komplementarności z 
przedmiotowym projektem: 
- 1 pkt - punktacja przyznawana jest w przypadku jeśli 
Beneficjent wskaże komplementarność projektu z innymi 
planowanymi do realizacji zadaniami. 
 - 2 pkt - punktacja przyznawana jest w przypadku jeśli 
Beneficjent wykaże komplementarność z projektami  
realizowanymi lub już zrealizowanymi na terenie gminy – 
komplementarność w skali lokalnej 
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- 3 pkt  -  punktacja przyznawana jest w przypadku jeśli 
Beneficjent wykaże komplementarność wykraczającą ponad 
mikroregion (w praktyce gminę) - poziom subregionalny i 
regionalny,  
- 4 pkt - punktacja przyznawana jest w przypadku jeśli 
Beneficjent udowodni najwyższy stopień komplementarności,  
która wykracza poza elementy wskazane wyżej. Projekt taki 
musi wchodzić w skład wymienionych powyżej sieci powiązań  
regionalnych (jak dla 3 punktów), a dodatkowo powinien 
posiadać wdrożony system aktywnego marketingu dziedzictwa 
kultury na poziomie regionalnym – regionalny przewodnik, 
regionalne broszury i informatory, mapa, etc. Produkty projektu 
powinny być również angażowane w toku organizacji 
regionalnych cyklicznych imprez, w których program może 
zostać wpisana promocja (udział) obiektu objętego projektem, 
etc. 
W przypadku zabytków ruchomych komplementarność należy 
rozpatrywać w szerokim ujęciu (w odniesieniu do całego obiektu 
pod warunkiem, iż produkty projektu będą angażowane w w/w 
działania). 
W przypadku stwierdzenia, iż projekt spełnia wymogi 
komplementarności przypisane więcej niż jednemu poziomowi 
punktacji należy przyznać poziom korzystniejszy dla projektu.  

2. 
Kompleksowość 
projektu 

Karta 
projektu/ 

załącznik do 
karty 

projektu 

KOP 2 0-4 pkt 

Kryterium kompleksowości projektu powinno być decydującym 
w ocenie przydatności przedsięwzięcia zarówno ze względu na 
zachowanie i utrzymanie obiektów przynależnych do 
dziedzictwa kulturowego, jak również działania mające 
przyczynić się do ich popularyzacji, dostępności oraz 
wyeksponowania w miejscowym pejzażu kulturowym. 
 
Prowadzona będzie czterostopniowa ocena, badająca znaczenie 
poszczególnych elementów składowych projektu. Projekty będą 
punktowane narastająco. Punktacja została przydzielona 
poszczególnym przedziałom tematycznym.  
- 0 pkt - punktacja przyznawana jest w przypadku jeśli projekt 
dotyczy tylko infrastruktury towarzyszącej,  porządkowej np.  
budowa parkingów, placów, porządkowanie terenu wokół 
zabytków,  itp.   
-  1 pkt - punktacja przyznawana jest w przypadku jeśli projekt 
zakłada: 

• pełną renowację obiektu/kompleksu (w zależności od 
specyfiki obiektu, realizacja projektu powinna doprowadzić 
do przywrócenia obiektowi pierwotnego (lub lepszego) 
stanu technicznego),  

• wyposażenie obiektu w instalację odgromową, 
przeciwpożarową, przeciwwłamaniową lub monitoring 
kamerowy. 

 - 2 pkt  -  punktacja przyznawana jest w przypadku jeśli 
projekt zakłada, iż produkty projektu będą szeroko 
udostępniane zwiedzającym i mieszkańcom, produkty projektu 
zostaną oznakowane, wypromowane za pomocą publikacji i 
broszur oraz strony internetowej etc. oraz iż realizacja projektu 
przyczyni się do podwyższenia standardu oferty turystycznej 
(ogólnodostępne toalety, parking dla zmotoryzowanych)  
- 3 pkt  -  punktacja przyznawana jest w przypadku jeśli projekt 
zakłada, iż dokonane zostanie kompleksowe zagospodarowanie 
otoczenia projektu wraz z elementami małej infrastruktury, 
ścieżkami i terenami zielonymi oraz zostanie zainstalowany 
system iluminacji nocnej obiektu/zespołu 
- 4 pkt  - punktacja przyznawana jest w przypadku jeśli projekt 
zakłada najwyższy stopień kompleksowości i oferuje 
ponadstandardowe rozwiązania wykraczające poza elementy 
wskazane wyżej. 
 
Nie jest możliwe uzyskanie 2 lub więcej punktów, jeśli projekt 
nie zawiera elementów zdefiniowanych na poziomie 
pierwszym(chyba, że specyfika projektu nie pozwala go oceniać 
w tej kategorii ale jest to sytuacja wyjątkowa).W przypadku 
zabytków ruchomych kompleksowość należy rozpatrywać 
szeroko, w odniesieniu do całego obiektu, w którym 
zlokalizowane są zabytkowe obiekty ruchome.   

3. 

 
 
 
Występująca forma 
ochrony zabytku  
 
 
 
 

Karta 
projektu/ 

załącznik do 
karty 

projektu 

KOP 1 1-4 pkt 

Stosowanie tego kryterium ma na celu wyróżnienie wszelkich 
wniosków mających obejmować działaniami obiekty o 
szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego.  
 
Występująca forma zabytku – subkryterium to ma na celu 
wyróżnienie wszelkich wniosków mających obejmować 
działaniami obiekty o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa 
kulturowego.  
Występująca forma zabytku:  
4 pkt – obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa 
kulturowego UNESCO,  
3 pkt – obiekty uznane za Pomniki Historii,  
2 pkt – obiekty znajdujące się na obszarze parku kulturowego, 
obiekty, zabytki ruchome, zespoły i układy architektoniczne 
wpisane do rejestru zabytków oraz zabytkowe księgozbiory; 
1 pkt – pozostałe obiekty, zespoły i układy architektoniczne 
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wpisane do ewidencji zabytków prowadzonej przez 
wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz archiwalia które 
udokumentowały zabytkowy charakter. 

4.  
Wpływ projektu na 
zmianę kondycji 
obiektu 

Karta 
projektu/ 

załącznik do 
karty 

projektu 

KOP 2 1-4 pkt 

Wpływ projektu na zmianę dotychczasowej kondycji obiektu: 
Stosowanie tego kryterium ma na celu wyróżnienie wszelkich 
wniosków mających obejmować działaniami obiekty o 
szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego oraz 
zapewnienie znaczącej wartości dodanej w ramach projektów 
współfinansowanych ze środków programu. 
Zastosowanie tego kryterium ma zapobiec sytuacji, kiedy wyżej 
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. 
- 4 pkt - projekt dotyczy obiektu zdewastowanego i 
niezagospodarowanego 
- 3 pkt - projekt dotyczy obiektu zagospodarowanego, 
wymagającego prac konserwatorskich, kiedy projekt zmieni 
dotychczasową  funkcję obiektu na użyteczną z punktu widzenia 
promocji dziedzictwa kulturowego (np. zamiast biur 
administracji gminnej,  w zabytkowym obiekcie urządzone 
zostanie muzeum regionalne) 
- 2 pkt - obiekt w stosunkowo dobrym stanie technicznym (nie 
występuje nagła potrzeba interwencji w celu zachowania 
substancji zabytkowej),  projekt zmieni  dotychczasową funkcję 
obiektu na użyteczną z punktu widzenia promocji dziedzictwa 
kulturowego  
- 1 pkt - obiekt w dobrym stanie technicznym, projekt nie 
zmieni jego funkcji, wpłynie jednak na zwiększenie 
atrakcyjności  dotychczasowej oferty (np. wzbogacenie 
ekspozycji w muzeum, zagospodarowanie nowego 
pomieszczenia etc.) 
W przypadku projektów związanych z  konserwacją publicznych 
zbiorów zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów i 
archiwaliów, jak również obiektów, które z założenia nie 
zmienią swej funkcji, ze względu na ich specyfikę,  ocena 
dokonywana będzie przez eksperta analogicznie do stworzonego 
powyżej  systemu punktacji z uwzględnieniem specyfiki 
projektu. 

5. 
Ekonomiczno-
społeczny  wpływ 
na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

KOP 5 0-4 pkt 

Ocena ekonomicznego i społecznego wpływu projektu z zakresu 
dziedzictwa kulturowego na rozwój regionu nie sprowadza się 
jedynie do wypracowania określonych zysków, a raczej 
tworzenia pewnego dobra, które na drodze dalszego 
postępowania, może przynosić zysk ekonomiczny dla regionu. 
Często również zagospodarowane obiekty zabytkowe stają się 
istotnym składnikiem większej oferty (regionalny produkt 
turystyczny), stając się istotnym elementem przyczyniającym 
się do aktywizacji obszarów, które nie mają dobrych warunków 
do rozwoju innych działów gospodarki. 
 
1. Liczba nowoutworzonych miejsc pracy w ramach projektu  
Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania to 2 
punkty. 
Podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno- 
społecznym rozwoju regionu jest przyrost wysokiej jakości 
stałych miejsc pracy oraz rozwój nowych przedsiębiorstw, co 
przekłada się na zwiększenie wpływów z podatków oraz 
zmniejszenie obciążeń w zakresie wspierania osób bezrobotnych 
oraz tych o niskich dochodach.  
Podstawą oceny w ramach subkryterium będzie liczba 
nowoutworzonych w ramach projektu nowych miejsc pracy – 
stałych lub sezonowych - w odniesieniu do stopy bezrobocia w 
danym powiecie. 
    
2. Ekonomiczno - społeczne oddziaływanie projektu 
Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania to 2 
punkty.  
Drugim elementem podlegającym ocenie jest ocena zysków 
społecznych, jakie może przynieść realizacja projektu dla 
otoczenia, jak również ocena zysków społecznych będących 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu.  
Jest to ocena nie dająca się zamknąć w system obiektywnie 
wyliczonych współczynników. Ocena tu dokonywana jest oceną 
ekspercką i bazuje na informacjach przekazanych przez 
Beneficjenta oraz na doświadczeniu oceniającego.  
Dążąc do zobiektywizowania oceny tego podkrytetrium 
proponuję się aby projekty, którym przyzna się najwyższą 
punktację tj. 2 punkty - realizowały poniższe założenia: 
 
• został opracowany program edukacji kulturowej związany z 

obiektem (ocena na postawie studium wykonalności, 
szczególnie wysoko punktowane projekty, dla których jako 
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dodatkowy załącznik przedstawiony będzie przedmiotowy 
program)  

• obiekt jest włączany (będzie włączany) w programy 
regionalnych/lokalnych uroczystości i świąt oraz regionalne 
programu promocji i upowszechniania dziedzictwa 
kulturowego 

• w obiekcie będzie prowadzona działalność związana z 
programami zarządzania i zagospodarowywania czasu 
wolnego (np. wakacyjne warsztaty dla młodzieży powiązane 
ze specyfiką obiektu) 

• dodatkowo - nawiązano kontakt z placówkami naukowymi 
(przede wszystkim wyższe uczelnie) w celu zapewnienia 
wzrostu zainteresowania tych środowisk lokalnym 
dziedzictwem kulturowym, a w konsekwencji ich jego 
popularyzacją dzięki powstającym pracom naukowym (np. 
porozumienie dotyczące organizacji wakacyjnych praktyk 
studenckich) 

6. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryterium to składa się z trzech podstawowych subkryteriów: 
 
1) Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt oraz 
zarządzającego projektem po jego zakończeniu (posiadanie 
odpowiednich struktur i zasobów ludzkich dla zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania projektu w fazie 
operacyjnej/eksploatacyjnej) 
maksymalnie 1 pkt. 
 
2) Trwałość instytucjonalna –badanie ryzyka upadłości lub 
likwidacji podmiotu zarządzającego oraz długości jego 
funkcjonowania na rynku – maksymalnie 1 pkt.  
 
3) Planowany sposób wykorzystywania infrastruktury lub 
produktów projektu - jest to niezwykle istotny element, 
warunkujący trwałość założonych rezultatów projektu oraz 
realizację określonych celów. Beneficjent powinien udowodnić, 
iż po zakończeniu prac inwestycyjnych, uruchomi planowe 
działania w zakresie promocji i upowszechniania dziedzictwa 
kulturowego, turystyki i kultury. Dodatkowo planowane 
działania muszą odpowiednie do środków finansowych, jakimi 
dysponuje Beneficjent – maksymalnie   
2 pkt 
 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla każdego z 
w/w subkryteriów, należy zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
zakresie trwałości, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

7. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdrażania funduszy a w szczególności – 
w dostępie do nich. 
 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
 
1. Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości 
szans kobiet i mężczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości 
obszarów miejskich i wiejskich): 
- 0 pkt - neutralny wpływ projektu na politykę równości szans 
 - maksymalnie 2 pkt - pozytywny wpływ projektu na politykę 
równości szans 
 
2. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego – badanie obiektywnych 
elementów projektu, w szczególności w zakresie technologii i 
rozwiązań technicznych sprzyjających ochronie środowiska     - 
0 pkt - neutralny wpływ projektu na politykę zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska 
 - maksymalnie 2 pkt - pozytywny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. 
                                                                   
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać  
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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8.  

Ocena stanu 
przygotowania 
projektu do 
realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia budowy: 
– 4 pkt - projekt posiada wymagane prawem polskim decyzje 
administracyjne (pozwolenie na budowę lub dokumenty 
równoważne) pozwalające na realizacje całości inwestycji, 
– 3 pkt - projekt posiada decyzje administracyjne (pozwolenie 
na budowę lub dokumenty równoważne), nie obejmujące 
całości inwestycji i/lub opracowaną dokumentację techniczną 
oraz posiada uregulowany status prawny gruntu.   
 
Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 
– 2 pkt - przedstawiono szczegółowy opis działań w projekcie 
oraz program funkcjonalno-użytkowy, a projekt posiada 
uregulowany status prawny gruntu  
- 1 pkt - przedstawiono szczegółowy opis działań w projekcie 
oraz program funkcjonalno - użytkowy, jednak projekt nie 
posiada uregulowanego statusu prawnego gruntu. 
 
Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę 
- 4 pkt - wykazano wysoki stopień przygotowania projektu 
(określono szczegółowe parametry zakupywanego sprzętu oraz 
jego lokalizację w terenie, etc.)  
- 2 pkt - wykazano wystarczający stopień przygotowania 
projektu  
- 1 pkt - nie wykazano wystarczająco szczegółowo stopnia 
przygotowania projektu (brak precyzyjnych i szczegółowych 
informacji o zakupywanym sprzęcie, jego parametrach, 
kosztach, lokalizacji, etc.)  
- 0 pkt - projekt w fazie analiz, studiów 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 

 

 
1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt 
realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 
2011-2020, a także wpływ projektu na zrównoważony rozwój 
regionu oraz spójność wewnętrzną województwa. Ocena 
strategiczna, czyli w szczególności ocena stopnia wpisania się 
projektu w Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na 
lata 2011-2020, a także jego wpływ na zrównoważony rozwój 
regionu oraz spójność wewnętrzną województwa, została 
dokonana na etapie tworzenia Indykatywnego Wykazu 
Indywidualnych Projektów Kluczowych. Ujęcie projektu w 
Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych 
MRPO 2007 – 2013 jest równoznaczne z przyznaniem 
maksymalnej oceny. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 
44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 19/09 z dnia 6 maja 2009 r. ,  42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

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/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu oraz 
miejsca złożenia wniosku. 

2. Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje się w 
katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w liście 
typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w rejestrze 
podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie projektu. 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego Działania/ 
Schematu. Ocenie podlegać będzie również wnioskowana 
kwota/poziom  dofinansowania oraz minimalna/maksymalna 
wartość całkowita projektu pod kątem ich zgodności z  UMRPO 
dla danego Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o dofinansowanie, 
pod kątem prawidłowości wypełniania poszczególnych jego pól 
zgodnie z zapisami regulaminu konkursu oraz kompletności 
wszystkich wymaganych regulaminem konkursu informacji, w 
tym informacji  specyficznych  dla danego Działania/ 
Schematu.   

5. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz 
sposób pomiaru wskaźników. 

6.  

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku VAT 
oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, poprawność 
wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu planowanych 
źródeł finansowania projektu. Projekt podlegać będzie również 
ocenie pod kątem występowania pomocy publicznej w 
projekcie. 

7.  Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów wniosku 
aplikacyjnego oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz 
finansowym, w szczególności w zakresie spójności 
odzwierciedlenia działań przewidzianych w projekcie za 
pomocą poszczególnych kosztów,  czy planowane do 
osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są spójne z zapisami 
wniosku o dofinansowanie. 

8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w tym 
w szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane 
załączniki, w tym załączniki specyficzne określone dla danego 
Działania/ Schematu oraz czy zostały one sporządzone zgodnie 
z wymogami formalnymi zawartymi w regulaminie konkursu.   

8.1 

Dodatkowe załączniki 
wymagane dla 
projektu:  
1. W przypadku 
parków narodowych 
rozporządzenie Rady 
Ministrów w sprawie 
powołania parku. 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- 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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2. W przypadku 
rezerwatów przyrody 
zarządzenia 
regionalnego 
dyrektora ochrony 
środowiska uznające 
obszar za chroniony. 
3. W przypadku 
parków 
krajobrazowych 
rozporządzenie 
wojewody uznające 
dany obszar za obszar 
chroniony.  
4. W przypadku 
pomnika przyrody, 
stanowiska 
dokumentacyjnego, 
użytku ekologicznego 
lub zespołu 
przyrodniczo-
krajobrazowego 
rozporządzenia 
wojewody albo 
uchwały rady gminy 
(w przypadku jeżeli 
wojewoda nie 
ustanowił tych form 
ochrony przyrody) 
ustanawiające daną 
formę ochrony 
przyrody. 
5. Inny dokument 
wskazujący na 
występowanie form 
ochrony przyrody, 
zgodnie z zapisami 
ustawy z 16 kwietnia 
2004 o ochronie 
przyrody (Dz. U. 2004 
r. Nr 92, poz.880 z 
późn. zm.) 
6.  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 przyrody  lub 
po uzgodnieniu z tym 
organem 
zarządzającego tym 
obszarem albo 
sprawującego nadzór 
nad tym obszarem. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa  

1. 
Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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 poziom wskaźników rentowności 
inwestycji takich jak: finansowa bieżąca 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 pieniężnych w okresie 
realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy 
finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości finansowej 
zostały zawarte w Wytycznych do studium wykonalności dla 
projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach MRPO na lata 
2007-2013. 
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Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Występująca forma 
ochrony przyrody 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-4 pkt 

Kryterium to wartościuje projekty pod kątem ich znaczenia dla 
dziedzictwa przyrodniczego z uwagi na występującą formę 
ochrony/kategorię chronionego obszaru, zgodnie z zapisami 
ustawy z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 r. Nr 
92, poz.880 z późn. zm.)  
• parki narodowe – 4 pkt 
• rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe – 3 pkt 
• obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe itd. – 2 pkt 
• pomniki przyrody – 1 pkt 
Punkty nie podlegają sumowaniu. 

2. 
Lokalizacja projektu 
w obrębie sieci 
Natura 2000 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-1 pkt 

W przypadku jeżeli projekt dotyczy obszaru zlokalizowanego w 
sieci Natura 2000 otrzymuje 1 pkt. 
 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

3. 
Ekonomiczno - 
społeczny wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-2 pkt 

Wnioski z zakresu rozwoju, ochrony i udostępniania produktu w 
obrębie dziedzictwa przyrodniczego trudno jest oceniać pod 
kątem zysku ekonomicznego, natomiast o wiele większe 
możliwości daje ocena zysku społecznego dla regionu. Zakładając, 
że oceniane wnioski nie służą generowaniu określonego dochodu i 
nie ma możliwości ich samofinansowania, należy skupić się na 
korzyściach niematerialnych. 
W ramach kryterium ocenie podlegają następujące subkryteria: 
1) Program edukacyjny oraz wpływ na zrównoważony rozwój 
turystyki na danym obszarze - 0 - 1 pkt 
2) Nowe miejsca pracy - 0 - 1 pkt 
Za stworzenie minimum jednego miejsca pracy -1 pkt.   
Punkty podlegają sumowaniu. W przypadku uzyskania przez 
projekt 0 pkt przy ocenie całego kryterium, należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.  

4. Ochrona Gatunkowa 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2  0 - 2 pkt 

Ze względu na charakter wniosków należałoby punktować te 
wnioski, które obejmują swym zasięgiem obszary z występującymi  
rzadkimi, zagrożonymi lub objętymi ścisłą ochroną gatunkami.  
-występowanie na obszarze objętym wnioskiem gatunków objętych 
ścisłą ochroną gatunkową  
-występowanie na obszarze objętym wnioskiem gatunków 
zagrożonych wyginięciem  
-występowanie na obszarze objętym wnioskiem  endemitów (i/lub 
subendemitów)  
-wniosek przewiduje restytucję na danym obszarze określonego 
gatunku  
W przypadku jeśli projekt dotyczy 1-2 w/w obszarów należy 
przyznać 1 pkt.  
W przypadku  jeśli projekt dotyczy 3-4 w/w obszarów należy 
przyznać 2 pkt. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

5. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Kryterium to składa się z trzech podstawowych subkryteriów: 
Trwałość i instytucjonalna - badanie ryzyka upadłości lub 
likwidacji podmiotu zarządzającego oraz długości jego 
funkcjonowania na rynku: 0-1 pkt. 
Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt oraz 
zarządzającego projektem po jego zakończeniu (posiadanie 
odpowiednich struktur i zasobów ludzkich dla zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania projektu w fazie operacyjnej 
/eksploatacyjnej): 0 - 1 pkt. 
Planowany sposób wykorzystywania produktów projektu w 
przyszłości - jest to niezwykle istotny element, warunkujący 
trwałość założonych rezultatów projektu oraz realizację 
określonych celów. Konieczne jest sprawdzenie, czy 
wnioskodawca sporządził wiarygodny plan wykorzystania 
stworzonego produktu w przyszłości:0-2 pkt. 
Punktu podlegają sumowaniu.W przypadku uzyskania przez 
projekt oceny 0 dla każdego z w/w subkryteriów, należy zażądać 
od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.  

6. 
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 mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zasady 
zrównoważonego rozwoju na poszczególnych etapach wdrażania 
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 mężczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych np. dostosowanie trasy turystycznej do 
wymogów osób niepełnosprawnych): 
  - neutralny wpływ projektu na politykę równości szans - 0 pkt 
  - pozytywny wpływ projektu na politykę równości szans - 0 - 2 
pkt 
-Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony 
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środowiska, uwzględnienie w ramach projektu możliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej) 
- neutralny wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju i 
ochrony środowiska - 0 pkt 
- pozytywny wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju 
i ochrony środowiska - 0 - 2 pkt                                                       
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z 
w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na polityki horyzontalne, a 
w przypadku braku odpowiednich  wyjaśnień projekt nie podlega 
dalszej ocenie.     

7. 
Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4  pkt 

W przypadku projektów dotyczących dziedzictwa przyrodniczego 
kwestia komplementarności projektu z innymi działaniami 
podejmowanymi w regionie ma pierwszorzędne znaczenie. W 
ramach tego kryterium oceniane będą dwa subkryteria: 
1) komplementarność z innymi projektami z zakresu zachowania, 
ochrony, rewitalizacji oraz zabezpieczenia przed zagrożeniami 
obiektów  oraz terenów zaliczanych do cennego dziedzictwa 
przyrodniczego - 0 - 2 pkt. 
2) komplementarność z projektami mającymi wpływ na 
zrównoważony rozwój ruchu turystycznego w regionie - 0 - 2 pkt 
Oceniając komplementarność należy brać pod uwagę zarówno 
projekty realizowane na tym samym  obszarze, który obejmuje 
składany wniosek, jak również działania podejmowane na 
terenach bezpośrednio do niego przylegających.  
Do takich działań, bezwzględnie wpływających na atrakcyjność i 
udostępnienie dla ruchu turystycznego obszaru, na którym 
realizowany będzie projekt należeć będąm.in.: 
-rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej powiązanej 
bezpośrednio z obszarem realizacji projektu. 
-zagospodarowanie (modernizacja) znajdujących się w pobliżu 
miejsc parkingowych 
-wytyczenie biegnących w bezpośredniej bliskości ścieżek 
rowerowych 
-wytyczenie (modernizacja) komunikacyjnych ciągów pieszych 
-wytyczenie (modernizacja, zagospodarowanie) znajdujących się 
w pobliżu pieszych szlaków turystycznych 
-działania mające na celu zmianę „estetycznego” wymiaru obszaru 
objętego projektem - wszelkie działania porządkowe,  powstanie 
węzłów sanitarnych itp. 
-podejmowane działań z zakresu rozpowszechniania informacji na 
temat walorów miejscowego zasobu  dziedzictwa przyrodniczego 
(broszury, informatory, przewodniki, mapy, strony wwwitp). 
-realizacja wszelkich projektów związanych z aktywizacją ruchu 
turystycznego (tu będą się zaliczać zarówno projekty dotyczące 
np. rozbudowy stricte turystycznej, jak również projekty 
przyczyniające się do kreowania pewnych atrakcji „miejsca 
docelowego” – 
 np. renowacji, zagospodarowania, rewitalizacji obiektów 
zabytkowych.  
-inne komplementarne z projektem działania, jeśli spójność taka 
została faktycznie udowodniona  
Punktacja w ramach subkryetrium przedstawia się następująco: 
- komplementarność z 3 lub więcej działaniami - 2 pkt. 
- komplementarność z 1-2 działaniami - 1 pkt. 
Punkty podlegają sumowaniu. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje 
projektu z dalszej oceny. 

8. 
Kompleksowość 

projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4  pkt 

Kompleksowość projektów związanych z dziedzictwem  
przyrodniczym jest kryterium istotnym o tyle, że pozwala ocenić 
rzeczywistą wartość działań podejmowanych w ramach projektu. 
Stosowanie tego kryterium pozwala zorientować się, czy 
wnioskodawca zamierza podjąć jedynie działania z zakresu 
szeroko pojętej ochrony przyrody, czy też wykazuje inicjatywę w 
kreowaniu nowego produktu turystycznego z tą ochroną 
związanego.Podstawowym kryterium, które kwalifikuje projekt do 
dalszej oceny jest zaplanowanie w ramach projektu, a następnie 
opisanie we wniosku działań związanych z zachowaniem, ochroną, 
rewitalizacją oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami obiektów 
oraz terenów zaliczanych do cennego dziedzictwa przyrodniczego. 
Są to działania o charakterze podstawowym, które powinny zostać 
uzupełnione o elementy związane z rozwojem zrównoważonego 
ruchu turystycznego oraz działania w sferze edukacji sprzyjające 
ochronie cennych przyrodniczo obszarów oraz gatunków. W 
związku z powyższym analizie podlegać będą następujące 
elementy w ramach projektu:  
1) rozwój produktu turystycznego w oparciu o zasoby dziedzictwa 
przyrodniczego 0 - 1 pkt.• wytyczenie odpowiednio oznakowanych 
i zabezpieczonych szlaków turystycznych na obszarze objętym 
projektem• wyznaczenie na szlaku miejsc zwiększających komfort 
jego użytkowania (miejsca do spożycia posiłku, do odpoczynku, 
dodatkowe zabezpieczenia trasy itp.) oraz w infrastrukturę 
sanitarną (toalety, ale też kosze na śmieci itp.)• przygotowanie 
tablic poglądowych i informacyjnych dotyczących wytyczonej 
trasy turystycznej 
2) działalność edukacyjna - 0 - 3 pkt. (za każdy podpunkt 1 pkt) 
• wyznaczenie ścieżki edukacyjnej o charakterze ogólnym, 
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związanym z miejscowym ekosystemem, 
• stworzenie systemu informacji dotyczącej realizowanego tu 
projektu z zakresu zachowania, ochrony, rewitalizacji oraz 
zabezpieczenia przed zagrożeniami obiektów oraz terenów 
zaliczanych do cennego dziedzictwa przyrodniczego. Do tego typu 
działań zaliczyć można również np. wyznaczenie bezpiecznych 
stanowisk umożliwiających obserwację występujących w danym 
obszarze gatunków zwierząt (zwłaszcza ptaków), 
• serwis poligraficzny (folder, mapa) wraz z systemem dystrybucji 
– trwały sposób edukacji proekologicznej, materiały, które turysta 
może zabrać ze sobą do domu oraz programy edukacyjne 
przeznaczone dla szkół• inne działania w zakresie edukacji – do 
stosowania zamiennie Ze względu na fakt,  iż najcenniejsze 
obszary przyrodnicze są często przedmiotem zainteresowania 
znacznej rzeszy turystów, przy jednoczesnym braku odpowiednich 
rozwiązań łagodzących negatywny wpływ tego ruchu na obszar 
chroniony, w kryterium tym położono szczególny nacisk na 
zagadnienia związane z odpowiednią edukacją ekologiczną oraz 
działania zapobiegające niekontrolowanemu przepływowi 
turystów.  
Punkty podlegają sumowaniu. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje 
projektu z dalszej oceny. 

9.  
Ocena stanu 
przygotowania 
projektu do realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy: 
– 4 punkty - Projekt posiada wymagane prawem polskim decyzje 
administracyjne (pozwolenie na budowę lub dokumenty 
równoważne) pozwalające na realizacje całości inwestycji, 
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje administracyjne (pozwolenie 
na budowę lub dokumenty równoważne), nie obejmujące całości 
inwestycji i/lub opracowaną dokumentację techniczną oraz 
posiada uregulowany status prawny gruntu.   
Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 
– 2 punkty - Przedstawiono szczegółowy opis działań w projekcie 
oraz program funkcjonalno-użytkowy, a projekt posiada 
uregulowany status prawny gruntu  
- 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy opis działań w projekcie 
oraz program funkcjonalno - użytkowy, jednak projekt nie posiada 
uregulowanego statusu prawnego gruntu 
Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę 
- 4 punkty - Wykazano wysoki stopień przygotowania projektu 
(określono szczegółowe parametry zakupywanego sprzętu oraz 
jego lokalizację w terenie, 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 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także wpływ projektu na zrównoważony 
rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 
44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r. ,  42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp
. 

Nazwa kryterium Źródło 
informacji  

Sprawdza 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
unktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- 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. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

4. Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

5. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

6. 

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp
. 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  
Sprawdza: 

Pracownik/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
unktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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 poziom wskaźników 
rentowności inwestycji takich jak: finansowa bieżąca 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 pieniężnych w okresie 
realizacji i eksploatacji inwestycji. 
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Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy 
finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości finansowej 
zostały zawarte w Wytycznych do studium wykonalności dla 
projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach MRPO na lata 
2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno - 
społeczny wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

KOP 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: 
• 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 każdorazowo 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, należy zażądać 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 0-4 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 również trwałość finansowa i instytucjonalna 
(zdolność do pokrycia przez podmiot zarządzający produktami 
projektu przyszłych kosztów związanych z operacyjną fazą 
projektu).  
Badany będzie również 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, należy zażądać 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 0-4 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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdrażania 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 mężczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich i 
wiejskich); 
- Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska, uwzględnienie w ramach projektu możliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej; 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z 
w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać 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 0-4 pkt 

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 
najwyższą ilość punktów otrzymają projekty zapewniające 
możliwości 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 również 
przewidywana promocja produktów projektu wśród potencjalnych 
odbiorców. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 
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5. 
Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

KOP 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 
szczególności projektami realizowanymi w sieci powiązań 
europejskich lub uczestnictwo w międzynarodowych projektach 
współpracy. W zależności od charakteru projektu badana będzie 
również spójność projektu ze strategią lokalną, regionalną lub 
branżową w danej dziedzinie, w tym w szczególności z celami 
Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, a także 
strategią rozwoju instytucji Beneficjenta. 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

6. 
Stan przygotowania 
projektu do realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik 

4 

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 równoważny), czy posiada 
opracowaną dokumentację techniczną oraz 
posiada uregulowany status prawny gruntu 
czy też dokumentacja pozostaje w trakcie 
opracowywania. 
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i 
wybuduj" badany będzie stopień 
przygotowania programu funkcjonalno -
użytkowego 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. 
Najwyżej oceniane będą projekty najlepiej 
przygotowane do realizacji. 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik 0-3 pkt 

Kryteria dla 
projektów typu 
"zaprojektuj i 
wybuduj" 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik 0-4 pkt 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagających 
pozwolenia na 
budowę 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 0-20% oceny merytorycznej 
Ocena stopnia wpisywania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego 2011-2020. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 
44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r., 38/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., 3/12 z dnia 21 
czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny  

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 
Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z wymogami 
regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy kontrolnej wersji 
elektronicznej i papierowej, terminu oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje się w 
katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w liście typów 
Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego Działania/Schematu 
oraz czy nie widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych z 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami danego 
Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami projektów 
wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego Działania/ Schematu. 
Ocenie podlegać będzie również wnioskowana kwota/poziom  
dofinansowania oraz minimalna/maksymalna wartość całkowita 
projektu pod kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również kwestie/informacje 
specyficzne określone dla danego Działania/Schematu oraz  
wewnętrzna logika projektu.                                                                                                                                 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny  

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o dofinansowanie, pod 
kątem prawidłowości wypełniania poszczególnych jego pól zgodnie z 
zapisami regulaminu konkursu oraz kompletności wszystkich 
wymaganych regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu.   

5. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny  

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  rezultatu 
oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca wskazał wszystkie 
obowiązkowe dla danego Działania/ Schematu wskaźniki. Dodatkowo 
ocenie podlegać będzie prawidłowość prezentacji wskaźników w 
tabeli E.2 wniosku aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji 
informacji oraz sposób pomiaru wskaźników. 

6. 

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny  

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku VAT oraz 
pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, poprawność 
wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu planowanych źródeł 
finansowania projektu. Projekt podlegać będzie również ocenie pod 
kątem występowania pomocy publicznej w projekcie. 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny  

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów wniosku 
aplikacyjnego oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz 
finansowym, w szczególności w zakresie spójności odzwierciedlenia 
działań przewidzianych w projekcie za pomocą poszczególnych 
kosztów,  czy planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i 
rezultatu są spójne z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w tym w 
szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane załączniki, w 
tym załączniki specyficzne określone dla danego Działania/ Schematu 
oraz czy zostały one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu.   

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  Sprawdza: 
Pracownik/ KOP 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 
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1. 
Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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, weryfikowany będzie poziom wskaźników 
rentowności inwestycji takich jak: finansowa bieżąca wartość 
netto (FNPV/C), finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik 
korzyści/kosztów imprezy (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 pieniężnych w okresie realizacji i 
przebiegu imprezy kulturalnej 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy 
finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości finansowej 
zostały zawarte w Wytyczne do studium wykonalności dla projektów 
organizacji imprez kulturalnych realizowanych w ramach MRPO na 
lata 2007- 2013 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Kompleksowość oraz 
innowacyjność 
projektu  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 

 
 
4  
   

 

0-4 pkt 

W ocenie kompleksowości projektu należy 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 powinna również uwzględniać 
zapewnienie możliwości korzystania z nowoczesnych form przekazu i 
uczestnictwa w kulturze w formie interaktywne jak najszerszemu 
gronu odbiorców.  
Projekt powinien wychodzić naprzeciw potrzebom otoczenia, być 
odpowiedzią na  zdefiniowane potrzeby, a jednocześnie powinien 
wpisywać się w cel i zakres działania podmiotu wnioskującego. 
Podstawą działania każdej instytucji powinno być określenie 
audytorium, do którego skierowana jest jej działalność, poparte 
analizą potrzeb. 
 
1. Analiza skali rozwiązań zastosowanych w projekcie oraz 
wykorzystania nowoczesnych technologii – maksymalnie – 1 pkt. 
Maksymalną punktację w tym subkryterium należy przyznać w 
przypadku jeśli projekt przewiduje wykorzystanie nowoczesnych 
form prezentacji (np. szeroko wykorzystuje multimedia jako element 
realizacji projektu) oraz gdy przewiduje nowoczesne i atrakcyjne dla 
odbiorcy formy odbioru, w tym  pozwala na aktywne uczestnictwo 
(np. poprzez wyrażanie opinii, współdecydowanie o rozwoju 
wybranych elementów projektu) oraz wspiera edukację kulturową. 
Maksymalna ilość punktów przyznana będzie projektom posiadającym 
nowoczesną stronę internetową, poszerzoną o treści w wersji 
obcojęzycznej. 
Mniejsza liczba punktów zostanie przyznana jeśli działania w ramach 
projektu skupiają się tylko na rozwiązaniach cząstkowych, np. na 
formach prezentacji, ale nie wykazuje zainteresowania odbiorcą i 
jego reakcjami lub odwrotnie.  
 
2. Promocja – maksymalnie 1 pkt. - maksymalną liczbę punktów 
należy przyznać w przypadku gdy projekt przewiduje szeroki zakres 
podjętych działań promocyjnych oraz wielość zastosowanych form 
promocji (w zależności od zasięgu samego projektu promocja może 
mieć charakter od lokalnego po międzynarodowy). Dodatkowo 
punktowana będzie sytuacja, w której promocja obejmie nie tylko 
wydarzenie kulturalne, ale również inne atrakcje kulturalne regionu. 
Planowane działania komunikacyjne muszą się charakteryzować 
spójnością oferty i komunikatu w odpowiednim czasie, miejscu oraz 
być nakierowane na wcześniej wyodrębnione grupy odbiorców.  
 
3. Analiza potrzeb odbiorców - maksymalnie 1 pkt.- dodatkowy punkt 
należy przyznać projektom, które zostały opracowane na podstawie 
analizy potrzeb i preferencji odbiorców projektu. Analiza potrzeb 
powinna zostać dokonana przez Beneficjenta za pomocą 
odpowiednich badań. Badania te powinny być połączone z realizacją 
strategii Beneficjenta, celami statutowymi - nie mogą one być 
wyłącznie doraźną ankietą przeprowadzoną na potrzeby uzyskania 
dofinansowania. 
 
4. Analiza oferty  - maksymalnie 1 pkt. W przypadku imprez 
niecyklicznych przyznany zostanie 1 pkt., natomiast w przypadku 
imprez cyklicznych weryfikacji zostanie poddane, czy impreza 
została poszerzona o nowe elementy w stosunku do zakresu 
oferowanego w poprzednich edycjach  (zgodnie z zapisami 
Uszczegółowienia MRPO) – w przypadku spełnienia tegoż warunku 
przyznany zostanie 1 pkt. Subkryterium to jest decydującym, gdyż w 
przypadku, gdy oferta dotyczyć będzie imprezy cyklicznej nie 
wnoszącej nowych elementów w stosunku do zakresu oferowanego w 
poprzednich edycjach, zostanie przyznanych 0 pkt. 
 
W przypadku uzyskania 0 pkt. w ramach tego sybkryterium (pomimo 
pozytywnej oceny w pozostałych 3 subkryteriach) projekt podlegać 
będzie odrzuceniu i nie będzie podlegać dalszej ocenie.   
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2. 
Ekonomiczno - 
społeczny wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt 

W ramach kryterium badany będzie wpływ projektu na poprawę 
warunków ekonomicznych rozwoju danego obszaru.  
Projekty związane z organizacją imprez kulturalnych mają 
niewątpliwy wpływ na ekonomiczny rozwój regionu, zwłaszcza w 
kontekście skali przedsięwzięcia. 
Należy podkreślić, że wpływ ten będzie miał charakter bardziej 
pośredni, rozumiany jako długoterminowe korzyści, które zostaną 
osiągnięte dzięki realizacji projektu i może on być obserwowany w 
wielu dziedzinach życia. Wpływ mierzyć także poprzez korzyści 
wynikające dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu, 
np. dostarczone usługi, które w dalszej perspektywie mają pośredni 
wpływ na rozwój regionu.  
Wpływ ten przejawiać będzie się m.in. przez zwiększenie 
zagranicznej i krajowej turystyki, podniesienie konkurencyjności 
regionalnych produktów kulturowych zarówno na rynkach 
zagranicznych, jak i na krajowym.  Maksymalna liczna punktów może 
być przyznana w przypadku jeżeli Beneficjent poparł swoje 
deklaracje w zakresie ekonomicznego wpływu odpowiednimi 
badaniami oraz danymi liczbowymi. 
Dodatkowym elementem, który podlegać będzie ocenie będzie 
tworzenie czasowych miejsc pracy lub/i pośredni wpływ na 
tworzenie nowych stałych miejsc pracy (ze względu na specyfikę 
projektów w ramach schematu, nie ma możliwości punktowania 
bezpośredniego wpływu na tworzenie stałych miejsc pracy). 
 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.  

3. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Kryterium to składa się z trzech subkryteriów. 
  
1. Trwałość instytucjonalna – maksymalnie 1 pkt. 
Badanie ryzyka upadłości/likwidacji oraz  okresu funkcjonowania na 
rynku Beneficjenta oraz parterów projektu. 
 
2.Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt oraz 
podmiotu zarządzającego projektem po jego zakończeniu - 
maksymalnie 1 pkt. 
Analizie podlega aktualna sytuacja Beneficjenta pod kątem 
posiadanych odpowiednich struktur i zasobów ludzkich dla 
zapewnienia sprawnej realizacji projektu. Istotne są również prawno 
– organizacyjne możliwości realizacji projektu czy też posiadane 
zasoby sprzętowe. Premiowane będą projekty, gdzie Beneficjent i 
partnerzy posiadają doświadczenie w realizacji podobnych 
przedsięwzięć w przeszłości oraz zostali wyróżnieni nagrodami, 
wyróżnieniami, posiadających wdrożony system ISO. 
 
3.Planowania sposobu wykorzystywania  produktów projektu - 
maksymalnie 2 pkt 
Ze względu na specyfikę projektów realizowanych w ramach 
schematu, w kryterium tym  analizie podlegać będzie potencjalna 
możliwość kontynuacji lub rozwoju projektu w przyszłości, jak 
również umiejscowienie projektu w programie działalności danej 
instytucji. Analiza możliwości wykorzystania produktów projektu w 
przyszłości i jego kontynuacja powinna być powiązana z analizą ex-
ante projektu. 
 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla każdego z w/w 
subkryteriów, należy zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie 
trwałości, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie.  
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4. 
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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdrażania funduszy a w szczególności 
w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
 
1. Polityka równości szans - wpływ projektu na politykę równości 
szans kobiet i mężczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich 
i wiejskich: 0 – 2 pkt 
Promowane będą projekty realizujące wielość rozwiązań w zakresie 
polityki równości szans. Projekty winny wpływać na wyrównywanie 
szans zwłaszcza osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
zmniejszać dysproporcję w dostępie do usług kulturalnych – np. 
przygotowanie odpowiednich miejsc odbioru oraz transportu. 
Istotnymi aspektem jest również ułatwienie dostępu mieszkańców 
obszarów wiejskich do wysokiej jakości usług kulturalnych  
W zakresie polityki równości szans stosuje się następującą punktację: 

- negatywny wpływ projektu na politykę równości szans – 0 pkt 
- neutralny wpływ projektu na politykę równości szans – 1 pkt 
- pozytywny wpływ projektu na politykę równości szans – 2 pkt 

  
2.  Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego - wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska, uwzględnienie w ramach projektu możliwości korzystania 
z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności 
energetycznej: 0 - 2 pkt. 
Analizie poddane zostaną rozwiązania projektowe, pod kątem ich 
przyczyniania się do oszczędności np. w zakresie zużycia naturalnych 
zasobów, kontroli zużycia mediów czy też  zużycia materiałów. W 
przypadku imprez na wolnym powietrzu przeanalizowane będzie 
podejście Beneficjenta  do problemu poziomu hałasu, śmieci i innych 
zanieczyszczeń, etc.. Premiowane projekty powinny nie tylko 
respektować wymogi prawa w zakresie organizacji imprezy masowej, 
ale również realizować dodatkowe działania o charakterze 
proekologicznym w tym dotyczące odnawialnych źródeł energii. 
W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony 
i poprawy jakości środowiska naturalnego stosuje się następująca 
punktację: 

- negatywny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 0 pkt  

- neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 1 pkt 

- pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 2 pkt 

Dodatkowo premiowane projekty mogą zawierać elementy edukacji 
ekologicznej.  
 
Ocena końcowa = ocena punktowa za subkryterium 1 + ocena 
punktowa za subkryterium 2. 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek  
z w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na polityki horyzontalne, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

5. 
Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Kryterium komplementarności służy ocenie projektu pod kątem 
zintegrowania go z szerszymi działaniami podejmowanymi w 
regionie, kraju lub w skali europejskiej. Komplementarność 
rozpatrywana jest w odniesieniu do zadań będących w trakcie 
realizacji lub już zrealizowanych, a także w ograniczonym zakresie w 
odniesieniu do zadań planowanych do realizacji.  
Najwyżej punktowana jest udowodniona przez Beneficjenta 
komplementarność wykraczająca ponad poziom subregionalny i 
regionalny, np. funkcjonowanie w sieci powiązań europejskich lub 
uczestnictwo w międzynarodowych projektach współpracy. 
Dodatkowo premiowana będzie komplementarność projektu ze 
strategią rozwoju instytucji. Instytucje kultury nie mają obowiązku 
prawnego tworzenia strategii, natomiast jej istnienie pokazuje 
świadome podejście do zarządzania i rozwoju instytucji i będzie 
punktowane. 
Oceniane projekty powinny być komplementarne z 
przedsięwzięciami: 
- aktualnie realizowanymi przez wnioskodawcę w ramach sieci 

współpracy międzynarodowej lub porozumienia partnerskiego - 
gdy Beneficjent jest jednym z partnerów i musi  zabezpieczyć 
środki na realizację swojego projektu cząstkowego – 1 pkt 

- samodzielnie realizowanymi przez wnioskodawcę lub innymi 
aktualnie realizowanymi przez inne podmioty niż wnioskodawca - 
1 pkt    

- zaplanowanymi zarówno przez wnioskodawcę, jak i inne 
podmioty, których realizacja została przesądzona oraz zapisami 
dokumentów strategicznych z zakresu kultury na poziomie 
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lokalnym, regionalnym i krajowym - 1 pkt 
- w przypadku gdy instytucja ma zapisaną strategię i wnioskowany 

projekt wykazuje zgodność z odpowiednimi jej zapisami - 1 pkt. 
Projekty powinny być komplementarne z celami Narodowej 
Strategii Rozwoju Kultury na lata 2007-2013 (zgodnie z zapisami 
rozdziału 6.3 „Strategia realizacji celów” MRPO). 
Na poparcie swoich deklaracji Beneficjent powinien 
zaprezentować odpowiednie dokumenty (umowy partnerskie, 
uchwały rady gminy, zatwierdzone plany rozwoju itp.) Punkty 
podlegają sumowaniu.  

6. 
Zasięg oddziaływania 
wydarzenia  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 0-4 pkt 

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. 
Kryterium to składa się z 4 podstawowych subkryteriów: 
1. Analiza współorganizatorów/partnerów wydarzenia – maks. 1 pkt. 
Badana jest liczba współorganizatorów (podmiotów zaangażowanych 
w realizację wydarzania). Premiowane będą projekty realizowane w 
kooperacji wielu podmiotów, w szczególności podmiotów 
zagranicznych. 
2. Analiza podmiotów uczestniczących w wydarzeniu – maks. 1 pkt. 
Ocena w ramach subkryterium jest oceną ekspercką, co związane 
jest z różnorodnością projektów możliwych do wsparcia w ramach 
schematu. W ocenie będą brane pod uwagę takie aspekty jak ilość i 
ranga podmiotów biorących udział w wydarzeniu kulturalnym, a 
także ich różnorodność. 
3. Analiza odbiorców wydarzenia – maks. 1 pkt. 
Ocena w ramach subkryterium jest oceną ekspercką, co związane 
jest z różnorodnością projektów możliwych do wsparcia w ramach 
działania schematu. W ocenie będą brane pod uwagę takie aspekty 
jak prognozowana ilość odbiorców wydarzenia, kraj pochodzenia 
odbiorców, zapewnienie mobilności grup odbiorców (możliwość 
uczestniczenia tych samych odbiorców we wszystkich wydarzeniach 
kulturalnych w całym projekcie), różnorodność form uczestnictwa, 
możliwość uczestnictwa za pomocą różnych form audiowizualnych i 
in. 
4. Czas trwania i miejsca realizacji wydarzenia kulturalnego – maks. 
1 pkt. 
Ocena w ramach subkryterium jest oceną ekspercką, co związane 
jest z różnorodnością projektów możliwych do wsparcia w ramach 
działania schematu. W ocenie będą brane pod uwagę takie aspekty 
jak  miejsce lokalizacji projektu, ilość aktywności kulturalnych 
przewidzianych w ramach projektu oraz czas trwania wydarzenia. 

7. 

Stan przygotowania 
projektu do realizacji 
- kryteria dla 
projektów 
niewymagających 
pozwolenia na 
budowę 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1  0-4 pkt 

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.  
Najwyżej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane do 
realizacji. 
- projekt wykazuje wysoki stopień przygotowania (nie wymaga 
żadnych dodatkowych prac dokumentacyjnych, jest gotowy do 
ogłoszenia przetargu; realizacji rzeczowej imprezy. Projekt posiada 
szczegółowe określenie kosztów, uzyskał wszystkie wymagane 
zezwolenia, porozumienia o współpracy, etc.) – 4 pkt 
- projekt wykazuje wystarczający stopień przygotowania  (posiada 
szczegółowe określenie kosztów, lokalizację projektu itp., jednak 
wymaga on dodatkowych dokumentów/uzgodnień umożliwiających 
rozpoczęcie rzeczowej realizacji) – 2 pkt 
- projekt nie wykazuje wystarczająco szczegółowego stopnia 
przygotowania (brak precyzyjnych i szczegółowych informacji nt. 
kosztów, lokalizacji projektu itp.) – 1 pkt  
- projekt w fazie analiz, studiów – 0 pkt 
Punkty nie podlegają sumowaniu. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje 
Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a 
także wpływ projektu na zrównoważony rozwój regionu oraz 
spójność wewnętrzną województwa. Ocena strategiczna, czyli w 
szczególności ocena stopnia wpisania się projektu w Strategię 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także 
jego wpływ na zrównoważony rozwój regionu oraz spójność 
wewnętrzną województwa, została dokonana na etapie tworzenia 
Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. 
Ujęcie projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO 2007 – 2013 jest równoznaczne z przyznaniem 
maksymalnej oceny. 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 295

 
OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Działanie 

4.1 Rozwój infrastruktury drogowej  
Schemat A Drogi o znaczeniu regionalnym 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 02/07 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 7 
listopada 2007 r., zmienione Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 
11/09 z dnia 10 lutego 2009 r., 20/09 z dnia 6 maja 2009 r. ,  42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pun
ktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami właściwego regulaminu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu oraz 
miejsca złożenia wniosku. 

2. Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje 
się w katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w 
liście typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w rejestrze 
podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie projektu. Ponadto w przypadku projektów 
kluczowych MRPO, weryfikacji podlegać będzie czy 
Wnioskodawca jest podmiotem odpowiedzialnym za 
przygotowanie i realizację Indywidualnego Projektu 
Kluczowego Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 (MRPO), z którym zawarta 
została pre-umowa lub w przypadku których podjęta 
została Uchwała w sprawie określenia zasad przygotowania 
indywidualnego projektu kluczowego w ramach MRPO. 

3. Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod 
kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami właściwego 
regulaminu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
właściwym regulaminem informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu.   

5. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w 
tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie 
wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy zostały 
one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi we właściwym regulaminie .   

6. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz 
sposób pomiaru wskaźników. 

7. 

Montaż finansowy, w 
tym: wkład własny 
beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku 
VAT-u oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu 
planowanych źródeł finansowania projektu. Projekt 
podlegać będzie również ocenie pod kątem występowania 
pomocy publicznej w projekcie. 
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8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w zakresie 
spójności odzwierciedlenia działań przewidzianych w 
projekcie za pomocą poszczególnych kosztów,  czy 
planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są 
spójne z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

Kryteria oceny merytorycznej 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Sprawdza: 

Pracownik/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pun
ktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości 
finansowej zostały zawarte w Wytycznych do studium 
wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych 
w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

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 województwa.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
- Ewentualne tworzenie nowych trwałych miejsc pracy 
będących pośrednio wynikiem realizacji projektu - 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 2 
punkty  
Podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno- 
społecznym rozwoju regionu jest przyrost wysokiej jakości 
stałych miejsc pracy oraz rozwój nowych przedsiębiorstw, 
co przekłada się na zwiększenie wpływów z podatków oraz 
zmniejszenie obciążeń w zakresie wspierania osób 
bezrobotnych oraz tych o niskich dochodach. W związku z 
powyższym należy premiować projekty, których efektem 
jest zwiększanie zatrudnienia w regionie, w szczególności 
w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest szczególnie 
wysoka.   
- Ekonomiczno - społeczne oddziaływanie projektu - 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 2 
punkty  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych, 
będących bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji 
projektu.  
Kryterium będzie każdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej.  
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy 
+ Ocena punktowa w zakresie ekonomiczno- społecznego 
oddziaływania projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy 
ocenie tego kryterium należy zażądać 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/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 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 również trwałość 
instytucjonalna.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
- Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt 
oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu - 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 2 
punkty 
W toku oceny badana jest struktura organizacyjna 
Beneficjenta pod kątem posiadania zasobów ludzkich i 
sprzętowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
projektu w fazie operacyjnej. 
- Trwałość instytucjonalna - maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania - 2 punkty. W toku oceny badane 
jest ewentualne ryzyko upadłości lub likwidacji podmiotu 
zarządzającego.  
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie trwałości 
organizacyjnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości 
instytucjonalnej; 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości,  w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

3. Wpływ na polityki 
horyzontalne 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 1-3 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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju 
na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a w 
szczególności w dostępie do nich.   
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 

 Polityka równości szans - max. – 2 punkty 
- wpływ realizacji projektu na poprawę dostępności 
terenów wiejskich  
(1 - projekt przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu z 
obszarów wiejskich do ośrodka gminnego, 0 - neutralny 
wpływ na poprawę dostępności obszaru); 
- wpływ projektu na poprawę warunków przemieszczania 
się osobom niepełnosprawnym (1 - realizacja pochylni, 
wind krawężników przejściach podziemnych, obniżonych 
krawężników na przejściach dla pieszych, 0 - brak 
czynników wpływających na równość szans osób 
niepełnosprawnych) 

 Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego - max. – 4 punkty  
- zastosowanie rozwiązań technologicznych 
zmniejszających zużycia surowców naturalnych (np. 
wykorzystane żużla wielkopiecowego do budowy dolnych 
warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi lub wzmocnienia 
podłoża, recykling nawierzchni bitumicznych) – 1 punkt, 
- zastosowanie rozwiązań wykorzystujących odnawialne 
źródła energii (np. baterie solarne zasilające znaki i 
urządzenia ostrzegawcze) – 1 punkt, 
- zastosowanie rozwiązań z zakresu ochrony wód (1 punkt - 
budowa nowego systemu odwodnienia drogi: kanalizacja 
deszczowa, rowy odwadniające, zbiorniki odparowujące; 
0 punktów - projekt nie obejmuje rozwiązań z zakresu 
odwodnienia lub ich zakres niewykracza poza prace 
remontowe i odtworzeniowe). 
- zastosowanie rozwiązań z zakresu ochrony fauny (1 punkt 
– np. budowa przepustów ekologicznych) 
Punkty podlegają sumowaniu.  
Skala ocen - suma ocen cząstkowych:  
1 do 2 – 1 punkt                                       
3 do 4 – 2 punkty                             
5 do 6 – 3 punkty. 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać 
od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na 
polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

4. 

Zastosowanie 
rozwiązań 
inżynieryjnych 
zwiększających 
bezpieczeństwo 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

W ramach tego kryterium projekty oceniane są pod kątem 
poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg (kierowców, 
pieszych i rowerzystów). Ocenie poddany został zakres 
zastosowania urządzeń podnoszących bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym. Ocena powinna uwzględniać specyfikę 
projektu i odnosić się do wymaganej/oczekiwanej 
funkcjonalności inwestycji a także badać zasadność 
zaproponowanych rozwiązań podnoszących 
bezpieczeństwo. Ocenie podlega zakres rozwiązań 
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poprawiających bezpieczeństwo kierowców pojazdów oraz 
bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. 
1. Elementy projektu podnoszące bezpieczeństwo w ruchu 
kołowym: 
- elementy projektu wykraczają poza standardowe 
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa stosowane w 
odniesieniu do danego typu inwestycji – 2 punkty 
- elementy projektu stanowią standardowy katalog 
rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa stosowane w 
odniesieniu do danego typu inwestycji – 1 punkt 
- zaproponowane elementy projektu nie są 
wystarczającymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa 
dla danego typu inwestycji – 0 punktów 
2. Elementy projektu podnoszące bezpieczeństwo pieszych 
i rowerzystów: 
- elementy projektu wykraczają poza standardowe 
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa stosowane w 
odniesieniu do danego typu inwestycji – 2 punkty 
- elementy projektu stanowią standardowy katalog 
rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa stosowane w 
odniesieniu do danego typu inwestycji – 1 punkt 
- zaproponowane elementy projektu nie są 
wystarczającymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa 
dla danego typu inwestycji – 0 punktów.  
Punkty podlegają sumowaniu. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej 
oceny. 

5. Typ projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 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. 
Przyjęto następującą gradację ocen, w zależności od typów 
projektów: 
-Budowa obwodnicy - 4 punkty 
-Budowa nowego odcinka drogi - 3 punkty 
-Przebudowa, modernizacja drogi - 2 punkty 
-Pozostałe projekty objęte działaniem 4.1 - 1 punkt 

6. Poprawa dostępności  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik 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. 
Poprzez „poprawę dostępności” rozumiany jest 
bezpośredni/ logiczny wpływ inwestycji objętej projektem 
na dostępność do preferowanych w ramach Kryterium 
obiektów / infrastruktury / stref.  
Skala ocen w ramach kryterium: 
1.Projekt polegający na budowie lub przebudowie 
dróg/drogi, w wyniku realizacji których nastąpi: 
- poprawa dostępności węzłów autostradowych 
(istniejących, będących w realizacji lub planowanych) - 3 
punkty 
- poprawa dostępności obwodnic miejscowości - 2 punkty 
- poprawa dostępności przejść granicznych - 1 punkt 
2. Projekty, których realizacja zapewni dostępność do stref 
aktywności gospodarczej/turystycznej (ha/liczba miejsc 
noclegowych): 
- strefy aktywności gospodarczej powyżej 15 ha lub liczba 
miejsc noclegowych powyżej 250   – 3 punkty 
- strefy aktywności gospodarczej od 11 do 15 ha lub liczba 
miejsc noclegowych od 101 do 250  – 2 punkty 
- strefy aktywności gospodarczej do 10 ha lub liczba miejsc 
noclegowych do 100 – 1 punkt 
3. Projekty pozostałe - 0 punktów  
Przydzielone punkty podlegają sumowaniu:  
0 - 0 punktów 
1-2 - 1 punkt 
3-4 - 2 punkty 
5-6 - 3 punkty 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej 
oceny. 
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7. 
Stan przygotowania 
projektu do realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Ocena w ramach kryterium: 
4 punkty - Projekt posiada Decyzje o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i/lub pozwolenie na budowę 
i/lub dokumenty równoważne, pozwalające na realizację 
całości inwestycji (dotyczy również zgłoszeń dokonywanych 
przed 15 listopada 2008 r. dla przedsięwzięć z tzw. II 
grupy, dla których w ramach wstępnego rozpoznania (tzw. 
screening) właściwy organ stwierdza brak konieczności 
sporządzenia raportu oceny oddziaływania na środowisko a 
następnie stanowisko to zostało potwierdzone w decyzji 
środowiskowej) 
3 punkty – Projekt posiada Decyzje o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i/lub pozwolenie na budowę 
i/lub dokumenty równoważne, pozwalające na realizację 
części inwestycji,  
3 punkty  – Projekt jest realizowany w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj” posiadający opracowany program funkcjonalno-
użytkowy oraz wyłoniono wykonawcę prac  
2 punkty – projekt posiada opracowaną dokumentację 
techniczną ale brak jest decyzji administracyjnej 
pozwalającej na rozpoczęcie realizacji robót (decyzje o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i/lub 
pozwolenie na budowę i/lub dokumenty równoważne) 
1 punkt - Projekt jest realizowany w trybie „zaprojektuj i 
wybuduj” posiadający opracowany program funkcjonalno-
użytkowy jednak nie wyłoniono wykonawcy prac 
0 punktów - Projekt nie posiada dokumentacji technicznej  
lub programu funkcjonalno - użytkowego  

Ocena strategiczna 

1. 
Ocena 

strategiczna 
 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także wpływ projektu na 
zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa. 
W szczególności ocenia podlegać będzie miejsce budowanego odcinka drogi w hierarchii 
powiązań układu drogowego w skali regionu. Jako decydującą o kwalifikacji połączenia 
należy przyjąć najwyższą kategorię drogi, jaką łączy się analizowany odcinek. Ponadto 
badane będzie czy budowany lub przebudowywany 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. 
 
W przypadku projektów kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2007-2013, ocena strategiczna została dokonana na etapie tworzenia 
Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych.  
Ujęcie projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 jest 
równoznaczne z przyznaniem maksymalnej oceny. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) Nr: 44/08 w latach 
2007 – 2013 z dnia 25 czerwca 2008 r., 21/09 z dnia 6 maja 2009 r. ,  42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

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/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami właściwego regulaminu oceny projektów, w 
tym zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej i 
papierowej, terminu oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca jest 
podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i 
realizację Indywidualnego Projektu Kluczowego 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013 (MRPO), z którym zawarta została pre-
umowa lub w przypadku których podjęta została 
Uchwała w sprawie określenia zasad przygotowania 
indywidualnego projektu kluczowego w ramach MRPO, 
oraz czy znajduje się on w katalogu potencjalnych 
Beneficjentów, wskazanych w liście typów 
Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu, a także czy nie widnieje w 
rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie projektu. 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

  Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z 
celami danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi 
typami projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla 
danego Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie 
również wnioskowana kwota/poziom  dofinansowania 
oraz minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu 
pod kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu.                                                                         

4. Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami właściwego 
regulaminu oceny projektów, oraz kompletności 
wszystkich wymaganych regulaminem informacji, w tym 
informacji  specyficznych  dla danego 
Działania/Schematu.   

5. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych 
wskaźników  rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy 
Wnioskodawca wskazał wszystkie obowiązkowe dla 
danego Działania/ Schematu wskaźniki. Dodatkowo 
ocenie podlegać będzie prawidłowość prezentacji 
wskaźników w tabeli E.2 wniosku aplikacyjnego w 
zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz sposób 
pomiaru wskaźników. 

6. 

Montaż finansowy, 
w tym: 
wkład własny 
Beneficjenta 
ustalony na 
poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku 
VAT oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym 
wykazu planowanych źródeł finansowania projektu. 
Projekt podlegać będzie również ocenie pod kątem 
występowania pomocy publicznej w projekcie. 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w 
zakresie spójności odzwierciedlenia działań 
przewidzianych w projekcie za pomocą poszczególnych 
kosztów,  czy planowane do osiągnięcia wskaźniki 
produktu i rezultatu są spójne z zapisami wniosku o 
dofinansowanie. 
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8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, 
w tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie 
wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy 
zostały one sporządzone zgodnie z wymogami 
formalnymi zawartymi we  właściwym regulaminie 
oceny projektów.   

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 

Pracownik / KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Punkto
we (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: 
finansowa bieżąca 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 
pieniężnych w okresie realizacji i eksploatacji 
inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz 
trwałości finansowej zostały zawarte w Wytycznych do 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 
realizowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

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.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
- Ewentualne tworzenie nowych trwałych miejsc pracy 
będących pośrednio wynikiem realizacji projektu - 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 1 
punkt  
Podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno- 
społecznym rozwoju regionu jest przyrost wysokiej 
jakości stałych miejsc pracy oraz rozwój nowych 
przedsiębiorstw, co przekłada się na zwiększenie 
wpływów z podatków oraz zmniejszenie obciążeń w 
zakresie wspierania osób bezrobotnych oraz tych o 
niskich dochodach. W związku z powyższym należy 
premiować projekty, których efektem jest zwiększanie 
zatrudnienia w regionie, w szczególności w powiatach 
gdzie stopa bezrobocia jest szczególnie wysoka.   
- Ekonomiczno - społeczne oddziaływanie projektu - 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 3 
punkty  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat 
społecznych, będących bezpośrednim lub pośrednim 
efektem realizacji projektu.  
Kryterium będzie każdorazowo dostosowywane do 
typów projektów zgodnie z przedstawioną dla nich 
analizą efektywności ekonomicznej.  
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy 
+ Ocena punktowa w zakresie ekonomiczno- 
społecznego oddziaływania projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy 
ocenie tego kryterium należy zażądać 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 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 
również trwałość instytucjonalna.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
1. Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego 
projekt oraz zarządzającego projektem po jego 
zakończeniu - maksymalna liczba punktów możliwych do 
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uzyskania - 2 punkty 
W toku oceny badana jest struktura organizacyjna 
Beneficjenta pod kątem posiadania zasobów ludzkich i 
sprzętowych dla zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania projektu w fazie operacyjnej. 
2. Trwałość instytucjonalna - maksymalna liczba 
punktów możliwych do uzyskania - 2 punkty. W toku 
oceny badane jest ewentualne ryzyko upadłości lub 
likwidacji podmiotu zarządzającego.  
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie trwałości 
organizacyjnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości 
instytucjonalnej 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości,  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 „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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego 
rozwoju na poszczególnych etapach wdrażania 
funduszy, a w szczególności w dostępie do nich.   
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
1.  Polityka równości szans  - maksymalnie 3 punkty: 
• wpływ realizacji projektu na poprawę dostępności 
terenów wiejskich  
(1 punkt - projekt przyczyni się do skrócenia czasu 
przejazdu z obszarów wiejskich do ośrodka miejskiego, 
0 punktów - neutralny wpływ na poprawę dostępności 
obszaru); 
• wpływ projektu na poprawę warunków 
przemieszczania się osób niepełnosprawnych (2 punkty 
- realizacja pochylni, wind przy przejściach 
podziemnych, obniżonych krawężników na przejściach 
dla pieszych, 0 punktów - brak czynników 
wpływających na równość szans osób 
niepełnosprawnych)  
2.  Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego - maksymalnie 
4 punkty:  
•  zastosowanie rozwiązań technologicznych 
zmniejszających zużycie surowców naturalnych (np. 
wykorzystane żużla wielkopiecowego do budowy 
dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi lub 
wzmocnienia podłoża, recykling nawierzchni 
bitumicznych) – 1 punkt, 
• zastosowanie rozwiązań wykorzystujących 
odnawialne źródła energii (np. baterie solarne 
zasilające znaki i urządzenia ostrzegawcze) – 1 punkt, 
• zastosowanie rozwiązań z zakresu ochrony wód (1 
punkt - budowa nowego systemu odwodnienia drogi: 
kanalizacja deszczowa, rowy odwadniające, zbiorniki 
odparowujące; 
0 punktów - projekt nie obejmuje rozwiązań z zakresu 
odwodnienia lub ich zakres niewykracza poza prace 
remontowe i odtworzeniowe). 
• zastosowanie rozwiązań z zakresu ochrony fauny 
(np. budowa przepustów ekologicznych) - 1 punkt.  

Punkty podlegają sumowaniu.  
Skala ocen - suma ocen cząstkowych:  
1 do 2 – 1 punkt                                       
3 do 4 – 2 punkty                             
5 do 6 – 3 punkty 
7 – 4 punkty 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

4. 
Stan przygotowania 
projektu do 
realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Ocena w ramach kryterium: 
4 punkty - Projekt posiada Decyzje o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i/lub pozwolenie na 
budowę i/lub dokumenty równoważne, pozwalające na 
realizację całości inwestycji, (dotyczy również zgłoszeń 
dokonywanych przed 15 listopada 2008 r. dla 
przedsięwzięć z tzw. II grupy, dla których w ramach 
wstępnego rozpoznania (tzw. screening) właściwy organ 
stwierdza brak konieczności sporządzenia raportu oceny 
oddziaływania na środowisko a następnie stanowisko to 
zostało potwierdzone w decyzji środowiskowej), 
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3 punkty – Projekt posiada Decyzje o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i/lub pozwolenie na 
budowę i/lub dokumenty równoważne, pozwalające na 
realizację części inwestycji,  
3 punkty  – Projekt jest realizowany w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj” posiadający opracowany 
program funkcjonalno-użytkowy oraz wyłoniono 
wykonawcę prac  
2 punkty – projekt posiada opracowaną dokumentację 
techniczną ale brak jest decyzji administracyjnej 
pozwalającej na rozpoczęcie realizacji robót (decyzje o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i/lub 
pozwolenie na budowę i/lub dokumenty równoważne) 
1 punkt - Projekt jest realizowany w trybie „zaprojektuj 
i wybuduj” posiadający opracowany program 
funkcjonalno-użytkowy jednak nie wyłoniono 
wykonawcy prac 
0 punktów - Projekt nie posiada dokumentacji 
technicznej  lub programu funkcjonalno - użytkowego 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1 – 20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna, czyli w szczególności ocena stopnia wpisania się projektu w Strategię 
Rozwoju Województwa  Małopolskiego na lata 2011-2020, a także jego wpływ na 

zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa, została dokonana na 
etapie tworzenia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Ujęcie 

projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO 2007 – 2013 
jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej oceny. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 
Nr: 44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 22/09 z dnia 6 maja 2009 r. ,  42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r 

Kryteria do oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

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/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie 
z wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności 
sumy kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, 
terminu oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca 
znajduje się w katalogu potencjalnych 
Beneficjentów, wskazanych w liście typów 
Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w 
rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie projektu. 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z 
celami danego Działania/ Schematu oraz 
przykładowymi typami projektów wskazanymi w 
pkt. 14 UMRPO dla danego Działania/ Schematu. 
Ocenie podlegać będzie również wnioskowana 
kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu 
pod kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla 
danego Działania/Schematu oraz  wewnętrzna 
logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości 
wypełniania poszczególnych jego pól zgodnie z 
zapisami regulaminu konkursu oraz kompletności 
wszystkich wymaganych regulaminem konkursu 
informacji, w tym informacji  specyficznych  dla 
danego Działania/Schematu.   

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych 
wskaźników  rezultatu oraz produktu, w tym ocena 
czy Wnioskodawca wskazał wszystkie obowiązkowe 
dla danego Działania/ Schematu wskaźniki. 
Dodatkowo ocenie podlegać będzie prawidłowość 
prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji 
informacji oraz sposób pomiaru wskaźników. 

6.  

Montaż finansowy,  
w tym: 
wkład własny 
beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność 
podatku VAT oraz pozostałych kosztów wskazanych 
w projekcie, poprawność wypełnienia tabel 
finansowych, w tym wykazu planowanych źródeł 
finansowania projektu. Projekt podlegać będzie 
również ocenie pod kątem występowania pomocy 
publicznej w projekcie. 

7.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w 
zakresie spójności odzwierciedlenia działań 
przewidzianych w projekcie za pomocą 
poszczególnych kosztów,  czy planowane do 
osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są spójne 
z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność 
załączników, w tym w szczególności czy 
przedstawiono wszystkie wymagane załączniki, w 
tym załączniki specyficzne określone dla danego 
Działania/ Schematu oraz czy zostały one 
sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu.   
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Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  
Sprawdza: Pracownik 

/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pun
ktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i trwałość 
finansowa 

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 
poziom wskaźników rentowności inwestycji takich 
jak: finansowa bieżąca 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 pieniężnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób 
przygotowania analizy finansowej i wykazania 
wykonalności oraz trwałości finansowej zostały 
zawarte w Wytycznych do studium wykonalności dla 
projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach 
MRPO na lata 2007-2013. 

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.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
- Ewentualne tworzenie nowych trwałych miejsc 
pracy będących pośrednio wynikiem realizacji 
projektu - maksymalna liczba punktów możliwych 
do uzyskania - 1 punkt  
Podstawowym elementem stanowiącym o 
ekonomiczno- społecznym rozwoju regionu jest 
przyrost wysokiej jakości stałych miejsc pracy oraz 
rozwój nowych przedsiębiorstw, co przekłada się na 
zwiększenie wpływów z podatków oraz 
zmniejszenie obciążeń w zakresie wspierania osób 
bezrobotnych oraz tych o niskich dochodach. W 
związku z powyższym należy premiować projekty, 
których efektem jest zwiększanie zatrudnienia w 
regionie, w szczególności w powiatach gdzie stopa 
bezrobocia jest szczególnie wysoka.   
- Ekonomiczno - społeczne oddziaływanie projektu - 
maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania - 3 punkty  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat 
społecznych, będących bezpośrednim lub 
pośrednim efektem realizacji projektu.  
Kryterium będzie każdorazowo dostosowywane do 
typów projektów zgodnie z przedstawioną dla nich 
analizą efektywności ekonomicznej.  
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie 
tworzenia nowych miejsc pracy 
+ Ocena punktowa w zakresie ekonomiczno- 
społecznego oddziaływania projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów 
przy ocenie tego kryterium należy zażądać 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 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 również trwałość instytucjonalna.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
1. Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego 
projekt oraz zarządzającego projektem po jego 
zakończeniu - maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania - 2 punkty 
W toku oceny badana jest struktura organizacyjna 
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Beneficjenta pod kątem posiadania zasobów 
ludzkich i sprzętowych dla zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania projektu w fazie operacyjnej. 
2. Trwałość instytucjonalna - maksymalna liczba 
punktów możliwych do uzyskania - 2 punkty. W 
toku oceny badane jest ewentualne ryzyko 
upadłości lub likwidacji podmiotu zarządzającego.  
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie 
trwałości organizacyjnej + Ocena punktowa w 
zakresie trwałości instytucjonalnej 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie 
trwałości,  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 „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 mężczyzn 
oraz niedyskryminacji, a także zasady 
zrównoważonego rozwoju na poszczególnych 
etapach wdrażania funduszy a w szczególności – w 
dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
1.  Polityka równości szans - maksymalnie  2 punkty  
- wpływ realizacji projektu na poprawę dostępności 
terenów wiejskich (1 - projekt przyczyni się do 
skrócenia czasu przejazdu z obszarów wiejskich do 
ośrodka gminnego, 0 - neutralny wpływ na poprawę 
dostępności obszaru); 
- wpływ projektu na poprawę warunków 
przemieszczania się osobom niepełnosprawnym (1 -  
realizacja pochylni, wind, obniżonych krawężników 
przy przejściach podziemnych, obniżonych 
krawężników na przejściach dla pieszych, 0 - brak 
czynników wpływających na równość szans osób 
niepełnosprawnych) 
2.  Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego - 
maksymalnie  4 punkty  
- zastosowanie rozwiązań technologicznych 
zmniejszających zużycie surowców naturalnych 
(np. wykorzystane żużla wielkopiecowego do 
budowy dolnych warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni drogi lub wzmocnienia podłoża, 
recykling nawierzchni bitumicznych) – 1 punkt, 
- zastosowanie rozwiązań wykorzystujących 
odnawialne źródła energii (np. baterie solarne 
zasilające znaki i urządzenia ostrzegawcze) – 1 
punkt, 
- zastosowanie rozwiązań z zakresu ochrony wód (1 
punkt - budowa nowego systemu odwodnienia 
drogi: kanalizacja deszczowa, rowy odwadniające, 
zbiorniki odparowujące; 
0 punktów - projekt nie obejmuje rozwiązań z 
zakresu odwodnienia lub ich zakres niewykracza 
poza prace remontowe i odtworzeniowe). 
- zastosowanie rozwiązań z zakresu ochrony fauny 
(1 punkt – np. budowa przepustów ekologicznych) 
 
Punkty podlegają sumowaniu. 
Skala ocen: 
0 – 0 punktów 
1 - 1 punkt                                       
2 - 2 punkty                             
3 do 4– 3 punkty 
5 do 6 – 4 punkty 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie 
wpływu projektu na polityki horyzontalne, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt 
nie podlega dalszej ocenie. 

4. Typ projektu  

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 1-4 pkt 

Priorytet nadano nowym inwestycjom drogowym, w 
tym w szczególności obwodnicom 
Przyjęto następującą gradację ocen w zależności 
od typów projektów: 
- budowa obwodnicy - 4 punkty 
- budowa nowego odcinka drogi - 3 punkty 
- przebudowa, modernizacja drogi - 2 punkty 
- pozostałe projekty objęte działaniem 4.1 - 1 
punkt 
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5. Poprawa dostępności  

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

Skala ocen w ramach kryterium: 
1.Projekt polegający na budowie lub przebudowie 
dróg, w wyniku realizacji których nastąpi: 
- poprawa dostępności węzłów autostradowych 
(istniejących, będących w realizacji lub 
planowanych) - 3 punkty 
- poprawa dostępności obwodnic miejscowości - 2 
punkty 
- poprawa dostępności przejść granicznych - 1 
punkt 
2. Projekty, których realizacja zapewni dostępność 
do stref aktywności gospodarczej/turystycznej 
(ha/liczba miejsc noclegowych): 
- strefy aktywności gospodarczej powyżej 15 ha lub 
liczba miejsc noclegowych powyżej 250 – 3 punkty 
- strefy aktywności gospodarczej od 11 do 15 ha lub 
liczba miejsc noclegowych od 101 do 250  – 2 
punkty 
- strefy aktywności gospodarczej do 10 ha lub 
liczba miejsc noclegowych do 100 – 1 punkt 
2. Projekty pozostałe - 0 punktów  
Przydzielone punkty podlegają sumowaniu.  
5-6 - 3 punkty 
3-4 - 2 punkty 
1-2 - 1 punkt 
0 - 0 punktów 

6. 

Zastosowanie 
rozwiązań 
inżynieryjnych 
zwiększających 
bezpieczeństwo 

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

W ramach tego kryterium projekty oceniane są pod 
kątem poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg 
(kierowców, pieszych i rowerzystów). Ocenie 
poddany został zakres zastosowania urządzeń 
podnoszących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Ocena powinna uwzględniać specyfikę projektu i 
odnosić się do wymaganej/oczekiwanej 
funkcjonalności inwestycji a także badać zasadność 
zaproponowanych rozwiązań podnoszących 
bezpieczeństwo. Ocenie podlega zakres rozwiązań 
poprawiających bezpieczeństwo kierowców 
pojazdów oraz bezpieczeństwo pieszych i 
rowerzystów. 
1. Elementy projektu podnoszące bezpieczeństwo 
w ruchu kołowym: 
- elementy projektu wykraczają poza standardowe 
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, stosowane 
w odniesieniu do danego typu inwestycji – 2 punkty 
- elementy projektu stanowią standardowy katalog 
rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, stosowane w 
odniesieniu do danego typu inwestycji – 1 punkt 
-zaproponowane elementy projektu nie są 
wystarczającymi rozwiązaniami w zakresie 
bezpieczeństwa dla danego typu inwestycji – 0 
punktów 
2. Elementy projektu podnoszące bezpieczeństwo 
pieszych i rowerzystów: 
- elementy projektu wykraczają poza standardowe 
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, stosowane 
w odniesieniu do danego typu inwestycji – 2 punkty 
- elementy projektu stanowią standardowy katalog 
rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, stosowane w 
odniesieniu do danego typu inwestycji – 1 punkt 
-zaproponowane elementy projektu nie są 
wystarczającymi rozwiązaniami w zakresie 
bezpieczeństwa dla danego typu inwestycji – 0 
punktów 
 
Punkty podlegają sumowaniu.  

7. 
Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

Po zapoznaniu się z wnioskiem aplikacyjnym oraz 
studium wykonalności należy wybrać jedną 
z poniższych opcji:                           
- spójność z projektami 
zrealizowanymi/realizowanymi w danej dziedzinie 
(projekty drogowe), charakteryzującymi się pełnym 
funkcjonalnym powiązaniem z przedmiotem 
projektu (inwestycje dot. ciągów drogowych 
objętych projektem lub bezpośrednio z nimi 
powiązanych) – 3 punkty; 
- spójność z projektami 
zrealizowanymi/realizowanymi charakteryzującymi 
się funkcjonalnym powiązaniem z przedmiotem 
projektu realizowanymi w zakresie odrębnych 
dziedzin niż przedmiot projektu i/lub  nie 
posiadające bezpośredniego połączenia z ciągiem 
drogowym objętym projektem  – 2 punkty; 
- spójność ze strategią lokalną, regionalną lub 
branżową lub/oraz z projektami planowanymi w 
przyszłości do realizacji przez Beneficjenta lub inne 
podmioty na danym terenie / w danej dziedzinie – 
1punkt; 
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- brak spójności gdy wnioskodawca nie przedstawił 
żadnych informacji w tym zakresie lub przedstawił 
komplementarność z przedsięwzięciami 
planowanymi nie mającymi żadnego poparcia w 
jakichkolwiek dokumentach – 0 punktów. 

8.  
Stan przygotowania 
projektu do realizacji  

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Ocena w ramach kryterium: 
4 punkty - Projekt posiada Decyzje o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i/lub pozwolenie na 
budowę i/lub dokumenty równoważne, pozwalające 
na realizację całości inwestycji, (dotyczy również 
zgłoszeń dokonywanych przed 15 listopada 2008 r. 
dla przedsięwzięć z tzw. II grupy, dla których w 
ramach wstępnego rozpoznania (tzw. screening) 
właściwy organ stwierdza brak konieczności 
sporządzenia raportu oceny oddziaływania na 
środowisko a następnie stanowisko to zostało 
potwierdzone w decyzji środowiskowej), 
3 punkty – Projekt posiada Decyzje o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej i/lub pozwolenie na 
budowę i/lub dokumenty równoważne, pozwalające 
na realizację części inwestycji,  
3 punkty  – Projekt jest realizowany w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj” posiadający opracowany 
program funkcjonalno-użytkowy oraz wyłoniono 
wykonawcę prac  
2 punkty – projekt posiada opracowaną 
dokumentację techniczną ale brak jest decyzji 
administracyjnej pozwalającej na rozpoczęcie 
realizacji robót (decyzje o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej i/lub pozwolenie na budowę 
i/lub dokumenty równoważne) 
1 punkt - Projekt jest realizowany w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj” posiadający opracowany 
program funkcjonalno-użytkowy jednak nie 
wyłoniono wykonawcy prac 
0 punktów - Projekt nie posiada dokumentacji 
technicznej  lub programu funkcjonalno - 
użytkowego 

9. 

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*.  
Punktacja dla przyjętych przedziałów: 
do 2,99% - 1 punkt 
od 3% do 4,99% - 2 punkty 
od 5% do 6,99% - 3 punkty 
7% lub więcej – 4 punkty 
 
*Ocena na podstawie aktualnych,  na moment 
dokonywania oceny,  danych GUS. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje Strategię 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także wpływ 
projektu na zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną 
województwa. 
 
W szczególności ocenia podlegać będzie miejsce budowanego odcinka drogi w 
hierarchii powiązań układu drogowego w skali regionu. Jako decydującą o 
kwalifikacji połączenia należy przyjąć najwyższą kategorię drogi, z jaką łączy 
się analizowany odcinek. Ponadto badane będzie czy budowany lub 
przebudowywany 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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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. zmienione Uchwałą Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 Nr 
23/09 z dnia 6 maja 2009 r. ,  42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

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/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności 
sumy kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, 
terminu oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca 
znajduje się w katalogu potencjalnych 
Beneficjentów, wskazanych w liście typów 
Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w 
rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie projektu. 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z 
celami danego Działania/ Schematu oraz 
przykładowymi typami projektów wskazanymi w 
pkt. 14 UMRPO dla danego Działania/ Schematu. 
Ocenie podlegać będzie również wnioskowana 
kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu 
pod kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla 
danego Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika 
projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości 
wypełniania poszczególnych jego pól zgodnie z 
zapisami regulaminu konkursu oraz kompletności 
wszystkich wymaganych regulaminem konkursu 
informacji, w tym informacji  specyficznych  dla 
danego Działania/Schematu.   

5. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność 
załączników, w tym w szczególności czy 
przedstawiono wszystkie wymagane załączniki, w 
tym załączniki specyficzne określone dla danego 
Działania/ Schematu oraz czy zostały one 
sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu.   

6. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych 
wskaźników  rezultatu oraz produktu, w tym ocena 
czy Wnioskodawca wskazał wszystkie obowiązkowe 
dla danego Działania/ Schematu wskaźniki. 
Dodatkowo ocenie podlegać będzie prawidłowość 
prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji 
informacji oraz sposób pomiaru wskaźników. 

7.  

Montaż finansowy,  
w tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność 
podatku VAT oraz pozostałych kosztów wskazanych 
w projekcie, poprawność wypełnienia tabel 
finansowych, w tym wykazu planowanych źródeł 
finansowania projektu. Projekt podlegać będzie 
również ponownej ocenie pod kątem występowania 
pomocy publicznej w projekcie. 

8.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w 
zakresie spójności odzwierciedlenia działań 
przewidzianych w projekcie za pomocą 
poszczególnych kosztów,  czy planowane do 
osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są spójne 
z zapisami wniosku o dofinansowanie. 
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9. 
Zintegrowany Plan 
Rozwoju Transportu 
Publicznego 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L Kryterium dostępowe dla działania 4.2 schemat A 

Kryteria oceny merytorycznej 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Sprawdza: Pracownik 

/ KOP Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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 
poziom wskaźników rentowności inwestycji takich 
jak: finansowa bieżąca 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 pieniężnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób 
przygotowania analizy finansowej i wykazania 
wykonalności oraz trwałości finansowej zostały 
zawarte w Wytycznych do studium wykonalności dla 
projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach 
MRPO na lata 2007-2013. 

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 
województwa.  
Ocenie podlegać będzie ewentualne tworzenie 
nowych trwałych miejsc pracy - co jest 
podstawowym elementem stanowiącym o 
ekonomiczno - społecznym rozwoju regionu  - oraz 
bilans zysków i strat społecznych, będących 
pośrednio lub bezpośrednio wynikiem realizacji 
projektu. 
Na ocenę w ramach kryterium składają się 
następujące subkryteria, wraz z przypisaną im 
punktacją: 
1. Poprawa efektywności transportu 
publicznego/zbiorowego (autobusowych przewozów 
pasażerskich) na obszarze realizacji projektu, m.in. 
poprzez redukcję kosztów eksploatacji taboru 
autobusowego, skrócenie czasu podróży transportem 
publicznym/zbiorowym na odcinku trasy / trasie 
objętym (objętej) projektem.  Jeżeli projekt 
dotyczy sieci połączeń skrócenie czasu podróży 
powinno zostać obliczone jako średnia z 
poszczególnych odcinków ważona ich długością  –  
maksymalnie 2 punkty; 
2. Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej 
poprzez poprawę warunków autobusowych 
przewozów pasażerskich (komfort i bezpieczeństwo 
podróży) – 1 punkt. 
3. Realizacja projektu pozwoli bezpośrednio lub 
pośrednio na utworzenie nowych, trwałych miejsc 
pracy - 1 punkt 
Punkty podlegają sumowaniu.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, 
należy zażądać od Beneficjenta  
wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Trwałość efektów związanych z wydatkowaniem 
środków powinna być jednym z podstawowych 
kryteriów decydujących o dofinansowaniu projektu 
inwestycyjnego, ponieważ trwałość poszczególnych 
projektów rzutuje bezpośrednio na trwałość 
efektów całego programu regionalnego. Wsparcie 
nie powinno być kierowane na realizację projektów, 
co do których, istnieją istotne wątpliwości że 
Beneficjent będzie w stanie utrzymać ich 
funkcjonowanie w perspektywie długoletniej.  
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W ramach kryterium badana będzie trwałość 
organizacyjna (pod kątem posiadania zasobów 
ludzkich i sprzętowych) podmiotu realizującego 
projekt oraz możliwość zapewnienia po zakończeniu 
projektu trwałości organizacyjnej i instytucjonalnej,  
a także trwałość programowa - czyli planowany 
sposób wykorzystania infrastruktury lub produktów 
projektu, zapewniający ich sprawne funkcjonowanie 
w fazie operacyjnej.  
Kryterium to składa się z trzech podstawowych 
subkryteriów:  
1.  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/eksploatacyjnej – maksymalna liczba 
punktów możliwych do uzyskania - 1 punkt  
2.  Trwałość instytucjonalna – badanie ryzyka 
upadłości lub likwidacji podmiotu zarządzającego 
oraz długości jego funkcjonowania na rynku – 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 
- 1 punkt 
3.  Trwałość programowa - planowany sposób 
wykorzystywania infrastruktury lub produktów 
projektu - jest to niezwykle istotny element, 
warunkujący trwałość założonych rezultatów 
projektu oraz realizację określonych celów.– 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 
2 punkty  
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie 
trwałości organizacyjnej + Ocena punktowa w 
zakresie trwałości instytucjonalnej + Ocena 
punktowa w zakresie trwałości programowej.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać 
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 mężczyzn 
oraz niedyskryminacji, a także zasady 
zrównoważonego rozwoju na poszczególnych 
etapach wdrażania funduszy a w szczególności – w 
dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
1. Polityka równości szans (wpływ projektu na 
politykę równości szans kobiet i mężczyzn, politykę 
równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych 
oraz politykę równości obszarów miejskich 
i wiejskich); 
2. Zrównoważony rozwój i  propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ 
projektu na politykę zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska). 
Projekt musi posiadać minimum neutralny wpływ na 
w/w polityki horyzontalne. 
W zakresie kryterium stosuje się następująca 
punktację: 
1. Polityka równości szans - maksymalnie 2 punkty 
• wpływ realizacji projektu na poprawę 
dostępności terenów wiejskich:  

- projekt przyczyni się do poprawy dostępności 
obszarów wiejskich - 1 punkt   
-  neutralny wpływ na poprawę dostępności 
obszarów wiejskich - 0 punktów; 
•  wpływ realizacji projektu na poprawę 
warunków przemieszczania się osób 
niepełnosprawnych: 
– pozytywny wpływ na równość szans osób 
niepełnosprawnych - 1 punkt 
 – neutralny wpływ na równość szans osób 
niepełnosprawnych – 0 punktów.  
Punkty w ramach tego subkryterium podlegają 
sumowaniu.  
2. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego - 
maksymalnie 2 punkty  
• pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
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naturalnego – maksymalnie 2 punkty 
• neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 0 punkt 
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie  
subkryterium 1 + Ocena punktowa w zakresie  
subkryterium 2 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek  z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie 
wpływu projektu na polityki horyzontalne,  a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt 
nie podlega dalszej ocenie. 

4. 

Stosunek czasu 
przejazdu 
transportem 
publicznym do czasu 
przejazdu 
komunikacją 
indywidualną  na 
połączeniu objętym 
projektem 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 1-4 pkt 

Kryterium ma służyć ocenie wpływu planowanej 
inwestycji z zakresu transportu publicznego na 
wzrost konkurencyjności transportu zbiorowego w 
stosunku do komunikacji indywidualnej, a tym 
samym – potencjalny wzrost udziału przewozów 
transportem zbiorowym. Można oczekiwać, że 
skrócenie czasu podróży środkami transportu 
zbiorowego w stosunku do czasu przejazdu 
transportem indywidualnym na tym samym odcinku 
wpłynie na rezygnację części użytkowników z 
korzystania z indywidualnych środków transportu. 
Miernikiem kryterium jest wskaźnik: TP/TI 
- dla TP/TI < 0.8 – 4 punkty 
- dla 1.0 > TP/TI >= 0.8 – 3 punkty 
- dla 1.5 > TP/TI >= 1.0 – 2 punkty 
- dla TP/TI = > 1.5 – 1 punkt gdzie: 
TP – czas przejazdu transportem publicznym  
TI – czas przejazdu transportem indywidualnym 
W przypadku, gdy projekt dotyczy połączeń 
liniowych do porównań należy wybrać czas 
przejazdu najkorzystniejszym (najszybszym) 
połączeniem drogowym dostępnym na tym samym 
kierunku. Dokumentacja projektu powinna w tym 
przypadku precyzyjnie określić lokalizację początku 
i końca podróży podlegającej ocenie. 
W przypadku projektów dotyczących sieci połączeń 
(np. sieć miejska) porównywać należy średnie czasy 
przejazdów komunikacją zbiorową i indywidualną 
dla obszarów (rejonów komunikacyjnych), na które 
projekt ma realny wpływ. W złożonych przypadkach 
analiza czasów przejazdu powinna wynikać z 
przeprowadzonych obliczeń analitycznych opartych 
na modelach numerycznych sieci drogowej 
komunikacji zbiorowej oraz modelach rozkładu 
przestrzennego ruchu. 

5. Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

Kryterium komplementarności projektu odpowiada 
na pytanie czy projekt jest częścią jakiejś większej 
całości, czy też jest odizolowanym 
przedsięwzięciem bez powiązań z innymi 
projektami. Preferowane będą projekty 
komplementarne z innymi przedsięwzięciami.  
Po zapoznaniu się z wnioskiem aplikacyjnym oraz 
studium wykonalności należy wybrać jedną z 
poniższych opcji:                          
- spójność z projektami 
zrealizowanymi/realizowanymi w danej dziedzinie 
(projekty z dziedziny transportu 
zborowego/publicznego), charakteryzującymi się 
pełnym funkcjonalnym powiązaniem z przedmiotem 
projektu – 3 punkty 
- spójność z projektami 
zrealizowanymi/realizowanymi charakteryzującymi 
się funkcjonalnym powiązaniem z przedmiotem 
projektu realizowanymi w zakresie odrębnych 
dziedzin niż przedmiot projektu – 2 punkty 
- spójność ze strategią lokalną, regionalną lub 
branżową lub/oraz z projektami planowanymi w 
przyszłości do realizacji przez Beneficjenta lub inne 
podmioty na danym terenie / w danej dziedzinie – 
1punkt 
- brak spójności gdy wnioskodawca nie przedstawił 
żadnych informacji w tym zakresie lub przedstawił 
komplementarność z przedsięwzięciami 
planowanymi nie mającymi żadnego poparcia w 
jakichkolwiek dokumentach – 0 punktów 
 
Projekt może być komplementarny wyłącznie w 
stosunku do jednego rodzaju w/w projektów. 
Punkty nie podlegają sumowaniu. W przypadku gdy 
wnioskodawca przedstawił komplementarność dla 
dwóch lub więcej rodzajów projektów 
wymienionych w powyższych podpunktach ocena 
będzie odnosić się do komplementarności w 
stosunku do projektów najwyżej punktowanych w 
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hierarchii.  
Przyznanie 0 punktów nie powoduje usunięcia 
projektu z dalszej oceny. 

6. 
Stan przygotowania 
projektu do realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 
wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1  0-4 pkt 

Kryteria dla 
projektów 
wymagający
ch 
pozwolenia 
na budowę 
lub 
zgłoszenia 
budowy 

– 4 punkty - Projekt posiada 
wymagane prawem polskim decyzje 
administracyjne (pozwolenie na 
budowę lub dokumenty 
równoważne) pozwalające na 
realizacje całości inwestycji 
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje 
administracyjne (pozwolenie na 
budowę lub dokumenty 
równoważne), nie obejmujące 
całości inwestycji i/lub projekt ma 
opracowaną dokumentację 
techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu  
(2 punkty w przypadku gdy jeden z 
elementów – opracowana 
dokumentacja techniczna lub 
uregulowany status prawny gruntu, 
nie został spełniony) 
– 1 punkt - Dokumentacja w trakcie 
opracowywania (posiadane 
koncepcje, założenia wymagane 
prawem polskim np. koncepcja 
architektoniczna)  
- 0 punktów - Projekt w fazie 
analiz, studiów  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 
wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-2 pkt 

Kryteria dla 
projektów 
typu 
"zaprojektuj 
i wybuduj" 

– 2 punkty - Przedstawiono 
szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz opracowano program 
funkcjonalno-użytkowy, a projekt 
posiada uregulowany status prawny 
gruntu  
– 1 punkt - Przedstawiono 
szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz opracowano program 
funkcjonalno - użytkowy, jednak 
projekt nie posiada uregulowanego 
statusu prawnego gruntu  
– 0 punktów - Projekt w fazie 
analiz, studiów 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 
wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-4 pkt 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagają
cych 
pozwolenia 
na budowę 

4 punkty  - Wykazano wysoki 
stopień przygotowania projektu 
(określono szczegółowe parametry 
zakupywanego  taboru 
autobusowego i ewentualnie innego 
sprzętu, jeżeli jego zakup jest 
przedmiotem projektu) 
2 punkty  - Wykazano wystarczający 
stopień przygotowania projektu   
1 punkt - Nie wykazano 
wystarczająco szczegółowo stopnia 
przygotowania projektu (brak 
precyzyjnych i szczegółowych 
informacji o zakupywanym taborze 
autobusowym i ewentualnie innym 
sprzęcie, jeżeli jego zakup jest 
elementem projektu,  ich 
parametrach, kosztach, etc.)  
0 punktów - Projekt w fazie analiz, 
studiów 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna  1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje Strategię 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także wpływ projektu 
na zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 
– 2013 Nr: 44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 24/09 z dnia 6 maja 2009 r. ,  42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r 

Kryteria do oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

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/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami właściwego regulaminu oceny projektów, w 
tym zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej i 
papierowej, terminu oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca jest 
podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i 
realizację Indywidualnego Projektu Kluczowego 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007-2013 (MRPO), z którym zawarta została pre-
umowa lub w przypadku których podjęta została 
Uchwała w sprawie określenia zasad przygotowania 
indywidualnego projektu kluczowego w ramach MRPO, 
oraz czy znajduje się on w katalogu potencjalnych 
Beneficjentów, wskazanych w liście typów 
Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu, a także czy nie widnieje w 
rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie projektu. 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod 
kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu.                                                                                                                             

4. Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z wymogami  
właściwego regulaminu oceny projektów, oraz 
kompletności wszystkich wymaganych regulaminem 
informacji, w tym informacji  specyficznych  dla danego 
Działania/Schematu.   

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 
wniosku aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji 
informacji oraz sposób pomiaru wskaźników. 

6.  

Montaż finansowy, w 
tym: wkład własny 
beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku 
VAT oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym 
wykazu planowanych źródeł finansowania projektu. 
Projekt podlegać będzie również ocenie pod kątem 
występowania pomocy publicznej w projekcie. 
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7.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w zakresie 
spójności odzwierciedlenia działań przewidzianych w 
projekcie za pomocą poszczególnych kosztów,  czy 
planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu 
są spójne z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, 
w tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie 
wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy 
zostały one sporządzone zgodnie z wymogami 
formalnymi zawartymi we  właściwym regulaminie oceny 
projektów  

9. 

Zgodność z  
krajową strategią 
rozwoju transportu 
kolejowego  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L Kryterium dostępowe dla Działania 4.2 B.  

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  
Sprawdza: 

Pracownik/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe (L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: 
finansowa bieżąca 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 
pieniężnych w okresie realizacji i eksploatacji 
inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz 
trwałości finansowej zostały zawarte w Wytycznych do 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 
realizowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

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 ewentualne tworzenie nowych 
trwałych miejsc pracy będących pośrednio lub 
bezpośrednio wynikiem realizacji projektu, co jest 
podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno - 
społecznym rozwoju regionu, oraz bilans zysków i strat 
społecznych, będący bezpośrednim lub pośrednim 
efektem realizacji projektu.  
Na ocenę w ramach kryterium składają się następujące 
subkryteria, wraz z przypisaną im punktacją: 
1. Usprawnienie transportu publicznego na obszarze 
województwa poprzez poprawę dostępu kolejowego do 
miast regionu – regionalnych i lokalnych centrów 
gospodarczych, kulturowych, turystycznych – 1 punkt; 
2. Poprawa efektywności kolejowych przewozów 
pasażerskich na obszarze województwa, m.in. poprzez 
redukcję kosztów eksploatacji taboru – 1 punkt; 
3. Podniesienie jakości życia mieszkańców województwa 
poprzez poprawę warunków kolejowych przewozów 
pasażerskich (komfort i bezpieczeństwo podróży) – 1 
punkt. 
4. Realizacja projektu pozwoli bezpośrednio lub 
pośrednio na utworzenie nowych, trwałych miejsc pracy 
- 1 punkt 
Punkty podlegają sumowaniu.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie.  

2. Trwałość projektu 
Wniosek 

aplikacyjny/ 
załączniki do 

KOP 1 0-4 pkt 
W ramach kryterium badana będzie trwałość 
organizacyjna (pod kątem posiadania zasobów ludzkich i 
sprzętowych) podmiotu realizującego projekt oraz 
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wniosku 
aplikacyjnego 

zarządzającego projektem po jego zakończeniu , jak 
również trwałość instytucjonalna.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
1. Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego 
projekt oraz zarządzającego projektem po jego 
zakończeniu - maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania - 2 punkty. 
W toku oceny badana jest struktura organizacyjna 
Beneficjenta pod kątem posiadania zasobów ludzkich i 
sprzętowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
projektu w fazie operacyjnej. 
2. Trwałość instytucjonalna - maksymalna liczba 
punktów możliwych do uzyskania - 2 punkty. W toku 
oceny badane jest ewentualne ryzyko upadłości lub 
likwidacji podmiotu zarządzającego.  
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie trwałości 
organizacyjnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości 
instytucjonalnej. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości,  
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 „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 mężczyzn oraz niedyskryminacji, a 
także zasady zrównoważonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdrażania funduszy a w 
szczególności – w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
1. Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości 
osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich); 
2. Zrównoważony rozwój i  propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu 
na politykę zrównoważonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska). 
Projekt musi posiadać minimum neutralny wpływ na w/w 
polityki horyzontalne.  
W zakresie kryterium stosuje się następująca punktację: 
1. Polityka równości szans - maksymalnie 2 punkty 
• wpływ realizacji projektu na poprawę dostępności 
terenów wiejskich:  

- projekt przyczyni się do poprawy dostępności obszarów 
wiejskich - 1 punkt   
-  neutralny wpływ na poprawę dostępności obszarów 
wiejskich - 0 punktów; 
•  wpływ realizacji projektu na poprawę warunków 
przemieszczania się osób niepełnosprawnych: 
– przystosowanie taboru do potrzeb osób z ograniczoną 
zdolnością ruchową, osób niedowidzących lub 
słabowidzących oraz niedosłyszących - 1 punkt 
 – neutralny wpływ na równość szans osób 
niepełnosprawnych – 0 punktów.  
Punkty w ramach tego subkryterium podlegają 
sumowaniu.  
2. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego - maksymalnie 
2 punkty  
• pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 2 punkty 
• neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 0 punkt 
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie  
subkryterium 1 + Ocena punktowa w zakresie  
subkryterium 2 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek  z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne,  a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

Ocena strategiczna 
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1. Ocena strategiczna 
1 – 20% oceny 
merytorycznej 

Ocena strategiczna, czyli w szczególności ocena stopnia wpisania się projektu w Strategię 
Rozwoju Województwa  Małopolskiego na lata 2011-2020, a także jego wpływ na 
zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa, została dokonana 
na etapie tworzenia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Ujęcie 
projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO 2007 – 2013 
jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej oceny. 
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OŚ PRIORYTETOWA 4 INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Działanie 

2.2 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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 
– 2013 Nr: 44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 25/09 z dnia 6 maja 2009 r. ,  42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r., 
8/12 z dnia 21 listopada 2012 r. 

Kryteria do oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

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/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu oraz 
miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje się 
w katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w liście 
typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w rejestrze 
podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie projektu. 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod 
kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o dofinansowanie, 
pod kątem prawidłowości wypełniania poszczególnych jego 
pól zgodnie z zapisami regulaminu konkursu oraz 
kompletności wszystkich wymaganych regulaminem konkursu 
informacji, w tym informacji  specyficznych  dla danego 
Działania/Schematu.   

5. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz 
sposób pomiaru wskaźników. 

6.  

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku VAT 
oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu 
planowanych źródeł finansowania projektu. Projekt podlegać 
będzie również ocenie pod kątem występowania pomocy 
publicznej w projekcie. 

7.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów wniosku 
aplikacyjnego oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz 
finansowym, w szczególności w zakresie spójności 
odzwierciedlenia działań przewidzianych w projekcie za 
pomocą poszczególnych kosztów,  czy planowane do 
osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są spójne z 
zapisami wniosku o dofinansowanie. 
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8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w 
tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane 
załączniki, w tym załączniki specyficzne określone dla danego 
Działania/ Schematu oraz czy zostały one sporządzone 
zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w regulaminie 
konkursu.   

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji  
Sprawdza: 

Pracownik/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/P
unktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 

Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy 
finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości 
finansowej zostały zawarte w Wytycznych do studium 
wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w 
ramach MRPO na lata 2007-2013. 

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 każdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną 
dla nich analizą efektywności ekonomicznej.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
- Ewentualne tworzenie nowych trwałych miejsc pracy 
będących pośrednio wynikiem realizacji projektu - 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 1 punkt  
Podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno- 
społecznym rozwoju regionu jest przyrost wysokiej jakości 
stałych miejsc pracy oraz rozwój nowych przedsiębiorstw, co 
przekłada się na zwiększenie wpływów z podatków oraz 
zmniejszenie obciążeń w zakresie wspierania osób 
bezrobotnych oraz tych o niskich dochodach. W związku z 
powyższym należy premiować projekty, których efektem jest 
zwiększanie zatrudnienia w regionie, w szczególności w 
powiatach gdzie stopa bezrobocia jest szczególnie wysoka.   
- Ekonomiczno - społeczne oddziaływanie projektu - 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 3 
punkty  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych, 
będących bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji 
projektu.  
 
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy 
+ Ocena punktowa w zakresie ekonomiczno- społecznego 
oddziaływania projektu. 

W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy ocenie 
tego kryterium należy zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
w/w zakresie, 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 również trwałość 
instytucjonalna.  

Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 

1.  Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt 
oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu - 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 2 
punkty 

W toku oceny badana jest struktura organizacyjna 
Beneficjenta pod kątem posiadania zasobów ludzkich i 
sprzętowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
projektu w fazie operacyjnej. 
2.  Trwałość instytucjonalna - maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania - 2 punkty. W toku oceny badane jest 
ewentualne ryzyko upadłości lub likwidacji podmiotu 
zarządzającego.  

Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie trwałości 
organizacyjnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości 
instytucjonalnej 

W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości,  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 „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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdrażania funduszy a w szczególności 
– w dostępie do nich. Kryterium to składa się z dwóch 
podstawowych subkryteriów:  

1.  Polityka równości szans - (zakres ocen: 0-2) wpływ 
realizacji projektu na poprawę dostępności terenów wiejskich 
(maksymalnie 2 punkty - projekt przyczyni się do skrócenia 
czasu przejazdu z obszarów wiejskich do ośrodka gminnego, 0 
- neutralny wpływ na poprawę dostępności obszaru); 
Beneficjent powinien w dokumentacji (studium wykonalności) 
wykazać, że ewentualne skrócenie czasu podróży będzie 
efektem dokonanej modernizacji linii a nie np. lepszej 
koordynacji rozkładów jazdy.  

2.  Wpływ projektu na zrównoważony rozwój i poprawę 
jakości środowiska naturalnego – w tym m.in. uwzględnienie 
w ramach projektu możliwości korzystania z odnawialnych 
źródeł energii i/lub poprawy efektywności energetycznej 
(maksymalnie 2 punkty - pozytywny pływ na zrównoważony 
rozwój i poprawę jakości środowiska naturalnego; 0 - 
neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i poprawę jakości 
środowiska naturalnego, ).  

Punkty podlegają sumowaniu. Przyznanie 0 punktów nie 
eliminuje projektu z dalszej oceny.  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać 
od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na 
polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dla projektów polegających na modernizacji regionalnej 
sieci kolejowej: 

W ramach tego kryterium projekty będą oceniane są pod 
kątem poprawy jakości obsługi wyrażonej skróceniem czasu 
podróży uzyskanym w wyniku modernizacji linii kolejowej. 
Beneficjent w tym przypadku powinien wykazać 
jednoznacznie, że skrócenie czasu przejazdu jest 
rzeczywiście efektem modernizacji torowiska, a nie np. 
lepszą synchronizacją rozkładów jazdy, czy też zastosowania 
wydajniejszych systemów sterowania ruchem. 
Skala ocen: 
Skrócenie czasu podróży na wskazanym połączeniu: 
- o więcej niż 15% - 4 punkty 
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4. 

Skrócenie czasu 
podróży transportem 
kolejowym na 
modernizowanym 
odcinku w wyniku 
realizacji projektu 

 

/  

Wpływ projektu na  
ułatwienie 
korzystania z 
transportu 
kolejowego 
(aglomeracyjnego) 

 

 

 

 

 

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

 

 

 

 

 

 

 

KOP 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 pkt 

- o 11 - 15% - 3 punkty 
- o 6 – 10% - 2 punkty 
- o 0 – 5% - 1 punkt 

• Dla projektów integrujących transport kolejowy 
z transportem zbiorowym lub prywatnym: 

Kryterium ma umożliwić ocenę wpływu projektu na  
tworzenie warunków ułatwiających dojazd do centrum 
metropolitalnego regionu z wykorzystaniem transportu 
kolejowego (aglomeracyjnego), m.in. poprzez rozwiązania 
ułatwiające korzystanie przez pasażerów z komunikacji 
zbiorowej (w tym, np. poprzez dostęp do bieżących 
informacji o komunikacji zbiorowej, tworzenie systemu 
parkingów Park and Ride). 

Punktacja: 

- Projekt obejmuje uzupełniające się rozwiązania, 
ułatwiające  korzystanie z transportu zbiorowego, 
(kolejowego aglomeracyjnego), dostarczające pasażerom, 
np. elektroniczny system informacji dla pasażerów, 
korzystanie z narzędzi elektronicznych ułatwiających pobór 
opłat (elektroniczny bilet), system węzłów przesiadkowych z 
wykorzystaniem rozwiązań typu Park and Ride, itp. Realizacja 
projektu przyczyni się dotworzenia warunków na rzecz  
poprawy obsługi, jakości i bezpieczeństwa transportu 
zbiorowego w obszarze metropolitalnym, zmniejszenia 
kongestii w obszarze jego oddziaływania - 4 punkty; 

– Projekt obejmuje pojedyncze rozwiązanie (wybrane 
usprawnienie) ułatwiające korzystanie z transportu 
zbiorowego (kolejowego aglomeracyjnego), polegające na 
dostarczeniu pasażerom, np. elektronicznego systemu 
informacji dla pasażerów, korzystanie z narzędzi 
elektronicznych ułatwiających pobór opłat (elektroniczny 
bilet), system węzłów przesiadkowych z wykorzystaniem 
rozwiązań typu Park and Ride, itp., przy czym  jest on 
realizowany w porozumieniu/partnerstwie – 4 punkty; 

 – Projekt obejmuje pojedyncze rozwiązanie (wybrane 
usprawnienie) ułatwiające korzystanie z transportu 
zbiorowego (kolejowego aglomeracyjnego), polegające na 
dostarczeniu pasażerom, np. elektronicznego systemu 
informacji dla pasażerów, korzystanie z narzędzi 
elektronicznych ułatwiających pobór opłat (elektroniczny 
bilet), system węzłów przesiadkowych z wykorzystaniem 
rozwiązań typu Park and Ride, itp., przy czym nie jest on 
realizowany w porozumieniu/partnerstwie – 3 punkty. 

5. 
Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

Kryterium komplementarności projektu odpowiada na pytanie 
czy projekt jest częścią jakiejś większej całości, czy też jest 
odizolowanym przedsięwzięciem bez powiązań z innymi 
projektami. Preferowane będą projekty komplementarne z 
innymi przedsięwzięciami. 

• Dla projektów polegających na modernizacji regionalnej 
sieci kolejowej: 

Po zapoznaniu się z wnioskiem aplikacyjnym oraz studium 
wykonalności należy wybrać jedną z poniższych opcji:                          
- spójność z projektami zrealizowanymi/realizowanymi w 
danej dziedzinie (projekty z zakresu infrastruktury 
kolejowej), charakteryzującymi się pełnym funkcjonalnym 
powiązaniem z przedmiotem projektu (inwestycje dot. linii 
kolejowej/kolejowych objętych projektem lub bezpośrednio z 
nimi powiązanych) – 3 punkty; 
- spójność z projektami zrealizowanymi/realizowanymi 
charakteryzującymi się funkcjonalnym powiązaniem z 
przedmiotem projektu realizowanymi w zakresie odrębnych 
dziedzin niż przedmiot projektu i/lub  nie posiadające 
bezpośredniego połączenia z linią/liniami kolejowymi 
objętymi projektem  – 2 punkty; 
- spójność ze strategią lokalną, regionalną lub branżową 
lub/oraz z projektami planowanymi w przyszłości do 
realizacji przez Beneficjenta lub inne podmioty na danym 
terenie / w danej dziedzinie – 1punkt; 
- brak spójności gdy wnioskodawca nie przedstawił żadnych 
informacji w tym zakresie lub przedstawił komplementarność 
z przedsięwzięciami planowanymi nie mającymi żadnego 
poparcia w jakichkolwiek dokumentach – 0 punktów. 

 

• Dla projektów integrujących transport kolejowy 
z transportem zbiorowym lub prywatnym: 

Po zapoznaniu się z wnioskiem aplikacyjnym oraz studium 
wykonalności należy wybrać jedną z poniższych opcji:                          
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- spójność z projektami zrealizowanymi/realizowanymi w 
dziedzinie transportu, charakteryzującymi się pełnym 
funkcjonalnym powiązaniem z przedmiotem projektu lub też 
przedsięwzięcie stanowi etap większego przedsięwzięcia albo 
jest częścią grupy projektów (w tym planowanych do 
realizacji) – 3 punkty; 
- spójność z projektami zrealizowanymi/realizowanymi 
charakteryzującymi się funkcjonalnym powiązaniem z 
przedmiotem projektu realizowanymi w zakresie odrębnych 
dziedzin niż przedmiot projektu  – 2 punkty; 
- spójność ze strategią lokalną, regionalną lub branżową 
lub/oraz z projektami planowanymi w przyszłości do 
realizacji przez Beneficjenta lub inne podmioty na danym 
terenie / w danej dziedzinie – 1 punkt; 
- brak spójności gdy wnioskodawca nie przedstawił żadnych 
informacji w tym zakresie lub przedstawił komplementarność 
z przedsięwzięciami planowanymi nie mającymi żadnego 
poparcia w jakichkolwiek dokumentach – 0 punktów. 

6.  
Stan przygotowania 
projektu do realizacji  

Wniosek 
aplikacyjny/  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 

3-4 pkt 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia budowy 

– 4 punkty - Projekt posiada 
wymagane prawem polskim decyzje 
administracyjne (pozwolenie na 
budowę lub dokumenty równoważne) 
pozwalające na realizacje całości 
inwestycji. 

– 3 punkty - Projekt posiada decyzje 
administracyjne (pozwolenie na 
budowę lub dokumenty 
równoważne), nie obejmujące 
całości inwestycji i/lub opracowaną 
dokumentację techniczną oraz 
posiada uregulowany status prawny 
gruntu.   

1-2 pkt 

Kryteria dla 
projektów typu 
"zaprojektuj i 
wybuduj" 

– 2 punkty - Przedstawiono 
szczegółowy opis działań w projekcie 
oraz program funkcjonalno-
użytkowy, a projekt posiada 
uregulowany status prawny gruntu.  

- 1 punkt - Przedstawiono 
szczegółowy opis działań w projekcie 
oraz program funkcjonalno - 
użytkowy, jednak projekt nie posiada 
uregulowanego statusu prawnego 
gruntu. 

0-4 pkt 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagających 
pozwolenia na 
budowę 

– 4 punkty - Wskazano wysoki stopień 
przygotowania projektu (określono 
m.in.  szczegółowe parametry 
niezbędnego sprzętu, lokalizację  w 
terenie). 

– 2 punkty - Wskazano wystarczający 
stopień przygotowania projektu.   

– 1 punkt - Nie wykazano 
wystarczająco szczegółowo stopnia 
przygotowania projektu (brak 
precyzyjnych i szczegółowych 
informacji m.in. o zakupywanym 
sprzęcie, jego parametrach, 
kosztach, lokalizacji, etc.). 

- 0 punktów - Projekt w fazie analiz, 
studiów.   

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 

Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także wpływ projektu na 
zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 
44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 45/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 02/09 z dnia 10 lutego 2009 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r. ,  42/09 z dnia 16 
grudnia 2009 r., 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło 
informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

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/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z wymogami 
regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy kontrolnej wersji 
elektronicznej i papierowej, terminu oraz miejsca złożenia 
wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje się w 
katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w liście 
typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w rejestrze podmiotów 
wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie 
projektu.  

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami danego 
Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami projektów 
wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego Działania/ Schematu. 
Ocenie podlegać będzie również wnioskowana kwota/poziom  
dofinansowania oraz minimalna/maksymalna wartość całkowita 
projektu pod kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku  

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o dofinansowanie, pod 
kątem prawidłowości wypełniania poszczególnych jego pól 
zgodnie z zapisami regulaminu konkursu oraz kompletności 
wszystkich wymaganych regulaminem konkursu informacji, w tym 
informacji  specyficznych  dla danego Działania/Schematu.   

5. 
Kompletność i 
poprawność załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
/ Załącznik 
do wniosku 

aplikacyjneg
o 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w tym w 
szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane załączniki, 
w tym załączniki specyficzne określone dla danego Działania/ 
Schematu oraz czy zostały one sporządzone zgodnie z wymogami 
formalnymi zawartymi w regulaminie konkursu.   

6. 

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta” 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku VAT-u 
oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, poprawność 
wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu planowanych 
źródeł finansowania projektu. Projekt podlegać będzie również 
ocenie pod kątem występowania pomocy publicznej w projekcie. 

7. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 
 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca wskazał 
wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ Schematu 
wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie prawidłowość 
prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku aplikacyjnego w 
zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz sposób pomiaru 
wskaźników. 

8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 
 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów wniosku 
aplikacyjnego oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz 
finansowym, w szczególności w zakresie spójności 
odzwierciedlenia działań przewidzianych w projekcie za pomocą 
poszczególnych kosztów,  czy planowane do osiągnięcia wskaźniki 
produktu i rezultatu są spójne z zapisami wniosku o 
dofinansowanie. 

9. 
Dodatkowe załączniki 
wymagane dla projektu  
 

Załącznik do 
wniosku 

aplikacyjnego 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Dodatkowe załączniki wymagane dla projektu, niezbędne do 
dokonania jego prawidłowej oceny.   
Weryfikacja poprawności formalnej oraz zgodności zapisów w 
załącznikach z treścią wniosku aplikacyjnego karty 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 
równoważnym), działań podejmowanych w celu 
zagospodarowania strefy (przygotowania terenu strefy dla 
inwestorów). 
2. W przypadku budowy nowych SAG/ poszerzania istniejących 
stref o nowe tereny inwestycyjne/dozbrojenia terenów 
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inwestycyjnych – dokument potwierdzający zarezerwowanie w 
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenów 
wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej. W 
przypadku braku MPZP należy przedstawić „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.)- w którym należy wskazać zapisy 
potwierdzające wolę realizacji zamierzeń wynikających z 
projektu lub dokument równoważny wskazujący na możliwość 
realizacji inwestycji, taki jak: decyzja / decyzje o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, dot. obszaru SAG. 
3. Mapy, szkice lokalizacyjne dróg istniejących i planowanych 
i/lub opinia jednostki odpowiedzialnej za drogi w rejonie strefy.  
4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie specjalnej strefy 
ekonomicznej, na terenie której zlokalizowany jest obszar objęty 
projektem. 
Pkt. 4 ma zastosowanie do terenów objętych statusem specjalnej 
strefy ekonomicznej,  w przypadku gdy beneficjentem jest 
zarządzający specjalną strefą ekonomiczną a tereny, których 
dotyczy projekt, objęte są statusem specjalnej strefy 
ekonomicznej – w takim przypadku wymóg posiadania 
załączników wskazanych w pkt. 1 i 2 nie ma zastosowania. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp
. 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i trwałość 
finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 
 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy 
finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości finansowej 
zostały zawarte w Wytycznych do studium wykonalności dla 
projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach MRPO na 
lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

Kryterium komplementarności projektu odpowiada na pytanie 
czy projekt jest częścią jakiejś większej całości, czy też jest 
odizolowanym przedsięwzięciem bez powiązań z innymi 
projektami. Preferowane będą projekty komplementarne z 
innymi przedsięwzięciami. W ramach kryterium należy ocenić 
komplementarność projektu w stosunku do: 
1. Projektów aktualnie realizowanych lub zrealizowanych przez 
Beneficjenta - 3 pkt. 
2. Projektów aktualnie realizowanych lub zrealizowanych przez 
inne podmioty niż Beneficjent - 2 pkt. 
3. Projektów planowanych zarówno przez wnioskodawcę, jak i 
inne podmioty, których realizacja została przesądzona (np. 
projekt jest uwzględniony w budżecie, w wieloletnim planie 
inwestycyjnym lub innym dokumencie) - 1 pkt.  
4. Pozostała komplementarność projektu np. z 
przedsięwzięciami planowanymi nie mającymi żadnego 
poparcia w jakichkolwiek dokumentach, a także brak 
komplementarności - 0 pkt.  
Projekt może być komplementarny wyłącznie w stosunku do 
jednego rodzaju projektów w/w. Punkty nie podlegają 
sumowaniu. W przypadku gdy wnioskodawca przedstawił 
komplementarność dla dwóch lub więcej rodzajów projektów 
wymienionych w powyższych podpunktach ocena będzie 
odnosić się do komplementarności w stosunku do projektów 
najwyżej punktowanych w hierarchii.  
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektów z dalszej oceny.  

2. 

Docelowa 
kompleksowość 
funkcjonalna strefy / 
terenu inwestycyjnego 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 1-3 pkt 

Kryterium docelowej kompleksowości funkcjonalnej 
strefy/terenu inwestycyjnego oznacza realizację w ramach 
projektu elementów niezbędnych do przygotowania terenu 
inwestycyjnego w sposób odpowiadający celowi projektu, 
wpływających na atrakcyjność terenu dla inwestorów. 
Preferowane są projekty zapewniające docelowo kompleksowe 
uzbrojenie/przygotowanie terenu inwestycyjnego, a więc 
rozwiązania podnoszące atrakcyjność terenu dla inwestorów, 
niezbędne do przygotowania terenu inwestycyjnego w sposób 
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odpowiadający celowi projektu. 
Proponowana punktacja: 
Po zrealizowaniu projektu teren inwestycyjny: 
- jest wyposażony w odpowiednią infrastrukturę techniczną 
(m.in.: media, układ dróg wewnętrznych) – 3 punkty; 
- brak jednego elementu warunkującego kompleksowe 
przygotowanie terenu – 2 punkty; 
- do kompleksowego przygotowania terenu brak więcej niż 
jednego elementu – 1 punkt. 

3. Dostępność 
komunikacyjna 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-2 pkt 

W ramach kryterium łącznie badane będzie czy strefa jest 
zlokalizowana w pobliżu większego ciągu komunikacyjnego. W 
opisie projektu oraz w dołączonych dokumentach (mapy, szkice 
lokalizacyjne dróg istniejących i planowanych, opinia jednostki 
odpowiedzialnej za drogi w rejonie strefy) Beneficjent 
powinien udowodnić, że projekt będzie realizowany w 
bezpośredniej okolicy dużej drogi/bocznicy kolejowej.  
W ramach kryterium ocenie podlega lokalizacja projektu w 
pobliżu większego ciągu komunikacyjnego: 
- węzeł autostradowy/droga ekspresowa znajdujące się w 
odległości do 20 km;  droga krajowa/droga wojewódzka w 
bezpośrednim sąsiedztwie lub/i dostęp do bocznicy kolejowej – 
2 punkty 
– droga powiatowa/gminna w bezpośrednim sąsiedztwie – 1 pkt 
 
Jeżeli projekt spełnia więcej niż jedną w/w opcji wybierana 
jest najwyżej punktowana odpowiedź.  

4. 

Rodzaj terenu na 
potrzeby strefy 
aktywności 
gospodarczej 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

W ramach kryterium preferowane będą tereny inwestycyjne / 
strefy aktywności gospodarczej zlokalizowane na terenach 
poprzemysłowych lub powojskowych oraz dodatkowo, gdy w.w. 
jednocześnie objęte są statusem specjalnej strefy 
ekonomicznej (SSE). 
Informacje zawarte w opisie projektu dotyczące lokalizacji 
strefy  stanowią podstawę do przyznania punktów w ramach 
tego kryterium.  
Punktacja: 
- lokalizacja na terenach poprzemysłowych – 2 punkty 
- lokalizacja na terenach powojskowych  - 1 punkt 
- dowolna lokalizacja – 0 punktów. 
W przypadku gdy obszar objęty projektem zlokalizowany jest 
na terenie objętym statusem  SSE do przypisanych powyżej 
punktów dodaje się 1 punkt.  
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

5. 
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.  
Ocena prowadzona na podstawie tego kryterium ma charakter 
porównawczy, a podstawą jej dokonania jest wskaźnik 
ekonomicznej zaktualizowanej wartości netto (ENPV – 
economic net present value) obliczony dla danego projektu. 
Punkty będą przyznawane według następującej procedury: 
1. Wartości wskaźnika ENPV obliczone dla każdego z projektów 
zgłoszonych do konkursu, wskazane w studiach wykonalności 
tych projektów (poprawność sporządzenia studium została 
pozytywnie zweryfikowana przez Instytucję Organizującą 
Konkurs na wcześniejszym etapie oceny) włącza się na jedną 
listę; 
2. Następnie projekty są dzielone na 4 grupy. 
Projekty uzyskują punkty w taki sposób, że: 
- I grupa w przedziale – projekty powyżej III kwartyla do 

projektu o najwyższej wartości ENPV otrzymują – 4 
punkty; 

- II grupa w przedziale – projekty powyżej II kwartyla do 
III kwartyla otrzymują – 3 punkty; 

- III grupa w przedziale – projekty powyżej I kwartyla do 
II kwartyla otrzymują – 2 punkty; 

- IV grupa w przedziale – projekt o najniższej wartości 
ENPV do I kwartyla otrzymują – 1 punkt. 

W przypadku wątpliwości dot. przyjętych przez Wnioskodawcę 
założeń służących do wyliczenia ENPV dla danego projektu, 
należy zażądać od niego wyjaśnień. W przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

6. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0–4 pkt 

Trwałość efektów związanych z wydatkowaniem środków 
powinna być jednym z podstawowych kryteriów decydujących o 
dofinansowaniu projektu inwestycyjnego, ponieważ trwałość 
poszczególnych projektów rzutuje bezpośrednio na trwałość 
efektów całego programu regionalnego. Wsparcie nie powinno 
być kierowane na realizację projektów, co do których, istnieją 
istotne wątpliwości że Beneficjent będzie w stanie utrzymać 
ich funkcjonowanie w perspektywie długoletniej.  
W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna 
(pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) 
podmiotu realizującego projekt oraz możliwość zapewnienia po 
zakończeniu projektu trwałości organizacyjnej i 
instytucjonalnej,  a także trwałość programowa - czyli 
planowany sposób wykorzystania infrastruktury lub produktów 
projektu, zapewniający ich sprawne funkcjonowanie w fazie 
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operacyjnej.  
Kryterium to składa się z trzech podstawowych subkryteriów: 
- Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt oraz 
zarządzającego projektem po jego zakończeniu – maksymalna 
liczba punktów możliwych do uzyskania – 1 punkt 
W toku oceny badana jest struktura organizacyjna Beneficjenta 
pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych dla 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania projektu w fazie 
operacyjnej. 
- Trwałość instytucjonalna – maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania - 1 punkt.  
W toku oceny badane jest ewentualne ryzyko upadłości lub 
likwidacji podmiotu zarządzającego. 
- Trwałość programowa – maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania – 2 punkty 
W toku oceny badany jest planowany sposób wykorzystania 
infrastruktury lub produktów projektu, zapewniający ich 
sprawne funkcjonowanie w fazie operacyjnej.  
  Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie trwałości 
organizacyjnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości 
instytucjonalnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości 
programowej.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości oraz planowanego 
wykorzystania efektów, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

7. 
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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdrażania 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 mężczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości 
obszarów miejskich i wiejskich) 
- Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska, uwzględnienie w ramach projektu możliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej).  
W zakresie polityki równości szans proponuje się następującą 
punktację: 
- bezpośredni pozytywny wpływ na politykę równości szans 
kobiet i mężczyzn – 1pkt. 
- bezpośredni pozytywny wpływ na politykę równości obszarów 
miejskich i wiejskich – 1 pkt. 
- bezpośredni pozytywny wpływ na politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych – 1 pkt. 
- inne – 1 pkt. 
- wpływ pośredni lub brak wpływu – 0 pkt. 
Punkty podlegają sumowaniu. 
W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego: 
- bezpośredni pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 2 pkt. 
- neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 1 pkt. 
Ocena końcowa = Ocena punktowa wpływu projektu na politykę 
równości szans + Ocena punktowa wpływu projektu na 
zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego 
Punktacja:  
1 -1 punkt 
2 - 2 punkty 
3 - 3 punkty 
4 i więcej – 4 punkty  
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na polityki 
horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie.  

8. Stan przygotowania 
projektu do realizacji  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 1-4 pkt 

Kryteria dla projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę, zezwolenia na 
realizację inwestycji 
drogowych lub 
zgłoszenia budowy 

– 4 punkty - Projekt posiada 
wymagane prawem polskim 
decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę, 
zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowych lub 
dokumenty równoważne) 
pozwalające na realizacje całości 
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inwestycji 

– 3 punkty - Projekt posiada 
decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę, 
zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowych lub 
dokumenty równoważne), nie 
obejmujące całości inwestycji 
i/lub opracowaną dokumentację 
techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu 

- 1 punkt – Projekt posiada 
opracowaną dokumentację 
techniczną natomiast nie posiada 
uregulowanego statusu prawnego 
gruntu dla inwestycji dotyczących 
dróg publicznych realizowanych na 
postawie Ustawy o szczególnych 
zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych. Wnioskodawca 
złożył wniosek o wydanie 
zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowych -  na 
podstawie którego nastąpi podział 
nieruchomości oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu 
dla pozostałych zadań objętych 
projektem.   

1-2 pkt 
Kryteria dla projektów 
typu „zaprojektuj i 
wybuduj” 

– 2 punkty - Przedstawiono 
szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program 
funkcjonalno-użytkowy, a projekt 
posiada uregulowany status prawny 
gruntu.  
- 1 punkt - Przedstawiono 
szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program 
funkcjonalno - użytkowy, jednak 
projekt nie posiada uregulowanego 
statusu prawnego gruntu. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt 
realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na 
lata 2011-2020, a także wpływ projektu na zrównoważony 
rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa. 
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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 powyżej 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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 
44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 45/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 03/09 z dnia 10 lutego 2009 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r. ,  42/09 z dnia 16 
grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

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/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z wymogami 
regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy kontrolnej wersji 
elektronicznej i papierowej, terminu oraz miejsca złożenia 
wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje się w 
katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w liście 
typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w rejestrze 
podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie projektu. 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego Działania/ 
Schematu. Ocenie podlegać będzie również wnioskowana 
kwota/poziom  dofinansowania oraz minimalna/maksymalna 
wartość całkowita projektu pod kątem ich zgodności z  UMRPO 
dla danego Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o dofinansowanie, 
pod kątem prawidłowości wypełniania poszczególnych jego pól 
zgodnie z zapisami regulaminu konkursu oraz kompletności 
wszystkich wymaganych regulaminem konkursu informacji, w 
tym informacji  specyficznych  dla danego Działania/Schematu.   

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz 
sposób pomiaru wskaźników. 

6. 

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku VAT-u 
oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, poprawność 
wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu planowanych 
źródeł finansowania projektu. Projekt podlegać będzie również 
ocenie pod kątem występowania pomocy publicznej w 
projekcie. 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów wniosku 
aplikacyjnego oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz 
finansowym, w szczególności w zakresie spójności 
odzwierciedlenia działań przewidzianych w projekcie za 
pomocą poszczególnych kosztów,  czy planowane do osiągnięcia 
wskaźniki produktu i rezultatu są spójne z zapisami wniosku o 
dofinansowanie. 

8. 
Kompletność i 
poprawność załączników 

Wniosek 
aplikacyjny /  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w tym 
w szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane 
załączniki, w tym załączniki specyficzne określone dla danego 
Działania/ Schematu oraz czy zostały one sporządzone zgodnie 
z wymogami formalnymi zawartymi w regulaminie konkursu.   

9. 

Dodatkowe załączniki 
wymagane dla projektu 
  
 

Wniosek 
aplikacyjny /  
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Dodatkowe załączniki wymagane dla projektu, niezbędne do 
dokonania jego prawidłowej oceny.   
Weryfikacja poprawności formalnej oraz zgodności zapisów w 
załącznikach z treścią wniosku aplikacyjnego karty 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 
równoważnym), działań podejmowanych w celu 
zagospodarowania strefy (przygotowania terenu strefy dla 
inwestorów). 
2. W przypadku budowy nowych SAG/ poszerzania istniejących 
stref o nowe tereny inwestycyjne/dozbrojenia terenów 
inwestycyjnych – dokument potwierdzający zarezerwowanie w 
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Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenów 
wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej. W 
przypadku braku MPZP należy przedstawić „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.)- w którym należy wskazać 
zapisy potwierdzające wolę realizacji zamierzeń wynikających 
z projektu lub dokument równoważny wskazujący na możliwość 
realizacji inwestycji, taki jak: decyzja / decyzje o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, dot. obszaru SAG. 
3. Mapy, szkice lokalizacyjne dróg istniejących i planowanych 
i/lub opinia jednostki odpowiedzialnej za drogi w rejonie 
strefy.  
4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie specjalnej strefy 
ekonomicznej, na terenie której zlokalizowany jest obszar 
objęty projektem. 
 
Pkt. 4 ma zastosowanie do terenów objętych statusem 
specjalnej strefy ekonomicznej,  w przypadku gdy 
beneficjentem jest zarządzający specjalną strefą ekonomiczną 
a tereny, których dotyczy projekt, objęte są statusem 
specjalnej strefy ekonomicznej – w takim przypadku wymóg 
posiadania załączników wskazanych w pkt. 1 i 2 nie ma 
zastosowania. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i trwałość 
finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 
 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy 
finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości finansowej 
zostały zawarte w Wytycznych do studium wykonalności dla 
projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach MRPO na 
lata 2007-2013. 

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.  
Ocena prowadzona na podstawie tego kryterium ma charakter 
porównawczy, a podstawą jej dokonania jest wskaźnik 
ekonomicznej zaktualizowanej wartości netto (ENPV – economic 
net present value) obliczony dla danego projektu. Punkty będą 
przyznawane według następującej procedury: 
1. Wartości wskaźnika ENPV obliczone dla każdego z projektów 
zgłoszonych do konkursu, wskazane w studiach wykonalności 
tych projektów (poprawność sporządzenia studium została 
pozytywnie zweryfikowana przez Instytucję Organizującą 
Konkurs na wcześniejszym etapie oceny) włącza się na jedną 
listę; 
2. Projekty zostają uszeregowane malejąco pod względem 
wartości wskaźnika ENPV; 
3. Następnie projekty są dzielone na 4 grupy (kwartyle - w 
każdej grupie znajduje się 25% projektów), 
4. Projekty uzyskują punkty w taki sposób, że: 

- projekty należące do I kwartyla (100%- powyżej 75%) 
otrzymują – 4 punkty; 
- projekty należące do II kwartyla (75%- powyżej 50%) 
otrzymują – 3 punkty; 
- projekty należące do III kwartyla (50%- powyżej 25%) 
otrzymują – 2 punkty; 
- projekty należące do IV kwartyla (25%- powyżej 0%) 
otrzymują – 1 punkt. 
 

W przypadku wątpliwości dot. przyjętych przez Wnioskodawcę 
założeń służących do wyliczenia ENPV dla danego projektu, 
należy zażądać od niego wyjaśnień. W przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie 
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2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0–4 pkt 

Trwałość efektów związanych z wydatkowaniem środków 
powinna być jednym z podstawowych kryteriów decydujących o 
dofinansowaniu projektu inwestycyjnego, ponieważ trwałość 
poszczególnych projektów rzutuje bezpośrednio na trwałość 
efektów całego programu regionalnego. Wsparcie nie powinno 
być kierowane na realizację projektów, co do których, istnieją 
istotne wątpliwości że Beneficjent będzie w stanie utrzymać 
ich funkcjonowanie w perspektywie długoletniej.  
W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod 
kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) podmiotu 
realizującego projekt oraz możliwość zapewnienia po 
zakończeniu projektu trwałości organizacyjnej i 
instytucjonalnej,  a także trwałość programowa - czyli 
planowany sposób wykorzystania infrastruktury lub produktów 
projektu, zapewniający ich sprawne funkcjonowanie w fazie 
operacyjnej.  
Kryterium to składa się z trzech podstawowych subkryteriów: 
- Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt oraz 
zarządzającego projektem po jego zakończeniu – maksymalna 
liczba punktów możliwych do uzyskania – 1 punkt 
W toku oceny badana jest struktura organizacyjna Beneficjenta 
pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych dla 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania projektu w fazie 
operacyjnej. 
- Trwałość instytucjonalna – maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania - 1 punkt.  
W toku oceny badane jest ewentualne ryzyko upadłości lub 
likwidacji podmiotu zarządzającego. 
- Trwałość programowa – maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania – 2 punkty 
W toku oceny badany jest planowany sposób wykorzystania 
infrastruktury lub produktów projektu, zapewniający ich 
sprawne funkcjonowanie w fazie operacyjnej.  
  Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie trwałości 
organizacyjnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości 
instytucjonalnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości 
programowej.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości oraz planowanego 
wykorzystania efektów, 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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdrażania 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 mężczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości 
obszarów miejskich i wiejskich) 
- Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska, uwzględnienie w ramach projektu możliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej).  
W zakresie polityki równości szans proponuje się następującą 
punktację: 
- bezpośredni pozytywny wpływ na politykę równości szans 
kobiet i mężczyzn – 1pkt. 
- bezpośredni pozytywny wpływ na politykę równości obszarów 
miejskich i wiejskich – 1 pkt. 
- bezpośredni pozytywny wpływ na politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych – 1 pkt. 
- inne – 1 pkt. 
- wpływ pośredni lub brak wpływu – 0 pkt. 
Punkty podlegają sumowaniu. 
W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego: 
- bezpośredni pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 2 pkt. 
- neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 1 pkt. 
Ocena końcowa = Ocena punktowa wpływu projektu na politykę 
równości szans + Ocena punktowa wpływu projektu na 
zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego 
Punktacja:  
1 -1 punkt 
2 - 2 punkty 
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3 - 3 punkty 
4 i więcej – 4 punkty  
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać 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 2 0-4 pkt 

Doświadczenie zarządzającego strefą należy uznać za jeden z 
kluczowych elementów decydujących o powodzeniu projektu. 
Zdecydowana większość stref/parków prowadzących działalność 
w Polsce boryka się z poważnymi problemami finansowymi, stąd 
też kryterium oceniające doświadczenie osób zarządzających 
strefą, ich umiejętności pozyskiwania inwestorów oraz 
aplikowania o środki wsparcia na realizację przez strefę 
różnych projektów jest jednym z najważniejszych przy ocenie 
projektu.  
W ramach kryterium badane będzie doświadczenie 
zarządzającego strefą, ich umiejętności pozyskiwania 
inwestorów oraz aplikowania o środki wsparcia na realizację 
przez strefę różnych projektów.  
Ocenie podlegają realizacje projektów o podobnym charakterze 
przez jednostkę zarządzającą strefą lub też przez osoby 
zajmujące kluczowe stanowiska w jednostce zarządzającej.  
Punktacja: 
-  zarządzający zrealizował lub realizuje więcej niż jedno 
przedsięwzięcie (w tym przynajmniej jedno inwestycyjne) na 
rzecz przedsiębiorców - 4 pkt.  
- zarządzający zrealizował wyłącznie działania „miękkie” 
(doradcze) na rzecz przedsiębiorców – 2 pkt 
-  brak doświadczenia – 0 pkt. 
Punkty nie podlegają sumowaniu.  
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej oceny.  

5. 

Docelowa 
kompleksowość 
funkcjonalna strefy / 
terenu inwestycyjnego 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 1-3 pkt 

Kryterium docelowej kompleksowości funkcjonalnej 
strefy/terenu inwestycyjnego oznacza realizację w ramach 
projektu elementów niezbędnych do przygotowania terenu 
inwestycyjnego w sposób odpowiadający celowi projektu, 
wpływających na atrakcyjność terenu dla inwestorów. 
Preferowane są projekty zapewniające docelowo kompleksowe 
uzbrojenie/przygotowanie terenu inwestycyjnego, a więc 
rozwiązania podnoszące atrakcyjność terenu dla inwestorów, 
niezbędne do przygotowania terenu inwestycyjnego w sposób 
odpowiadający celowi projektu. 
Proponowana punktacja: 
Po zrealizowaniu projektu teren inwestycyjny: 
- jest wyposażony w odpowiednią infrastrukturę techniczną 
(m.in.: media, układ dróg wewnętrznych) – 3 punkty; 
- brak jednego elementu warunkującego kompleksowe 
przygotowanie terenu – 2 punkty; 
- do kompleksowego przygotowania terenu brak więcej niż 
jednego elementu – 1 punkt. 

6. 
Dostępność 
komunikacyjna 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-3 pkt 

W ramach kryterium łącznie badane będzie czy strefa jest 
zlokalizowana w pobliżu większego ciągu komunikacyjnego. W 
opisie projektu oraz w dołączonych dokumentach (mapy, szkice 
lokalizacyjne dróg istniejących i planowanych, opinia jednostki 
odpowiedzialnej za drogi w rejonie strefy) Beneficjent 
powinien udowodnić, że projekt będzie realizowany w 
bezpośredniej okolicy dużej drogi/bocznicy kolejowej.  
W ramach kryterium ocenie podlega lokalizacja projektu w 
pobliżu większego ciągu komunikacyjnego: 
- węzeł autostradowy/droga ekspresowa/droga krajowa do 20 
km – 3 pkt 
- droga wojewódzka/bocznica kolejowa –  2 pkt. 
- droga powiatowa/gminna w bezpośrednim sąsiedztwie – 1 pkt 
 
Jeżeli projekt spełnia więcej niż jedną w/w opcji wybierana 
jest najwyżej punktowana odpowiedź.  

7. 

Rodzaj terenu na 
potrzeby strefy 
aktywności 
gospodarczej 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

W ramach kryterium preferowane będą tereny inwestycyjne / 
strefy aktywności gospodarczej zlokalizowane na terenach 
poprzemysłowych lub powojskowych oraz dodatkowo, gdy w.w. 
jednocześnie objęte są statusem specjalnej strefy 
ekonomicznej (SSE). 
Informacje zawarte w opisie projektu dotyczące lokalizacji 
strefy  stanowią podstawę do przyznania punktów w ramach 
tego kryterium.  
Punktacja: 
- lokalizacja na terenach poprzemysłowych – 2 punkty 
- lokalizacja na terenach powojskowych  - 1 punkt 
- dowolna lokalizacja – 0 punktów. 
W przypadku gdy obszar objęty projektem zlokalizowany jest 
na terenie objętym statusem  SSE do przypisanych powyżej 
punktów dodaje się 1 punkt.  
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

8. 
Rozwój sektora 
badawczo-naukowego i 
innowacyjności regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-2 pkt 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie element 
powiązania projektu ze sferą naukowo - badawczą. Beneficjent 
zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie 
zakres zaangażowania uczelni wyższej lub jednostki badawczo-
naukowej w działalność strefy.  
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Ocenie podlegać będzie również 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  poniższych obszarów: 
technologie medyczne; 
biologia i biotechnologia; 
przemysł rolno-spożywczy; 
technologie i techniki informacyjne i telekomunikacyjne; 
inżynieria materiałowa wraz z technologiami i technikami 
odlewniczymi oraz hutniczymi; 
technologie i techniki inżynierii chemicznej; 
technologie i techniki w budownictwie; 
energetyka odnawialna; 
ochrona środowiska i krajobrazu 
inżynieria środowiska wraz z projektowaniem 
architektonicznym i przemysłowym. 
Ocena składa się z dwóch subkryteriów: 
- zaangażowanie uczelni wyższej /JBN w działalność strefy – 1 
punkt (niezależnie od liczby podmiotów), 
- profil działalności przedsiębiorstw, które prowadzą lub będą 
prowadziły działalność w strefie mieści się w przynajmniej 
jednym ze wskazanych obszarów – 1 punkt.  
 
Punkty podlegają sumowaniu. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

9. 
Stan przygotowania 
projektu do realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 
4 
 

1-4 pkt 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę, zezwolenia 
na realizację 
inwestycji 
drogowych lub 
zgłoszenia budowy 

– 4 punkty - Projekt posiada wymagane 
prawem polskim decyzje 
administracyjne (pozwolenie na 
budowę, zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowych lub dokumenty 
równoważne) pozwalające na 
realizacje całości inwestycji 
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje 
administracyjne (pozwolenie na 
budowę, zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowych lub dokumenty 
równoważne), nie obejmujące całości 
inwestycji i/lub opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu 
- 1 punkt – Projekt posiada opracowaną 
dokumentację techniczną natomiast 
nie posiada uregulowanego statusu 
prawnego gruntu dla inwestycji 
dotyczących dróg publicznych 
realizowanych na postawie Ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. Wnioskodawca złożył 
wniosek o wydanie zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowych -  na 
podstawie którego nastąpi podział 
nieruchomości oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu dla 
pozostałych zadań objętych 
projektem. 

1-2 pkt 

Kryteria dla 
projektów typu 
„zaprojektuj i 
wybuduj” 

– 2 punkty - Przedstawiono 
szczegółowy opis działań w projekcie 
oraz program funkcjonalno-użytkowy, 
a projekt posiada uregulowany status 
prawny gruntu  
- 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy 
opis działań w projekcie oraz program 
funkcjonalno - użytkowy, jednak 
projekt nie posiada uregulowanego 
statusu prawnego gruntu 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt 
realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na 
lata 2011-2020, a także wpływ projektu na zrównoważony 
rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa. 
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OŚ PRIORYTETOWA 5. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

Działanie 

5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny  jako ważny 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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 
44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r. ,  42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., 3/12 z dnia 21 
czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 

Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Ocena zgodności formy składanego wniosku o 
dofinansowanie z wymogami regulaminu konkursu, w tym 
zgodności sumy kontrolnej wersji elektronicznej i 
papierowej, terminu oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje się 
w katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w 
liście typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w rejestrze 
podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie projektu.  

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod 
kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami regulaminu 
konkursu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu.   

5.  
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz 
sposób pomiaru wskaźników. 

6.  

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym, 
niż określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu jako 
„minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku 
VAT oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu 
planowanych źródeł finansowania projektu. Projekt 
podlegać będzie również ocenie pod kątem występowania 
pomocy publicznej w projekcie.  

7. Spójność zapisów 
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w zakresie 
spójności odzwierciedlenia działań przewidzianych w 
projekcie za pomocą poszczególnych kosztów,  czy 
planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są 
spójne z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8.  
Kompletność i 
poprawność załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego  

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w 
tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie 
wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy zostały 
one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu.   

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 334

1. 
Wykonalność i trwałość 
finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości 
finansowej zostały zawarte w Wytycznych do studium 
wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych 
w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny  
wpływ na rozwój 
regionu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

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.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
1) Tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach 
projektu - maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania - 2 pkt. 
Podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno- 
społecznym rozwoju regionu jest przyrost wysokiej jakości 
stałych miejsc pracy oraz rozwój nowych przedsiębiorstw, 
co przekłada się na zwiększenie wpływów z podatków oraz 
zmniejszenie obciążeń w zakresie wspierania osób 
bezrobotnych oraz osób o niskich dochodach. W związku z 
powyższym należy premiować projekty, których efektem 
jest zwiększanie zatrudnienia w regionie, w szczególności w 
powiatach gdzie stopa bezrobocia jest szczególnie wysoka.   
2) Ekonomiczno - społeczne oddziaływanie projektu - 
maksymalna liczba punków możliwych do uzyskania - 2 pkt. 
Ocenie podlegać będą zyski i straty społeczne, będące 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. 
Kryterium będzie każdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej.  
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy + Ocena punktowa w zakresie 
ekonomiczno- społecznego oddziaływania projektu 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryterium to składa się z trzech podstawowych 
subkryteriów: 
• Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt 
oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu 
(posiadanie odpowiednich struktur i zasobów ludzkich dla 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania projektu w fazie 
operacyjnej/eksploatacyjnej) – 0-1 pkt.; 
• Trwałość instytucjonalna – badanie ryzyka upadłości lub 
likwidacji podmiotu zarządzającego oraz długości jego 
funkcjonowania na rynku – 0-1 pkt; 
• Trwałość programowa - planowany sposób 
wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu - 
jest to niezwykle istotny element, warunkujący trwałość 
założonych rezultatów projektu oraz realizację określonych 
celów – 0-2 pkt 
 
Punkty podlegają sumowaniu 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla każdego z 
w/w subkryteriów, należy zażądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.  

3. 
Wpływ projektu na 
rozwój innowacji w 
regionie 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

KOP 4 0-4 pkt 

Kryterium służy dokonaniu oceny eksperckiej 
ukierunkowanej na badanie jego oddziaływania na 
podniesienie poziomu innowacji w regionie.  
Kryterium składa się z dwóch subkryteriów: 
1. Ocena potencjału dla generowania innowacji np. wpływ 

na tworzenie warunków do podejmowania i rozwoju 
współpracy sektora edukacji i nauki z sektorem 
gospodarki: 0-3 pkt 

2. Ocena zgodności projektu z Regionalną Strategią 
Innowacji tj. ocena zgodności działalności jaka będzie 
prowadzona w wyniku realizacji projektu z kluczowymi 
dla rozwoju regionu obszarami innowacyjności 
wynikającymi z Regionalnej Strategii Innowacji: 
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Środowisko 
- Inżynieria środowiska wraz z projektowaniem 
architektonicznym i przemysłowym, 
- Infrastruktura techniczna i transport, 
- Ochrona środowiska i krajobrazu, 
- Energetyka odnawialna 
Przemysł 
- Inżynieria materiałowa wraz z technologiami i 
technikami odlewniczymi oraz hutniczymi, 
- Technologie i techniki w inżynierii chemicznej, 
- Technologie i techniki w budownictwie 
Zdrowie i żywność 
- Technologie medyczne, 
- Ochrona zdrowia - przemysł uzdrowiskowy, rekreacja, 
turystyka, 
- Biologia i biotechnologia 
Wiedza i komunikacja 
- Edukacja w kształtowaniu kultury innowacji, 
- Technologie i techniki informacyjne 
Punktacja: 
- projekt wpisuje się w co najmniej jeden z wyżej 
wymienionych obszarów innowacyjności – 1 pkt, 
- projekt nie wpisuje się w żaden z wyżej wymienionych 
obszarów innowacyjności – 0 pkt. 
 

Punkty przyznawane w obu subkryteriach podlegają 
sumowaniu.  
W przypadku uzyskania 0 pkt w którymkolwiek z 
subkryteriów, projekt nie podlega dalszej ocenie. 

4. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju 
na poszczególnych etapach wdrażania funduszy a w 
szczególności w dostępie do nich. 
 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
 
3. Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 

równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości 
osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) -  
maksymalnie 2 pkt. 
- 0 pkt. - negatywny wpływ projektu na politykę 
równości szans  
- 1 pkt. - neutralny wpływ projektu na politykę 
równości szans  
- 2 pkt.- pozytywny wpływ projektu na politykę 
równości szans 

W ramach subkryterium, należy zbadać, czy uwzględnione 
zostały elementy/ niezbędne dostosowania, zapewniające 
osobom niepełnosprawnym dostęp do obiektów wspieranych 
w ramach projektu. 
 
4. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 

poprawy jakości środowiska naturalnego - 
maksymalnie 2 pkt. 
- 0 pkt. - negatywny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 
- 1 pkt. – neutralny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 
-2 pkt. - pozytywny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 

W ramach subkryterium badany będzie wpływ projektu na 
politykę zrównoważonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej 
 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać 
od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na 
polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.            

5. 
Ocena stanu 
przygotowania projektu 
do realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

KOP 1 0-4 pkt 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia budowy: 
– 4 punkty - Projekt posiada wymagane prawem polskim 
decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) pozwalające na realizacje całości 
inwestycji, 
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne), nie 
obejmujące całości inwestycji i/lub opracowaną 
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dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany status 
prawny gruntu.   
Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 
– 2 punkty - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a projekt 
posiada uregulowany status prawny gruntu  
- 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno - użytkowy, jednak 
projekt nie posiada uregulowanego statusu prawnego gruntu 
Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na 
budowę 
- 4 punkty - Wykazano wysoki stopień przygotowania 
projektu (określono szczegółowe parametry zakupywanego 
sprzętu oraz jego lokalizację w terenie, 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 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1 – 20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna, czyli w szczególności ocena stopnia 
wpisania się projektu w Strategię Rozwoju Województwa  
Małopolskiego na lata 2011-2020, a także jego wpływ na 
zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną 
województwa, została dokonana na etapie tworzenia 
Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 
Kluczowych. Ujęcie projektu w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO 2007 – 2013 
jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej oceny. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 
44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 26/09 z dnia 6 maja 2009 r.,  42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik / 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umwoy 

cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu 
oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje 
się w katalogu potencjalnych Beneficjentów, 
wskazanych w liście typów Beneficjentów w UMRPO 
(pkt.18a) dla danego Działania/Schematu oraz czy nie 
widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych z 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu.  

3. Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod 
kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu. 

4. Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami regulaminu 
konkursu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu.   

5.  
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 
wniosku aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji 
informacji oraz sposób pomiaru wskaźników. 

6.  

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku 
VAT oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym 
wykazu planowanych źródeł finansowania projektu. 
Projekt podlegać będzie również ocenie pod kątem 
występowania pomocy publicznej w projekcie.  

7. Spójność zapisów 
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w zakresie 
spójności odzwierciedlenia działań przewidzianych w 
projekcie za pomocą poszczególnych kosztów,  czy 
planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu 
są spójne z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8.  
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego  

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, 
w tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie 
wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy 
zostały one sporządzone zgodnie z wymogami 
formalnymi zawartymi w regulaminie konkursu.   

Kryteria oceny merytorycznej 
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Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i trwałość 
finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: 
finansowa bieżąca 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 
pieniężnych w okresie realizacji i eksploatacji 
inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz 
trwałości finansowej zostały zawarte w Wytycznych do 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 
realizowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny  
wpływ na rozwój 
regionu 

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

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.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
1) Tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach 
projektu - maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania - 2 pkt. 
Podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno- 
społecznym rozwoju regionu jest przyrost wysokiej 
jakości stałych miejsc pracy oraz rozwój nowych 
przedsiębiorstw, co przekłada się na zwiększenie 
wpływów z podatków oraz zmniejszenie obciążeń w 
zakresie wspierania osób bezrobotnych oraz osób o 
niskich dochodach. W związku z powyższym należy 
premiować projekty, których efektem jest zwiększanie 
zatrudnienia w regionie, w szczególności w powiatach 
gdzie stopa bezrobocia jest szczególnie wysoka.   
2) Ekonomiczno - społeczne oddziaływanie projektu - 
maksymalna liczba punków możliwych do uzyskania - 2 
pkt. 
Ocenie podlegać będą zyski i straty społeczne, będące 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji 
projektu. Kryterium będzie każdorazowo dostosowywane 
do typów projektów zgodnie z przedstawioną dla nich 
analizą efektywności ekonomicznej.  
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy + Ocena punktowa w zakresie 
ekonomiczno- społecznego oddziaływania projektu 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega 
dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 
Wniosek 

aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryterium to składa się z trzech podstawowych 
subkryteriów: 
• Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego 
projekt oraz zarządzającego projektem po jego 
zakończeniu (posiadanie odpowiednich struktur i 
zasobów ludzkich dla zapewnienia sprawnego 
funkcjonowania projektu w fazie 
operacyjnej/eksploatacyjnej) – 0-1 pkt.; 
• Trwałość instytucjonalna – badanie ryzyka upadłości 
lub likwidacji podmiotu zarządzającego oraz długości 
jego funkcjonowania na rynku – 0-1 pkt; 
• Trwałość programowa - planowany sposób 
wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu - 
jest to niezwykle istotny element, warunkujący trwałość 
założonych rezultatów projektu oraz realizację 
określonych celów – 0-2 pkt 
 
Punkty podlegają sumowaniu 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
każdego z w/w subkryteriów, należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w 
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przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie.  

3. 
Wpływ na polityki 
horyzontalne  

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

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 mężczyzn oraz niedyskryminacji, a 
także zasady zrównoważonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdrażania funduszy a w 
szczególności w dostępie do nich. 
 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
 
5. Polityka równości szans (wpływ projektu na 

politykę równości szans kobiet i mężczyzn, 
politykę równości osób pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych oraz politykę równości 
obszarów miejskich i wiejskich) -  maksymalnie 2 
pkt. 
- 0 pkt. - negatywny wpływ projektu na politykę 
równości szans  
- 1 pkt. - neutralny wpływ projektu na politykę 
równości szans  
- 2 pkt.- pozytywny wpływ projektu na politykę 
równości szans 

W ramach subkryterium, należy zbadać, czy 
uwzględnione zostały elementy/ niezbędne 
dostosowania, zapewniające osobom niepełnosprawnym 
dostęp do obiektów wspieranych w ramach projektu. 
 
6. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 

poprawy jakości środowiska naturalnego - 
maksymalnie 2 pkt. 
- 0 pkt. - negatywny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 
- 1 pkt. – neutralny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 
-2 pkt. - pozytywny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 

W ramach subkryterium badany będzie wpływ projektu 
na politykę zrównoważonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej 
 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie.            

4. 
Ocena stanu 
przygotowania projektu 
do realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny wraz 
z załącznikami 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia budowy: 
– 4 punkty - Projekt posiada wymagane prawem polskim 
decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) pozwalające na realizacje 
całości inwestycji, 
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne), 
nie obejmujące całości inwestycji i/lub opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany 
status prawny gruntu.   
Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 
– 2 punkty - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a 
projekt posiada uregulowany status prawny gruntu  
- 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno - użytkowy, jednak 
projekt nie posiada uregulowanego statusu prawnego 
gruntu 
Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na 
budowę 
- 4 punkty - Wykazano wysoki stopień przygotowania 
projektu (określono szczegółowe parametry 
zakupywanego sprzętu oraz jego lokalizację w terenie, 
etc.)  
-  2 punkty - Wykazano wystarczający stopień 
przygotowania projektu  
- 1 punkt - Nie wykazano wystarczająco szczegółowo 
stopnia przygotowania projektu (brak precyzyjnych i 
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szczegółowych informacji o zakupywanym sprzęcie, jego 
parametrach, kosztach, lokalizacji, etc.)  
- 0 punktów - Projekt w fazie analiz, studiów 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1 – 20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna, czyli w szczególności ocena stopnia wpisania się projektu w 
Strategię Rozwoju Województwa  Małopolskiego na lata 2011-2020, a także jego 

wpływ na zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa, 
została dokonana na etapie tworzenia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych 

Projektów Kluczowych. Ujęcie projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych 
Projektów Kluczowych MRPO 2007 – 2013 jest równoznaczne z przyznaniem 

maksymalnej oceny. 
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. zmienione Uchwałą Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 Nr 
27/09 z dnia 6 maja 2009 r., 42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

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/osob
a zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu 
oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osob
a zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje 
się w katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych 
w liście typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla 
danego Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w 
rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania 
się o dofinansowanie projektu. 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osob
a zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod 
kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osob
a zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami regulaminu 
konkursu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu.   

5. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osob
a zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w 
tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie 
wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy zostały 
one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu.   

6. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osob
a zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji informacji 
oraz sposób pomiaru wskaźników. 

7.  

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta 
ustalony na poziomie 
nie mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osob
a zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku 
VAT oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu 
planowanych źródeł finansowania projektu. Projekt 
podlegać będzie również ponownej ocenie pod kątem 
występowania pomocy publicznej w projekcie. 
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8.  Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osob
a zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w zakresie 
spójności odzwierciedlenia działań przewidzianych w 
projekcie za pomocą poszczególnych kosztów,  czy 
planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są 
spójne z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

9. 
Zintegrowany Plan 
Rozwoju Transportu 
Publicznego 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/osob
a zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L Kryterium dostępowe dla działania 5.3  schemat A 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy 
finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości 
finansowej zostały zawarte w Wytycznych do studium 
wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w 
ramach MRPO na lata 2007-2013. 

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 województwa.  
Ocenie podlegać będzie ewentualne tworzenie nowych 
trwałych miejsc pracy - co jest podstawowym elementem 
stanowiącym o ekonomiczno - społecznym rozwoju regionu  - 
oraz bilans zysków i strat społecznych, będących pośrednio 
lub bezpośrednio wynikiem realizacji projektu. 
Na ocenę w ramach kryterium składają się następujące 
subkryteria, wraz z przypisaną im punktacją: 
1. Poprawa efektywności transportu publicznego/zbiorowego 
na obszarze realizacji projektu, m.in. poprzez redukcję 
kosztów eksploatacji taboru autobusowego, skrócenie czasu 
podróży transportem publicznym/zbiorowym na odcinku trasy 
/ trasie objętym (objętej) projektem.  Jeżeli projekt dotyczy 
sieci połączeń skrócenie czasu podróży powinno zostać 
obliczone jako średnia z poszczególnych odcinków ważona ich 
długością  – maksymalnie 2 punkty; 
2. Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez 
poprawę warunków autobusowych przewozów pasażerskich 
(komfort i bezpieczeństwo podróży) – 1 punkt. 
3. Realizacja projektu pozwoli bezpośrednio lub pośrednio na 
utworzenie nowych, trwałych miejsc pracy - 1 punkt 
Punkty podlegają sumowaniu.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, należy zażądać 
od Beneficjenta  
wyjaśnień, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 
 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Trwałość efektów związanych z wydatkowaniem środków 
powinna być jednym z podstawowych kryteriów decydujących 
o dofinansowaniu projektu inwestycyjnego, ponieważ 
trwałość poszczególnych projektów rzutuje bezpośrednio na 
trwałość efektów całego programu regionalnego. Wsparcie nie 
powinno być kierowane na realizację projektów, co do 
których, istnieją istotne wątpliwości że Beneficjent będzie w 
stanie utrzymać ich funkcjonowanie w perspektywie 
długoletniej.  
W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna 
(pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) 
podmiotu realizującego projekt oraz możliwość zapewnienia 
po zakończeniu projektu trwałości organizacyjnej i 
instytucjonalnej,  a także trwałość programowa - czyli 
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planowany sposób wykorzystania infrastruktury lub produktów 
projektu, zapewniający ich sprawne funkcjonowanie w fazie 
operacyjnej.  
Kryterium to składa się z trzech podstawowych subkryteriów:  
1.  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/eksploatacyjnej – maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania - 1 punkt  
2.  Trwałość instytucjonalna – badanie ryzyka upadłości lub 
likwidacji podmiotu zarządzającego oraz długości jego 
funkcjonowania na rynku – maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania - 1 punkt 
3.  Trwałość programowa - planowany sposób 
wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu - jest 
to niezwykle istotny element, warunkujący trwałość 
założonych rezultatów projektu oraz realizację określonych 
celów.– maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 2 
punkty  
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie trwałości 
organizacyjnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości 
instytucjonalnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości 
programowej.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać 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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdrażania funduszy a w 
szczególności – w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
1. Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości 
obszarów miejskich i wiejskich); 
2. Zrównoważony rozwój i  propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie 
ochrony środowiska). 
Projekt musi posiadać minimum neutralny wpływ na w/w 
polityki horyzontalne. 
W zakresie kryterium stosuje się następująca punktację: 
1. Polityka równości szans - maksymalnie 2 punkty 
• wpływ realizacji projektu na poprawę dostępności 
terenów wiejskich:  

- projekt przyczyni się do poprawy dostępności obszarów 
wiejskich - 1 punkt   
-  neutralny wpływ na poprawę dostępności obszarów 
wiejskich - 0 punktów; 
•  wpływ realizacji projektu na poprawę warunków 
przemieszczania się osób niepełnosprawnych: 
– pozytywny wpływ na równość szans osób 
niepełnosprawnych - 1 punkt 
 – neutralny wpływ na równość szans osób niepełnosprawnych 
– 0 punktów.  
Punkty w ramach tego subkryterium podlegają sumowaniu.  
2. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego - maksymalnie 2 punkty  
• pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – maksymalnie 2 punkty 
• neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 0 punkt 
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie  subkryterium 
1 + Ocena punktowa w zakresie  subkryterium 2 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek  z w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać 
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 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 
wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 1-4 pkt 

Kryterium to ma pozwolić na ocenę wpływu realizacji 
projektu na zmianę podziału zadań przewozowych wyrażoną 
zwiększeniem udziału podróżnych korzystających ze środków 
transportu publicznego/zbiorowego. Ocena prowadzona na 
podstawie tego kryterium ma charakter porównawczy, a 
podstawą jej dokonania jest wskaźnik dotyczący przyrostu  
liczby ludności korzystającej z transportu 
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projektu  publicznego/zbiorowego (os./rok), obliczony dla danego 
projektu. Punkty będą przyznawane według następującej 
procedury: 

1. Wartości ww. wskaźnika obliczone dla każdego z 
projektów zgłoszonych do konkursu, wskazane w 
studiach wykonalności tych projektów 
(poprawność sporządzenia studium została 
pozytywnie zweryfikowana przez Instytucję 
Organizującą Konkurs na wcześniejszym etapie 
oceny) włącza się na jedną listę; 

2. Projekty zostają uszeregowane malejąco pod 
względem wartości ww. wskaźnika ; 

3. Następnie projekty są dzielone na 4 grupy 
(kwartyle - w każdej grupie znajduje się 25% 
projektów); 

4. Projekty uzyskują punkty w taki sposób, że: 
- projekty należące do I kwartyla (100%- powyżej 75%) 
otrzymują – 4 punkty; 
- projekty należące do II kwartyla (75%- powyżej 50%) 
otrzymują – 3 punkty; 
- projekty należące do III kwartyla (50%- powyżej 25%) 
otrzymują – 2 punkty; 
- projekty należące do IV kwartyla (25%- powyżej 0%) 
otrzymują – 1 punkt. 

5. 

Stosunek czasu 
przejazdu 
transportem 
publicznym do czasu 
przejazdu 
komunikacją 
indywidualną  na 
połączeniu objętym 
projektem 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 1-4 pkt 

Kryterium ma służyć ocenie wpływu planowanej inwestycji z 
zakresu transportu publicznego na wzrost konkurencyjności 
transportu zbiorowego w stosunku do komunikacji 
indywidualnej, a tym samym – potencjalny wzrost udziału 
przewozów transportem zbiorowym. Można oczekiwać, że 
skrócenie czasu podróży środkami transportu zbiorowego w 
stosunku do czasu przejazdu transportem indywidualnym na 
tym samym odcinku wpłynie na rezygnację części 
użytkowników z korzystania z indywidualnych środków 
transportu. 
Miernikiem kryterium jest wskaźnik: TP/TI 
- dla TP/TI < 0.8 – 4 punkty 
- dla 1.0 > TP/TI >= 0.8 – 3 punkty 
- dla 1.5 > TP/TI >= 1.0 – 2 punkty 
- dla TP/TI = > 1.5 – 1 punkt gdzie: 
TP – czas przejazdu transportem publicznym  
TI – czas przejazdu transportem indywidualnym 
W przypadku, gdy projekt dotyczy połączeń liniowych do 
porównań należy wybrać czas przejazdu najkorzystniejszym 
(najszybszym) połączeniem drogowym dostępnym na tym 
samym kierunku. Dokumentacja projektu powinna w tym 
przypadku precyzyjnie określić lokalizację początku i końca 
podróży podlegającej ocenie. 
W przypadku projektów dotyczących sieci połączeń (np. sieć 
miejska) porównywać należy średnie czasy przejazdów 
komunikacją zbiorową i indywidualną dla obszarów (rejonów 
komunikacyjnych), na które projekt ma realny wpływ. W 
złożonych przypadkach analiza czasów przejazdu powinna 
wynikać z przeprowadzonych obliczeń analitycznych opartych 
na modelach numerycznych sieci drogowej komunikacji 
zbiorowej oraz modelach rozkładu przestrzennego ruchu. 

6. 
Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

Kryterium komplementarności projektu odpowiada na pytanie 
czy projekt jest częścią jakiejś większej całości, czy też jest 
odizolowanym przedsięwzięciem bez powiązań z innymi 
projektami. Preferowane będą projekty komplementarne z 
innymi przedsięwzięciami.  
Po zapoznaniu się z wnioskiem aplikacyjnym oraz studium 
wykonalności należy wybrać jedną z poniższych opcji:                      
- spójność z projektami zrealizowanymi/realizowanymi w 
danej dziedzinie (projekty z dziedziny transportu 
zborowego/publicznego), charakteryzującymi się pełnym 
funkcjonalnym powiązaniem z przedmiotem projektu – 3 
punkty 
- spójność z projektami zrealizowanymi/realizowanymi 
charakteryzującymi się funkcjonalnym powiązaniem z 
przedmiotem projektu realizowanymi w zakresie odrębnych 
dziedzin niż przedmiot projektu – 2 punkty 
- spójność ze strategią lokalną, regionalną lub branżową 
lub/oraz z projektami planowanymi w przyszłości do 
realizacji przez Beneficjenta lub inne podmioty na danym 
terenie / w danej dziedzinie – 1punkt 
- brak spójności gdy wnioskodawca nie przedstawił żadnych 
informacji w tym zakresie lub przedstawił komplementarność 
z przedsięwzięciami planowanymi nie mającymi żadnego 
poparcia w jakichkolwiek dokumentach – 0 punktów 
 
Projekt może być komplementarny wyłącznie w stosunku do 
jednego rodzaju w/w projektów. Punkty nie podlegają 
sumowaniu. W przypadku gdy wnioskodawca przedstawił 
komplementarność dla dwóch lub więcej rodzajów projektów 
wymienionych w powyższych podpunktach ocena będzie 
odnosić się do komplementarności w stosunku do projektów 
najwyżej punktowanych w hierarchii.  
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Przyznanie 0 punktów nie powoduje usunięcia projektu z 
dalszej oceny. 

7. 
Integrowanie przez 
projekt różnych 
środków transportu  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryterium to ma zróżnicować projekty pod względem wpływu 
na integrację różnych środków transportu publicznego. Ocena 
będzie uzależniona od rodzaju występujących w projekcie 
elementów integrujących oraz zakresu (liczby) integrowanych 
środków transportu. Jako odrębny środek transportu należy 
traktować: kolej, tramwaj, autobus miejski i podmiejski, 
komunikację autobusową regionalną i dalekobieżną (PKS i inni 
przewoźnicy), prywatną miejską i podmiejską komunikację 
mikrobusową i autobusową (busy) nie objęte 
kontraktowaniem przez jednostki samorządu terytorialnego, 
samochód osobowy (wyłącznie w przypadku realizacji 
systemów Park&Ride).  
1. W przypadku gdy w projekcie zostanie wybudowany lub 
zorganizowany węzeł przesiadkowy integrujący: 
- 3 lub więcej środków transportu - 2 punkty 
- 2 środki transportu - 1 punkt 
- brak integracji - 0 punktów. 
2. W przypadku stworzenia w ramach projektu systemu 
ujednoliconych opłat za przewozy dla: 
- 3 lub więcej przewoźników - 2 punkty 
- 2 przewoźników - 1 punkt 
- brak systemu jednolitych opłat - 0 punktów 
3. W przypadku działań polegających na koordynacji 
rozkładów jazdy przewoźników dla: 
- 3 lub więcej przewoźników - 2 punkty 
- 2 przewoźników - 1 punkt 
- brak działań koordynacyjnych - 0 punktów 
Punkty z poszczególnych podpunktów podlegają sumowaniu.  
Punktacja: 
 0 - 0 punktów 
1 - 1 punkt 
2 - 2 punkty 
3 - 4 - 3 punkty 
5 - 6 - 4 punkty 
Przyznanie 0 punktów nie powoduje usunięcia projektu z 
dalszej oceny. 

8. 
Stan przygotowania 
projektu do 
realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 
wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 

3 

 0-4 pkt 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia budowy 

– 4 punkty - Projekt posiada wymagane 
prawem polskim decyzje 
administracyjne (pozwolenie na 
budowę lub dokumenty równoważne) 
pozwalające na realizacje całości 
inwestycji 
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje 
administracyjne (pozwolenie na 
budowę lub dokumenty równoważne), 
nie obejmujące całości inwestycji 
i/lub projekt ma opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu  (2 
punkty w przypadku gdy jeden z 
elementów – opracowana 
dokumentacja techniczna lub 
uregulowany status prawny gruntu, nie 
został spełniony) 
– 1 punkt - Dokumentacja w trakcie 
opracowywania (posiadane koncepcje, 
założenia wymagane prawem polskim 
np. koncepcja architektoniczna)  
- 0 punktów - Projekt w fazie analiz, 
studiów  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 
wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 0-2 pkt 

Kryteria dla 
projektów typu 
"zaprojektuj i 
wybuduj" 

– 2 punkty - Przedstawiono 
szczegółowy opis działań w projekcie 
oraz opracowano program 
funkcjonalno-użytkowy, a projekt 
posiada uregulowany status prawny 
gruntu  
– 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy 
opis działań w projekcie oraz 
opracowano program funkcjonalno - 
użytkowy, jednak projekt nie posiada 
uregulowanego statusu prawnego 
gruntu  
– 0 punktów - Projekt w fazie analiz, 
studiów 
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Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 
wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 0-4 pkt 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagających 
pozwolenia na 
budowę 

4 punkty  - Wykazano wysoki stopień 
przygotowania projektu (określono 
szczegółowe parametry zakupywanego  
taboru autobusowego i ewentualnie 
innego sprzętu, jeżeli jego zakup jest 
przedmiotem projektu) 
2 punkty  - Wykazano wystarczający 
stopień przygotowania projektu   
1 punkt - Nie wykazano wystarczająco 
szczegółowo stopnia przygotowania 
projektu (brak precyzyjnych i 
szczegółowych informacji o 
zakupywanym taborze autobusowym i 
ewentualnie innym sprzęcie, jeżeli 
jego zakup jest elementem projektu,  
ich parametrach, kosztach, etc.)  
0 punktów - Projekt w fazie analiz, 
studiów 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna  1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także wpływ projektu na zrównoważony 
rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 
44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 28/09 z dnia 6 maja 2009 r.,  42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik 

/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu 
oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje 
się w katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych 
w liście typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla 
danego Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w 
rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania 
się o dofinansowanie projektu.  

3. Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik 
/osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod 
kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami regulaminu 
konkursu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu.   

5.  
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji informacji 
oraz sposób pomiaru wskaźników. 

6.  

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku 
VAT oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu 
planowanych źródeł finansowania projektu. Projekt 
podlegać będzie również ocenie pod kątem występowania 
pomocy publicznej w projekcie.  

7. Spójność zapisów 
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w zakresie 
spójności odzwierciedlenia działań przewidzianych w 
projekcie za pomocą poszczególnych kosztów,  czy 
planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są 
spójne z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8.  
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego  

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w 
tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie 
wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy zostały 
one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu.   

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 finansowa 

1. 
Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości 
finansowej zostały zawarte w Wytycznych do studium 
wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych 
w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-
społeczny  wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

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.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
1) Tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach 
projektu - maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania - 2 pkt. 
Podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno- 
społecznym rozwoju regionu jest przyrost wysokiej jakości 
stałych miejsc pracy oraz rozwój nowych przedsiębiorstw, 
co przekłada się na zwiększenie wpływów z podatków oraz 
zmniejszenie obciążeń w zakresie wspierania osób 
bezrobotnych oraz osób o niskich dochodach. W związku z 
powyższym należy premiować projekty, których efektem 
jest zwiększanie zatrudnienia w regionie, w szczególności 
w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest szczególnie 
wysoka.   
2) Ekonomiczno - społeczne oddziaływanie projektu - 
maksymalna liczba punków możliwych do uzyskania - 2 
pkt. 
Ocenie podlegać będą zyski i straty społeczne, będące 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. 
Kryterium będzie każdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej.  
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy + Ocena punktowa w zakresie 
ekonomiczno- społecznego oddziaływania projektu 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryterium to składa się z trzech podstawowych 
subkryteriów: 
• Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt 
oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu 
(posiadanie odpowiednich struktur i zasobów ludzkich dla 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania projektu w fazie 
operacyjnej/eksploatacyjnej) – 0-1 pkt.; 
• Trwałość instytucjonalna – badanie ryzyka upadłości lub 
likwidacji podmiotu zarządzającego oraz długości jego 
funkcjonowania na rynku – 0-1 pkt; 
• Trwałość programowa - planowany sposób 
wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu - 
jest to niezwykle istotny element, warunkujący trwałość 
założonych rezultatów projektu oraz realizację 
określonych celów – 0-2 pkt 
 
Punkty podlegają sumowaniu 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla każdego 
z w/w subkryteriów, należy zażądać 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 0-4 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 
mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zasady 
zrównoważonego rozwoju na poszczególnych etapach 
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wdrażania 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 mężczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich) -  maksymalnie 2 
pkt. 

- 0 pkt. - negatywny wpływ projektu na politykę 
równości szans  
- 1 pkt. - neutralny wpływ projektu na politykę 
równości szans  
- 2 pkt.- pozytywny wpływ projektu na politykę 
równości szans 

W ramach subkryterium, należy zbadać, czy uwzględnione 
zostały elementy/ niezbędne dostosowania, zapewniające 
osobom niepełnosprawnym dostęp do obiektów 
wspieranych w ramach projektu. 
 
Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego - maksymalnie 2 pkt. 

- 0 pkt. - negatywny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 
- 1 pkt. – neutralny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 
-2 pkt. - pozytywny wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 

W ramach subkryterium badany będzie wpływ projektu na 
politykę zrównoważonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej 
 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie.            

4. 
Ocena stanu 
przygotowania 
projektu do realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia budowy: 
– 4 punkty - Projekt posiada wymagane prawem polskim 
decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) pozwalające na realizacje całości 
inwestycji, 
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne), nie 
obejmujące całości inwestycji i/lub opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany status 
prawny gruntu.   
Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 
– 2 punkty - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a projekt 
posiada uregulowany status prawny gruntu  
- 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno - użytkowy, jednak 
projekt nie posiada uregulowanego statusu prawnego 
gruntu 
Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na 
budowę 
- 4 punkty - Wykazano wysoki stopień przygotowania 
projektu (określono szczegółowe parametry zakupywanego 
sprzętu oraz jego lokalizację w terenie, 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 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1 – 20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna, czyli w szczególności ocena stopnia wpisania się projektu w Strategię 
Rozwoju Województwa  Małopolskiego na lata 2011-2020, a także jego wpływ na 

zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa, została dokonana 
na etapie tworzenia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Ujęcie 

projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO 2007 – 
2013 jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej oceny. 
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OŚ PRIORYTETOWA 6. Spójność wewnątrzregionalna 

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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 
– 2013 Nr: 44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r., 39/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., 
3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

OCENA PROGRAMÓW REWITALIZACJI 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 
/ 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 tytułowa 
programu 

rewitalizacji/ 
załączniki 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

1. Czy program rewitalizacji został złożony w odpowiedzi 
na właściwy konkurs? 
2. Czy program rewitalizacji został złożony w terminie 
wyznaczonym w regulaminie konkursu? 
3. Czy program rewitalizacji został złożony do właściwej 
jednostki, wskazanej w regulaminie konkursu? 
4. Czy program rewitalizacji ma moc obowiązującą tj. czy 
został przyjęty przez właściwy organ decyzyjny (Czy w 
karcie tytułowej programu rewitalizacji wskazano Nr oraz 
datę przyjęcia Uchwały przez Radę)? 
5. Czy program rewitalizacji dla miast powyżej 20 tys. 
mieszkańców dotyczy wyodrębnionych obszarów miasta? 

2. 

Kompletność i 
poprawność karty 
tytułowej programu 
rewitalizacji 

Karta tytułowa 
programu 

rewitalizacji/ 
załączniki 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

1. Czy program rewitalizacji został złożony w formie 
wskazanej w regulaminie konkursu? 
2. Czy kartę tytułową PR złożono w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał i kopia)? 
3. Czy oryginał formularza karty tytułowej PR opatrzono 
datą, wymaganymi podpisami/ parafami i pieczęciami? 
(przez osobę do tego upoważnioną) 
4. Czy kserokopię karty tytułowej PR potwierdzono za 
zgodność z oryginałem wraz z datą, przez osobę do tego 
upoważnioną? 
5. Czy wypełniono w sposób właściwy, zgodny z 
instrukcją, wszystkie wymagane pola karty tytułowej PR? 
6. Pkt.1. Operator Programu – podmiot składający PR – 
czy wszystkie pola w ramach tego pkt. zostały poprawnie 
wypełnione? 
7. Pkt.2 – Program Rewitalizacji - czy wszystkie pola w 
ramach tego pkt. zostały poprawnie wypełnione? 
8. Pkt.3 – Informacje o projektach rewitalizacyjnych w 
ramach PR - czy wszystkie pola w ramach tego pkt. 
zostały poprawnie wypełnione? 

3. 
Spójność zapisów  w 
dokumentach 

Karta tytułowa 
programu 

rewitalizacji/ 
załączniki 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

1. Czy zostały dołączone wszystkie wymagane 
regulaminem konkursu załączniki? 
2. Czy załączniki złożono w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach? 
3. Czy oryginały załączników zostały podpisane przez 
osobę upoważniona? 
4. Czy kserokopie załączników potwierdzono za zgodność 
z oryginałem wraz z  datą, przez osobę upoważnioną? 

4. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Karta tytułowa 
programu 

rewitalizacji/ 
załączniki 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

1.Czy wraz z programem przedłożono informację na 
temat stopnia zaawansowania projektów (zadań) 
zapisanych w lanie finansowym programu rewitalizacji? 
2. Czy zostały dołączone inne wymagane regulaminem 
konkursu załączniki? 
3.Czy forma złożonych załączników jest zgodna z 
wymogami regulaminu konkursu ? 
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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 też 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 już 
realizowane, świadczące o kompleksowym i spójnym podejściu koordynatora programu do procesu rewitalizacji. 

 

1. 

Kompleksowość i 
spójność 
wewnętrzna 
programu 

PROGRAM 
REWITALIZACJI 
/ Załączniki 

KOPR10 2 0-4 pkt 

W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące 
elementy (subkryteria): 
1)  usytuowanie celów i działań programu rewitalizacji w 
sferach (kompleksowość): 
środowiskowej i/lub przestrzennej – 0 - 1 pkt 
gospodarczej i/lub społecznej – 0 - 1  pkt 
Sfera środowiskowa: rekultywacja (jeśli dotyczy), 
stosowanie rozwiązań proekologicznych (termoizolacja 
budynków, solary i in.), ochrona przyrody, gospodarka 
zielenią. 
Sfera przestrzenna: działania infrastrukturalne i 
architektoniczno-urbanistyczne zmierzające do uzyskania 
ładu przestrzennego i poprawy funkcjonalności obiektów.  
Sfera gospodarcza: wszelkie działania zmierzające do 
tworzenia nowych miejsc pracy np. tworzenie stref 
przemysłowych, adaptacja pustych pomieszczeń na cele 
usługowe czy handlowe i inne. 
Sfera społeczna: działania mające na celu poprawę 
warunków życia mieszkańców i przyjezdnych. Efekt ten 
zostanie osiągnięty dzięki realizacji ww. działań (w sferze 
środowiskowej, przestrzennej i gospodarczej) a także 
poprzez realizację działań stricte społecznych np. kursy 
przekwalifikowujące dla osób bezrobotnych lub 
doszkalające dla osób pracujących.  
Punktowane będą wszelkie przedsięwzięcia w sferze 
środowiskowej, społecznej i gospodarczej (niezależnie od 
przewidywanego źródła finansowania).  

Punktacja w ramach subkryterium : 0-2 pkt 
 
2) Spójność programu rewitalizacji 
 
Subkryterium to odnosić się będzie do analizy spójności 
zidentyfikowanych w programie problemów w odniesieniu 
do przedstawionej diagnozy, a także w kontekście 
określonych celów, oraz wskazanych do realizacji działań.   

Punktacja w ramach subkryterium : 0-2 pkt 
 
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 możliwości rozwoju gospodarczo–
społecznego rewitalizowanego obszaru oraz trafność 
dobru funkcji uwzględniających specyfikę obszaru. 
 
Sposób oceny w ramach kryterium: 
*Delimitacja obszaru rewitalizacji nastąpiła w oparciu o: 
- dane statystyczne, odnoszące się do średniej w gminie 
miejskiej lub średniej w województwie, w przypadku 
miast o liczbie mieszkańców do 20 tys., które w całości 
zostały objęte jednym programem rewitalizacji oraz z 
uwzględnieniem wartości referencyjnych dla 
mieszkalnictwa, w przypadku ubiegania się o 
dofinansowanie dla projektów rewitalizacyjnych z tego 
zakresu, oraz 
- analizę istniejących dokumentów np. strategia rozwoju 
gminy, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy, program ochrony środowiska, 
program gospodarki odpadami, strategia rozwiązywania 
problemów społecznych, programy mieszkaniowe i inne, 
oraz 
- analizy, ankiety, inwentaryzacje, studia, opracowania 
wykonane specjalnie na potrzeby programu rewitalizacji  
4 punkty  
*Delimitacja obszaru rewitalizacji nastąpiła w oparciu o: 
- dane statystyczne, odnoszące się do średniej w gminie 
miejskiej lub średniej w województwie, w przypadku 
miast o liczbie mieszkańców  do 20 tys., które w całości 
zostały objęte jednym programem rewitalizacji oraz z 
uwzględnieniem wartości referencyjnych dla 
mieszkalnictwa, w przypadku ubiegania się o 
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dofinansowanie dla projektów rewitalizacyjnych z tego 
zakresu, oraz 
- analizy, ankiety, inwentaryzacje, studia, opracowania 
wykonane specjalnie na potrzeby programu rewitalizacji  
3 punkty  
*Delimitacja obszaru rewitalizacji nastąpiła w oparciu o: 
- dane statystyczne, odnoszące się do średniej w gminie 
miejskiej lub średniej w województwie, w przypadku 
miast o liczbie mieszkańców  do 20 tys., które w całości 
zostały objęte jednym programem rewitalizacji oraz z 
uwzględnieniem wartości referencyjnych dla 
mieszkalnictwa, w przypadku ubiegania się o 
dofinansowanie dla projektów rewitalizacyjnych z tego 
zakresu, oraz 
- analizę istniejących dokumentów np. strategia rozwoju 
gminy, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy, program ochrony środowiska, 
program gospodarki odpadami, strategia rozwiązywania 
problemów społecznych, programy mieszkaniowe i inne  
2 punkty  
*Delimitacja obszaru rewitalizacji nastąpiła w oparciu o: 
- analizę istniejących dokumentów np. strategia rozwoju 
gminy, studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy, program ochrony środowiska, 
program gospodarki odpadami, strategia rozwiązywania 
problemów społecznych, programy mieszkaniowe i inne, 
i/lub 
- analizy, ankiety, inwentaryzacje, studia, opracowania 
wykonane specjalnie na potrzeby programu rewitalizacji  
1 punkt  
*Delimitacja obszaru rewitalizacji nie nastąpiła w żadnym 
procesie diagnostycznym lub obszar został wyznaczony 
nieprawidłowo.  
0 punktów  
 
W przypadku powołania się przez Operatora Programu na 
opracowane przez siebie dane źródłowe, zobowiązany 
jest on przedstawić rzetelną metodologię ich 
opracowania.  
 
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 (również 
prywatnych), podkreślanie ważności obiektów poprzez 
iluminację świetlną; likwidacja barier 
architektonicznych; remont, przebudowa przestrzeni 
publicznej, w tym ciągów jezdnych i pieszych; 
wyposażenie w małą architekturę (drabinki, ławki, 
śmietniki, ogrodzenia, wodotryski i in.); place zabaw dla 
dzieci; gospodarka zielenią. itp. 
 
Punkty przyznawane będą za zaplanowane w programie 
działania w zakresie: 
Poprawy estetyki obiektów (np. remont dachu, odnowa 
elewacji, iluminacje świetlne) – 1 pkt 
Poprawa funkcjonalności obiektów (np. przystosowanie 
dla osób niepełnosprawnych, adaptacja wolnych 
pomieszczeń na funkcje usługowe) – 1 pkt 
Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej 
(likwidacja barier architektonicznych; remont, 
przebudowa ciągów jezdnych i pieszych; wyposażenie w 
małą architekturę; place zabaw dla dzieci; gospodarka 
zielenią) – 1 pkt 
Inne działania w zakresie poprawy estetyki i 
funkcjonalności obiektów i przestrzeni publicznej 
wykraczające poza nakreślone powyżej ramy – 1 punkt 
Brak działań w wyżej wymienionym zakresie – 0 pkt. 
 
Punkty podlegają sumowaniu – maksymalna liczba 
punktów 4  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje programu z dalszej oceny 

4. 

Stopień 
zaangażowania i 
liczba partnerów 
inwestycyjnych 

PROGRAM 
REWITALIZACJI 

/ Załączniki 
KOPR* 1 0-4 pkt 

W ramach kryterium oceniane i punktowane będzie 
uwzględnienie (przypisanie do poszczególnych zadań) w 
proponowanych w programie rewitalizacji projektach 
różnych podmiotów: 
• mieszkańcy i ich reprezentacje (spółdzielnie i 

wspólnoty) – 1 mały  pkt 
• przedsiębiorcy – 1 mały  pkt 
• organizacje pozarządowe – 1 mały pkt 
• administracja publiczna (inna niż wnioskodawca) –  

1 mały  pkt 
• inne niż wnioskodawca – 1 mały  pkt 
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Punkty przyznawane będą tylko w przypadku imiennego 
wpisania podmiotu realizującego projekt.  
 
Punkty podlegają sumowaniu – maksymalna liczba małych  
punktów 5  
Ostateczna punktacja:  
4-5 małych  pkt   – 4 pkt  
3 małe  pkt         – 3 pkt 
2 małe  pkt         – 2 pkt 
1 mały  pkt         – 1 pkt 
0 małych  pkt      – 0 pkt  
 
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 pkt 

W ramach kryterium oceniane i punktowane będą sposób i 
zakres przeprowadzonych na etapie tworzenia zapisów 
programu konsultacji społecznych tj. 
warsztaty/spotkania z mieszkańcami – 1 pkt 
internet – konsultacje – 1 pkt  
media – informacja – 1 pkt 
inne (poza obowiązkowymi prezentacjami omawianymi na 
posiedzeniach Rady Miasta/ Gminy /Komisjach oraz 
spotkaniami wewnątrz-urzędowymi) – 1 pkt  
Punkty podlegają sumowaniu  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje programu z dalszej oceny. 

OCENA PROJEKTÓW 
Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

Waga 
Charakter 
kryterium 

L/P 
Komentarz/Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje 
się w katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych 
w liście typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla 
danego Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w 
rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie projektu 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje 
się w katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych 
w liście typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla 
danego Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w 
rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie projektu 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod 
kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu.                                                                         

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami regulaminu 
konkursu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu.   

5. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 
wniosku aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji 
informacji oraz sposób pomiaru wskaźników. 

6. 

Montaż finansowy w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta 
ustalony na 
poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku 
VAT oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym 
wykazu planowanych źródeł finansowania projektu. 
Projekt podlegać będzie również ocenie pod kątem 
występowania pomocy publicznej w projekcie. 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w zakresie 
spójności odzwierciedlenia działań przewidzianych w 
projekcie za pomocą poszczególnych kosztów,  czy 
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cywilnoprawnej planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu 
są spójne z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, 
w tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie 
wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy 
zostały one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu.   

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/
Punktowe 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i 
trwałość 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, weryfikowany będzie poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 
 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz 
trwałości finansowej zostały zawarte w Wytycznych do 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 
realizowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

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 każdorazowo dostosowywane 
do typów projektów zgodnie z przedstawioną dla nich 
analizą efektywności ekonomicznej oraz analizą 
problemowa przedstawioną przez Wnioskodawcę. 
 
1) W pierwszej kolejności analizie poddać należy 
argumentację Wnioskodawcy w zakresie konieczności 
realizacji projektu w kontekście lokalnych uwarunkowań. 
Jako pomocniczy element oceniający może wziąć pod 
uwagę skalę oddziaływania projektu (projekt służy całej 
społeczności lokalnej lub też tylko wybranym jej grupom) 
– w ramach przedmiotowego subkryterium można przyznać 
maks. 2 punkty  
 
2) Wpływ projektu na tworzenie nowych miejsc pracy – w 
ramach tego subkryterium oceniający ma za zadnie 
przeanalizować w jakim stopniu realizacja projektu 
wpłynie na tworzenie nowych miejsc pracy w regionie. 
a) W przypadku jeżeli w wyniku realizacji projektu 
wnioskodawca  stworzy nowe miejsca pracy bezpośrednio 
związane z realizacją projektu (informacja na ten temat 
znajduje się w formularzu wniosku w punkcie E.2 oraz w 
studium wykonalności projektu) należy przyznać 
projektowi 1 punkt 
b) w przypadku jeżeli realizacja projektu wpłynie 
pośrednio na powstawanie nowych miejsc pracy (np. 
poprzez ożywianie gospodarcze miejscowości), oceniający 
ma prawo przyznać 1 dodatkowy punkt dla projektu.  
 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, należy 
zażądać 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 

Kryterium to składa się z trzech podstawowych 
subkryteriów: 
• Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt 
oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu 
(posiadanie odpowiednich struktur i zasobów ludzkich dla 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania projektu w fazie 
operacyjnej/eksploatacyjnej) – maksymalnie 1 pkt 
• Trwałość instytucjonalna – badanie ryzyka upadłości lub 
likwidacji podmiotu zarządzającego oraz długości jego 
funkcjonowania na rynku - maksymalnie 1 pkt 
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• Trwałość programowa - planowany sposób 
wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu - 
jest to niezwykle istotny element, warunkujący trwałość 
założonych rezultatów projektu oraz realizację 
określonych celów.– maksymalnie 2 pkt 
 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać 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 
mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zasady 
zrównoważonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdrażania funduszy a w szczególności – w dostępie do 
nich. 
 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
1) Polityka równości szans - wpływ projektu na politykę 

równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości 
osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych: punktacja 
od 0-2 punktów. W zakresie polityki równości szans 
proponuje się następującą punktację: 

• negatywny wpływ projektu na politykę równości 
szans – 0 pkt 

• neutralny wpływ projektu na politykę równości 
szans – 1 pkt 

• pozytywny wpływ projektu na politykę równości 
szans – 2 pkt. 

 
2) Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 

poprawy jakości środowiska naturalnego - wpływ 
projektu na politykę zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu możliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej: punktacja od 0-2 punktów. 
W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego proponuje się następująca punktację: 

• negatywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 0 pkt 

• neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 1 pkt 

• pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 2 pkt 

 
Punktacja: 0 - 4 
 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać 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 pkt 

 
W ramach tego kryterium oceniany będzie wpływ projektu 
na atrakcyjność przestrzeni miejskiej, a w szczególności: 

� Wpływ projektu na poprawę estetyki przestrzeni 
publicznej i jej powiązanie z otoczeniem (np. 
kompozycja przestrzeni, renowacja obiektów 
zabytkowych, elementy małej architektury, 
zachowywanie i uwypuklanie cech lokalnych, 
tradycji, konserwacja i adaptacja obiektów 
infrastruktury poprzemysłowej lub ich elementów) – 
maksymalnie 2 pkt 

� Wpływ projektu na wzmocnienie więzi społecznych 
(wzbogacenie przestrzeni w funkcje kulturowe, 
edukacyjne, rekreacyjno-sportowe)  
i/lub Wpływ projektu na poprawę warunków 
mieszkaniowych (np. renowacje części wspólnych 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych, adaptacje 
budynków na cele utworzenia mieszkań socjalnych) 
–  maksymalnie 1 pkt, 

� Wpływ projektu na dostępność danej przestrzeni lub 
obiektu  oraz na poprawę jakości życia mieszkańców 
(np. remont i budowa dróg dojazdowych i 
chodników, budowa miejsc parkingowych, budowa 
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ścieżek rowerowych, likwidacja barier 
architektonicznych, poprawa bezpieczeństwa na 
drogach, poprawa bezpieczeństwa osób i mienia) – 
maksymalnie 1 pkt. 

 
Punkty podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba pkt 4.  
Przyznanie 0 pkt za jedno subkryteriów nie eliminuje 
wniosku z dalszej oceny. 

5. 

Ocena stanu 
przygotowania 
projektu do 
realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP** 2  0-4 pkt 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia budowy 
Punktacja w ramach kryterium: 
– 4 pkt - projekt posiada wymagane prawem polskim 
decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) pozwalające na realizacje 
całości inwestycji 
– 3 pkt - projekt posiada decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne), nie 
obejmujące całości inwestycji i/lub opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany status 
prawny gruntu   

Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 
– 2 pkt - przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a projekt 
posiada uregulowany status prawny gruntu  
- 1 pkt - przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno - użytkowy, jednak 
projekt nie posiada uregulowanego statusu prawnego 
gruntu 

Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na 
budowę  
- 4 pkt - wykazano wysoki stopień przygotowania projektu 
(określono szczegółowe parametry zakupywanego sprzętu 
oraz jego lokalizację w terenie, etc.)  
-  2 pkt - wykazano wystarczający stopień przygotowania 
projektu  
- 1 pkt - nie wykazano wystarczająco szczegółowo stopnia 
przygotowania projektu (brak precyzyjnych i 
szczegółowych informacji o zakupywanym sprzęcie, jego 
parametrach, kosztach, lokalizacji, etc.)  
- 0 pkt - projekt w fazie analiz, studiów 
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

6. 
Ocena programu 
rewitalizacji 

PROGRAM 
REWITALIZACJI 

/ Załączniki 
KOP** 2 1-4 pkt 

Premiowane będą plany, które uzyskały najwyższą ilością 
punktów podczas oceny.  
Jeżeli program uzyskał ocenę: 
60% do 70% ogólnej liczby punktów - 1 punkt dla 
projektów z danego PR 
Powyżej 70% do 80% -  2 punkty ; 
Powyżej 80% do 90% -  3 punkty; 
Powyżej 90% do 100% -  4 punkty. 

7. 

Wpływ projektu na 
realizację celów 
programu 
rewitalizacji 

PROGRAM 
REWITALIZACJI 

/ Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP** 2 1-4 pkt 

Projekty (zadania zapisane również w programie 
rewitalizacji) oceniane są pod kątem ich wpływu na  
realizację celów danego programu rewitalizacji. 
Najwyższą liczbę punktów otrzymają te projekty, które 
zdaniem KOP w sposób najpełniejszy realizować będą cele 
danego programu. 
1 pkt – w przypadku, gdy dany projekt ma niewielki wpływ 
na realizację celów PR 
2 pkt – w przypadku, gdy projekt ma umiarkowany wpływ 
na realizację celów PR 
3 pkt – w przypadku, gdy projekt ma istotny wpływ na 
realizację celów PR 
4 pkt – w przypadku, gdy projekt jest kluczowy z punktu 
widzenia osiągnięcia celów PR (jest kompleksowy, 
realizowany w partnerstwie, działania są spójne i 
wzajemnie się uzupełniają).    

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt 
realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 
na lata 2011-2020, a także wpływ projektu na 
zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną 
województwa. Ocena strategiczna, czyli w szczególności 
ocena stopnia wpisania się projektu w Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także 
jego wpływ na zrównoważony rozwój regionu oraz 
spójność wewnętrzną województwa, została dokonana na 
etapie tworzenia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych 
Projektów Kluczowych. Ujęcie projektu w Indykatywnym 
Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO 2007 
– 2013 jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej 
oceny. 
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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 Uchwałami  Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 
2013 Nr: 44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r. , 34/09 z dnia 17 czerwca 2009 r., 42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 
3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło 
informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Kryteria obligatoryjne 

1. Warunki wstępne 
Karta 

projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

W przypadku kiedy łączna kwota wnioskowanego 
dofinansowania złożonych projektów nie przekracza 200% 
kwoty przeznaczonej na dany konkurs, na etapie 
preselekcji dokonuje się wyłącznie oceny warunków 
wstępnych, kwalifikowalności projektu i kwalifikowalności 
Beneficjenta (kryteria obligatoryjne).  

 
W przypadku kiedy łączna kwota wnioskowanego 
dofinansowania złożonych projektów przekracza 200% 
kwoty przeznaczonej na dany konkurs, na etapie 
preselekcji dokonuje się jej w oparciu o kryteria 
obligatoryjne oraz pozostałe kryteria etapu preselekcji 
(kryteria fakultatywne). 

2. 
Kwalifikowalność 

Beneficjenta 
Karta 

projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

3. Kwalifikowalność projektu 
Karta 

projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Kryteria fakultatywne 
Ocena formalna 

1. 
Kompletność i poprawność 
karty projektu 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- 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. 

2. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki 
do karty 
projektu 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

3. 

Montaż finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niż określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego 
Działania/Schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

5. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena wskaźnikowa 

1. 
Komplementarność 
projektu 

Karta 
projektu/ 
załączniki 
do karty 
projektu 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

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 
zależności od charakteru projektu badana będzie również 
spójność projektu ze strategią lokalną, regionalną lub 
branżową w danej dziedzinie. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej 
oceny. 

2. Poziom zamożności gminy 

Karta 
projektu/ 
załączniki 
do karty 
projektu 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

3 1-4 pkt 

W ramach kryterium przyznawane będą punkty w 
zależności od poziomu zamożności gminy, na terenie, 
której zlokalizowany będzie projekt. Poziom zamożności 
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 
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przewidziany jest nabór przez liczbę mieszkańców gminy. 
Najwyżej oceniane będą projekty o najniższych 
wartościach wskaźnika G. 

Ocena logiczna 

1. 
Wewnętrzna spójność 
matrycy logicznej projektu 

Matryca 
logiczna 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- 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. 

2. 

Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na 
projekt 

Matryca 
logiczna 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- 0-2 pkt 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników 

Matryca 
logiczna 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- 0-2 pkt 

Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia 
budowy 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- 0-4 pkt 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt 
posiada pozwolenie na budowę (lub dokument 
równoważny), czy posiada opracowaną dokumentację 
techniczną oraz posiada uregulowany status prawny 
gruntu czy też dokumentacja pozostaje w trakcie 
opracowywania. 
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 
badany będzie stopień przygotowania programu 
funkcjonalno -użytkowego oraz stopień uregulowania 
statusu prawnego gruntu. 
Najwyżej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane 
do realizacji. 

2. 
Kryteria dla projektów 
typu "zaprojektuj i 
wybuduj" 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- 0-3 pkt 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- 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. 

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w karcie 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

3. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

5.  

Montaż finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niż określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego 
Działania/Schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

6.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

7. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki 
do wniosku 

aplikacyjneg
o 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp Nazwa kryterium Źródło 
informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ KOP 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 
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. 
Wykonalność i trwałość 
finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz 
trwałości finansowej zostały zawarte w Wytycznych do 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 
realizowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjneg

o 

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 każdorazowo dostosowywane do typów 
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 również wymóg zapewnienia 
mieszkańcom województwa ogólnej dostępności do 
obiektów infrastruktury edukacyjnej - również w zakresie 
wykraczającym poza podstawowy obszar działalności 
danej instytucji, zgodnie z właściwym przeznaczeniem 
tychże obiektów. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie.  

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjneg

o 

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 
również trwałość finansowa i instytucjonalna, czyli 
zdolność do pokrycia przez podmiot zarządzający 
produktami projektu przyszłych kosztów związanych z 
operacyjną fazą projektu. Ocenie podlegać będzie 
również planowany sposób wykorzystywania infrastruktury 
lub produktów projektu. 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać 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 
aplikacyjneg

o 

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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego 
rozwoju na poszczególnych etapach wdrażania 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 mężczyzn, politykę 
równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych 
oraz politykę równości obszarów miejskich i 
wiejskich) 

• Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ 
projektu na politykę zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu możliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej) 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
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odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

4. 
Zasadność realizacji 
projektu  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjneg

o 

KOP 4 0-4 pkt 

Zasadność realizacji projektu ma charakter indywidualny 
(dla każdego projektu) i jest zależna od poziomu potrzeb. 
Zasadność realizacji związana jest z jakością już 
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 użytkowników 

• posiadaną bazę rekreacyjną, sportową, edukacyjną 
itd. 

• odległość od innych tego typu obiektów, możliwości 
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 2011-2020. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 
44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r. , 34/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. , 42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 
czerwca 2012 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów - preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

 1  2  3  4 5 6 7 
Kryteria obligatoryjne 

1. Warunki wstępne 
Karta 

projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

W przypadku kiedy łączna kwota wnioskowanego 
dofinansowania złożonych projektów nie przekracza 200% 
kwoty przeznaczonej na dany konkurs, na etapie 
preselekcji dokonuje się wyłącznie oceny warunków 
wstępnych, kwalifikowalności projektu i kwalifikowalności 
Beneficjenta (kryteria obligatoryjne).  

 
W przypadku kiedy łączna kwota wnioskowanego 
dofinansowania złożonych projektów przekracza 200% 
kwoty przeznaczonej na dany konkurs, na etapie 
preselekcji dokonuje się jej w oparciu o kryteria 
obligatoryjne oraz pozostałe kryteria etapu preselekcji 
(kryteria fakultatywne). 

2. 
Kwalifikowalność 

Beneficjenta 
Karta 

projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

3. Kwalifikowalność projektu 
Karta 

projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Kryteria fakultatywne 
Ocena formalna 

1. 
Kompletność i poprawność 
karty projektu 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 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. 

2. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki 
do karty 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

3. 

Montaż finansowy, w tym 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niż określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego Działania/Schematu 
jako "minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

4. Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

5. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena wskaźnikowa 

1. 
Komplementarność 
projektu 

Karta 
projektu / 
załączniki 
do karty 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

 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/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

 2 0-4 pkt 

Za projekt kompleksowy można 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 także poprawa 
warunków życia 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 
wykaże kompleksowość projektu lub jej brak. 
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3. Poziom zamożności gminy 

Karta 
projektu / 
załączniki 
do karty 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

3  1-4 pkt 

W ramach kryterium przyznawane będą punkty w 
zależności od poziomu zamożności gminy, na terenie, 
której zlokalizowany będzie projekt. Poziom zamożności 
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. 
Najwyżej oceniane będą projekty o najniższych 
wartościach wskaźnika. 

Ocena logiczna 

1. 
Wewnętrzna spójność 
matrycy logicznej projektu 

Matryca 
logiczna 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 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. 
Każde z kryteriów oceny logicznej jest punktowane od 0 do 
2 punktów: 

• 2 pkt. spełnienie kryterium  
• 1 pkt. częściowe spełnienie kryterium  
• 0 pkt. niespełnienie kryterium  

2. 

Ocena zewnętrznych 
czynników ryzyka 
oddziaływujących na 
projekt 

Matryca 
logiczna 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 0-2 pkt 

3. 
Właściwy dobór oraz 
prezentacja wskaźników 

Matryca 
logiczna 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 0-2 pkt 

Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia 
budowy 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 0-4 pkt 

W szczególności ocenie podlegać będzie czy projekt 
posiada pozwolenie na budowę (lub dokument 
równoważny), czy posiada opracowaną dokumentację 
techniczną oraz posiada uregulowany status prawny gruntu 
czy też dokumentacja pozostaje w trakcie opracowywania. 
W przypadku projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 
badany będzie stopień przygotowania programu 
funkcjonalno -użytkowego 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. 
Najwyżej oceniane będą projekty najlepiej przygotowane 
do realizacji. 

2. 
Kryteria dla projektów typu 
"zaprojektuj i wybuduj" 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 0-3 pkt 

3. 
Kryteria dla projektów 
niewymagających 
pozwolenia na budowę 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 0-4 pkt 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 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.  

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w karcie 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

3. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

5.  

Montaż finansowy, w tym 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niż określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego Działania/Schematu 
jako "minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

6.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 
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7. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło 
informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ KOP 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i trwałość 
finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości 
finansowej zostały zawarte w Wytycznych do studium 
wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych 
w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/z
ałączniki 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 życia 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, należy zażądać 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/z
ałączniki 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, należy zażądać 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 
mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zasady 
zrównoważonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdrażania 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 mężczyzn, politykę równości 
osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) 

• Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ 
projektu na politykę zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu możliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej).  

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać 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/z
ałączniki 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 
tożsamości miejsca; 

• wpływ projektu na poprawę jakości życia 
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, należy zażądać 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 2011-2020. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 
Nr: 44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 05/09 z dnia 10 lutego 2009 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r. , 34/09 z dnia 17 czerwca 2009 r. , 42/09 z dnia 
16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria wstępnej kwalifikacji projektów - preselekcji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Kryteria obligatoryjne 

1. Warunki wstępne 
Karta 

projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

W przypadku kiedy łączna kwota wnioskowanego 
dofinansowania złożonych projektów nie przekracza 200% 
kwoty przeznaczonej na dany konkurs, na etapie 
preselekcji dokonuje się wyłącznie oceny warunków 
wstępnych, kwalifikowalności projektu i kwalifikowalności 
Beneficjenta (kryteria obligatoryjne).  

 
W przypadku kiedy łączna kwota wnioskowanego 
dofinansowania złożonych projektów przekracza 200% 
kwoty przeznaczonej na dany konkurs, na etapie 
preselekcji dokonuje się jej w oparciu o kryteria 
obligatoryjne oraz pozostałe kryteria etapu preselekcji 
(kryteria fakultatywne). 

2. 
Kwalifikowalność 

Beneficjenta 
Karta 

projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

3. Kwalifikowalność projektu 
Karta 

projektu 

Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Kryteria fakultatywne 
Ocena formalna 

1. Kompletność i poprawność 
karty projektu 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność karty projektu, pod 
kątem prawidłowości wypełniania poszczególnych jej pól 
zgodnie z zapisami regulaminu konkursu oraz 
kompletności wszystkich wymaganych regulaminem 
konkursu informacji, w tym informacji  specyficznych  dla 
danego Działania/Schematu.   

2. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki 
do karty 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w 
tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie 
wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy 
zostały one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu.   

3. 

Montaż finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niż określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego 
Działania/Schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Projekt podlegać będzie wstępnej ocenie w zakresie 
kwalifikowalności kosztów wskazanych w projekcie, 
weryfikowana będzie poprawność wypełnienia tabeli 
finansowej oraz poprawność wskazania źródeł 
finansowania projektu. Karta projektu podlegać będzie 
również wstępnej ocenie pod kątem występowania 
pomocy publicznej w projekcie. 

4. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli 5 karty 
projektu. 

5. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów karty 
projektu oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz 
finansowym, w szczególności w zakresie spójności 
opisanych działań przewidzianych w projekcie oraz czy 
planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu 
są spójne z zapisami karty projektu. 

Ocena wskaźnikowa 
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1. 
Komplementarność 
projektu 

Karta 
projektu/ 
załączniki 
do karty 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

3 0-3 pkt 

Kryterium komplementarności projektu odpowiada na 
pytanie czy projekt jest częścią jakiejś większej całości, 
czy też jest odizolowanym przedsięwzięciem bez 
powiązań z innymi projektami. Preferowane będą 
projekty komplementarne z innymi przedsięwzięciami. W 
ramach kryterium należy ocenić komplementarność 
projektu w stosunku do: 
1. Projektów aktualnie realizowanych lub zrealizowanych 
przez Beneficjenta – 3 punkty 
2. Projektów aktualnie realizowanych lub zrealizowanych 
przez inne podmioty niż Beneficjent – 2 punkty 
3. Projektów planowanych zarówno przez wnioskodawcę, 
jak i inne podmioty, których realizacja została 
przesądzona (art. projekt jest uwzględniony w budżecie, 
w wieloletnim planie inwestycyjnym lub innym 
dokumencie) – 1 punkt  
4. Pozostała komplementarność projektu art. z 
przedsięwzięciami planowanymi nie mającymi żadnego 
poparcia w jakichkolwiek dokumentach, a także brak 
komplementarności – 0 punktów  
Projekt może być komplementarny wyłącznie w stosunku 
do jednego rodzaju projektów w/w. Punkty nie podlegają 
sumowaniu. W przypadku gdy wnioskodawca przedstawił 
komplementarność dla dwóch lub więcej rodzajów 
projektów wymienionych w powyższych podpunktach 
ocena będzie odnosić się do komplementarności w 
stosunku do projektów najwyżej punktowanych w 
hierarchii. Przyznanie 0 punktów nie powoduje usunięcia 
projektu z dalszej oceny. 

2. Poziom zamożności gminy 

Karta 
projektu/ 
załączniki 
do karty 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

1 1-4 pkt 

Poziom zamożności 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 późn. 
Zm.). Wskaźnik G oblicza się na podstawie ostatnich 
publicznie dostępnych danych, dzieląc kwotę rocznych 
dochodów podatkowych gminy przez faktyczną liczbę 
mieszkańców gminy. 
Przed rozpoczęciem konkursu gminy uprawnione do 
aplikowania o wsparcie zostaną podzielone na 4 grupy, 
które otrzymają odpowiednio od 1 do 4 punktów (od 1 
punktu – grupa beneficjentów o najwyższych wartościach 
wskaźnika G do 4 punktów – grupa Beneficjentów o 
najniższych wartościach wskaźnika G). 

3. Kompleksowość projektu 

Karta 
projektu/ 
załączniki 
do karty 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

3 0-3 pkt 

W związku z tym, że preferowane są projekty 
wieloaspektowe kompleksowość projektu oznacza 
realizację w ramach projektu więcej niż jednego 
elementu. Badaniu podlegać będzie czy oprócz elementów 
standardowych projekt oferuje dodatkowe wartości w 
zakresie infrastruktury i wyposażenia wykraczające poza 
jego podstawowe funkcje.      
3 punkty – projekt składa się z wielu elementów 
powiązanych ze sobą funkcjonalnie a jego realizacja 
umożliwi uruchomienie dodatkowej oferty dla 
potencjalnych odbiorców  
2 punkty – projekt przewiduje standardowe działania 
umożliwiające uruchomienie/rozszerzenie prowadzonej 
działalności bez uruchamiania dodatkowej oferty.     
1 punkt – projekt przewiduje fragmentaryczne działania 
inwestycyjne, które nie wpłyną na 
urozmaicenie/poszerzenie oferty dla potencjalnych 
odbiorców projektu. 
0 punktów – zakres przedmiotowy projektu nie pozwala 
rozwiązać zidentyfikowanych przez Wnioskodawcę 
problemów, będących uzasadnieniem realizacji projektu 

Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających pozwolenia 
na budowę lub zgłoszenia 
budowy 

Karta 
projektu 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 0-4 pkt 

– 4 punkty - Projekt posiada wymagane prawem polskim 
decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) pozwalające na realizacje 
całości inwestycji 
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne), nie 
obejmujące całości inwestycji i/lub projekt ma 
opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu  (2 punkty w przypadku 
gdy jeden z elementów – opracowana dokumentacja 
techniczna lub uregulowany status prawny gruntu, nie 
został spełniony) 
– 1 punkt - Dokumentacja w trakcie opracowywania 
(posiadane koncepcje, założenia 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/ 
osoba zatrudniona 
na podstawie 
umowy 
cywilnoprawnej 

- 0-2 pkt 

– 2 punkty - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz opracowano program funkcjonalno-
użytkowy, a projekt posiada uregulowany status prawny 
gruntu  
– 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz opracowano program funkcjonalno - 
użytkowy, jednak projekt nie posiada uregulowanego 
statusu prawnego gruntu  
– 0 punktów - Projekt w fazie analiz, studiów gruntu 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 
Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu 
oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Zgodność z danymi 
zawartymi w karcie 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie czy zawarte we wniosku o 
dofinansowanie informacje, są tożsame z informacjami 
zawartymi w karcie projektu w zakresie rzeczowym oraz 
finansowym (dopuszcza się zmianę wartości 
dofinansowania o + 15% oraz zmianę wartości wskaźników 
o +/- 15%). 

3. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami regulaminu 
konkursu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu.   

4. Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 
wniosku aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji 
informacji oraz sposób pomiaru wskaźników. 

5.  

Montaż finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 
mniejszym, niż określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego 
Działania/Schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

 
Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku 
VAT oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu 
planowanych źródeł finansowania projektu. Projekt 
podlegać będzie również ponownej ocenie pod kątem 
występowania pomocy publicznej w projekcie.  

6.  
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w zakresie 
spójności odzwierciedlenia działań przewidzianych w 
projekcie za pomocą poszczególnych kosztów,  czy 
planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu 
są spójne z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

7. 
Kompletność i poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w 
tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie 
wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy 
zostały one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu.   

Kryteria oceny merytorycznej 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Sprawdza: 

Pracownik/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i trwałość 
finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 
pieniężnych w okresie realizacji i eksploatacji 
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inwestycji. 
 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz 
trwałości finansowej zostały zawarte w Wytycznych do 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 
realizowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno - społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik 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. 
Kryterium składa się z dwóch subkryteriów: 
- tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach 
projektu – 0-2 pkt 
- ekonomiczno-społeczne oddziaływanie projektu – 0-2 pkt 
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych 
(w tym tworzenie nowych miejsc pracy), będących 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. 
Kryterium będzie każdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej.  
W odniesieniu do projektów infrastruktury edukacyjnej 
realizowanych w ramach działania 6.2 Schemat B, 
sprawdzeniu podlegać będzie również wymóg zapewnienia 
mieszkańcom województwa ogólnej dostępności do 
obiektów infrastruktury edukacyjnej – również w zakresie 
wykraczającym poza podstawowy obszar działalności 
danej instytucji, zgodnie z właściwym przeznaczeniem 
tychże obiektów.  W przypadku nie spełnienia warunku 
ogólnodostępności projekt nie podlega dalszej ocenie.  
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy + Ocena punktowa w zakresie 
ekonomiczno-społecznego oddziaływania projektu.  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 należy 
zażądać 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 oceniane będą dwa podstawowe 
subkryteria: 
• 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 – 0-2 pkt 

• Trwałość instytucjonalna – w toku oceny badane jest 
ewentualne ryzyko upadłości lub likwidacji podmiotu 
zarządzającego oraz długość funkcjonowania 
beneficjenta na rynku – 0-2 pkt 

Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie trwałości 
organizacyjnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości 
instytucjonalnej. W przypadku uzyskania przez projekt 
oceny 0 dla któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy 
zażądać 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 
mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zasady 
zrównoważonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdrażania funduszy a w szczególności w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
  
1. Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich) - 0-2 punkty 
W zakresie polityki równości szans stosuje się następującą 
punktację: 

-          negatywny wpływ projektu na politykę 
równości szans – 0 punktów 

-          neutralny wpływ projektu na politykę 
równości szans – 1 punkt 

-          pozytywny wpływ projektu na politykę 
równości szans – 2 punkty 

2. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu 
na politykę zrównoważonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
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projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej) - 
0-2 punkty. 
W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego stosuje się następująca punktację: 
         -    negatywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 0 punktów  

-          neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego – 1 punkt 

-          pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego – 2 punkty 

  
Ocena końcowa = ocena punktowa za subkryterium 1 + 
ocena punktowa za subkryterium 2. 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek  z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać 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/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Kryterium odpowiada na pytanie czy projekt jest 
uzasadniony, a więc czy uzupełnia jakieś braki, służy 
podniesieniu jakości danej usługi (funkcji), czy też będzie 
spełniać przewidywane potrzeby (wzrost potrzeb).  
Zasadność realizacji projektu ma charakter indywidualny 
(dla każdego projektu) i jest zależna od poziomu potrzeb. 
Zasadność realizacji związana jest z jakością już 
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 
użytkowników, 
- posiadaną bazę rekreacyjną, sportową, edukacyjną itd.,  
- odległość od innych tego typu obiektów, możliwości 
dojazdu do tych obiektów, 
2. plan (sposób, program) wykorzystania infrastruktury 
będącej przedmiotem projektu po zakończeniu jego 
realizacji.  
Beneficjent będzie zobowiązany podać wszystkie 
powyższe informacje w skali jst, na terenie której 
realizowany będzie projekt oraz w obszarze oddziaływania 
projektu, jeśli będzie to potencjalnie wpływało na 
ocenę zasadności realizacji projektu.  
 
Punktacja: 
• projekt nieuzasadniony – 0 pkt, 
• projekt uzasadniony – 2 pkt,  
• projekt zdecydowanie uzasadniony – 4 pkt. 
Przyznanie 0 punktów za pierwsze kryterium eliminuje 
projekt z dalszej procedury. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt 
realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 
na lata 2011-2020, a także wpływ projektu na 
zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną 
województwa. 
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OŚ. PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA 

Działanie 

6.2 Rozwój obszarów wiejskich 
Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych  
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 5/10 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w 
latach 2007 – 2013 z dnia 8 listopada 2010 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło 
informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

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/ 
osoba 

zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu 
oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 

Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje 
się w katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych 
w liście typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla 
danego Działania/Schematu.  

3. Kwalifikowalność projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/ poziom dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod 
kątem ich zgodności z UMRPO dla danego Działania/ 
Schematu.  

4. 
Kompletność i poprawność 

wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami regulaminu 
konkursu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
regulaminem konkursu informacji, w tym informacji 
specyficznych dla danego Działania/Schematu. 

5. 
Poprawność przyjętych 

wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników 
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 
wniosku aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji 
informacji oraz sposób pomiaru wskaźników. 

6. 

Montaż finansowy, w tym: 
wkład 

własny Beneficjenta 
ustalony na 

poziomie nie mniejszym, 
niż 

określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 

Działania/Schematu jako 
„minimalny wkład własny 

Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku 
VAT oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu 
planowanych źródeł finansowania projektu. Projekt 
podlegać będzie również ocenie pod kątem występowania 
pomocy publicznej w projekcie. 

7. 
Spójność zapisów  w 

dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w zakresie 
spójności odzwierciedlenia działań przewidzianych w 
projekcie za pomocą poszczególnych kosztów, czy 
planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu 
są spójne z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8. 
Kompletność i poprawność 

załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w 
tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie 
wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy zostały 
one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa  

1. 
Wykonalność i trwałość 

finansowa 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

KOP - L 
Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• weryfikację poziomu rentowności inwestycji, 
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wniosku 
aplikacyjnego 

• określenie właściwego wkładu  
z funduszy, weryfikację trwałości finansowej w okresie 
realizacji  
i eksploatacji inwestycji. 

Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej  
i wykazania wykonalności oraz trwałości finansowej 
zostały zawarte w Wytycznych do studium wykonalności 
dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach 
MRPO na lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 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 również trwałość 
instytucjonalna. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
- Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt 
oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu - 
maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 2 
punkty 
W toku oceny badana jest struktura organizacyjna 
Beneficjenta pod kątem posiadania zasobów ludzkich i 
sprzętowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
projektu w fazie operacyjnej. 
- Trwałość instytucjonalna - maksymalna liczba punktów 
możliwych do uzyskania - 2 punkty. W toku oceny badane 
jest ewentualne ryzyko upadłości lub likwidacji podmiotu 
zarządzającego. 
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie trwałości 
organizacyjnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości 
instytucjonalnej; 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, w przypadku 
braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

2. 
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 
mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zasady 
zrównoważonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdrażania funduszy a w szczególności w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
- 0-2 punkt - Polityka równości szans (wpływ projektu na 
politykę równości szans kobiet i mężczyzn, politykę 
równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich)  
- 0-2 punkt - Zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ 
projektu na politykę zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu możliwości korzystania 
z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności 
energetycznej).  
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

3. 
Ekonomiczno-społeczny 

wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Wnioski z zakresu likwidacji skutków klęsk żywiołowych 
trudno jest oceniać pod kątem zysku ekonomicznego 
natomiast o wiele większe możliwości daje ocena zysku 
społecznego dla regionu. W szczególności w zakresie oceny 
wyrównania szans dla tych części regionu, które zostały 
zniszczone w wyniku klęsk żywiołowych.  
- 0-2 punkt – projekt zakłada odbudowę zniszczonej 

infrastruktury, 
- 0-2 punkt – projekt wpływa na wyrównanie szans 

rozwojowych dla tych obszarów regionu, które 
zostały poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych, 

Punkty podlegają zsumowaniu. W przypadku uzyskania 
przez projekt 0 pkt przy ocenie całego kryterium, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

Ocena strategiczna  
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1. Ocena strategiczna 1 – 20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna, czyli w szczególności ocena stopnia wpisania się projektu w 
Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także jego 
wpływ na zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa, 
została dokonana na etapie tworzenia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych 
Projektów Kluczowych. Ujęcie projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych 
Projektów Kluczowych MRPO 2007 – 2013 jest równoznaczne z przyznaniem 
maksymalnej oceny. 

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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 
Nr: 44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r., 40/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 
21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

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/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu 
oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. Kwalifikowalność Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca 
znajduje się w katalogu potencjalnych Beneficjentów, 
wskazanych w liście typów Beneficjentów w UMRPO 
(pkt.18a) dla danego Działania/Schematu oraz czy nie 
widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych z 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu. 

3. Kwalifikowalność projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 
Pracownik 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z 
celami danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi 
typami projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla 
danego Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie 
również wnioskowana kwota/ poziom  dofinansowania 
oraz minimalna/maksymalna wartość całkowita 
projektu pod kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu. 

4. 
Kompletność i poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami regulaminu 
konkursu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu. 

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych 
wskaźników  rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy 
Wnioskodawca wskazał wszystkie obowiązkowe dla 
danego Działania/ Schematu wskaźniki. Dodatkowo 
ocenie podlegać będzie prawidłowość prezentacji 
wskaźników w tabeli E.2 wniosku aplikacyjnego w 
zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz sposób 
pomiaru wskaźników. 

6. 

Montaż finansowy, w tym:wkład 
własny Beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym, niż 
określony w Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
Działania/Schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku 
VAT oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym 
wykazu planowanych źródeł finansowania projektu. 
Projekt podlegać będzie również ocenie pod kątem 
występowania pomocy publicznej w projekcie. 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w 
zakresie spójności odzwierciedlenia działań 
przewidzianych w projekcie za pomocą poszczególnych 
kosztów,  czy planowane do osiągnięcia wskaźniki 
produktu i rezultatu są spójne z zapisami wniosku o 
dofinansowanie. 

8. Kompletność i poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, 
w tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie 
wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy 
zostały one sporządzone zgodnie z wymogami 
formalnymi zawartymi w regulaminie konkursu. 
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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/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- 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/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i trwałość 
finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: 
finansowa bieżąca 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 
pieniężnych w okresie realizacji i eksploatacji 
inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz 
trwałości finansowej zostały zawarte w Wytycznych do 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 
realizowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

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 
całego regionu. 
Wnioskodawca powinien wykazać, że realizacja projektu 
ograniczy lub wyeliminuje migrację pacjentów z 
regionu, a co więcej, stworzy warunki dzięki którym 
przybędą nowi z regionów sąsiednich. Ponad to przy 
realizacji i eksploatacji projektu Beneficjent powinien 
wykazać, iż skorzysta (częściowo lub całościowo) z 
zasobów dostępnych w regionie oraz iż projekt przyczyni 
się do tworzenia nowych miejsc pracy. 
  
Ocena w ramach tego kryterium dokonywana będzie 
poprzez analizę następujących subkryteriów: 
− maksymalnie 3 pkt - Zapotrzebowanie regionalne na 

produkt projektu oraz wykorzystanie materiałów 
dostępnych w regionie do jego realizacji. 
Wnioskodawca powinien wykazać, iż projekt 
doprowadzi do zatrzymania pacjentów w regionie 
oraz do napływu pacjentów z regionów sąsiednich (z 
podaniem skali tego napływu) oraz że przy realizacji 
projektu podejmie starania w kierunku skorzystania z 
materiałów oraz zasobów ludzkich dostępnych w 
regionie (częściowo lub całościowo) 

− 1 pkt - Tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w 
ramach projektu. Ocenie podlegać będzie możliwość 
wnioskodawcy do stworzenia nowych miejsc pracy 
związanych bezpośrednio lub pośrednio z realizacją 
projektu wraz z opisaniem ich rodzaju, liczby oraz 
wymaganych kwalifikacji. 

W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień, 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: 
- 1 pkt - trwałość organizacyjna  badana pod kątem 

posiadania zasobów ludzkich, sprzętowych czy 
uwarunkowań środowiskowych podmiotu 
realizującego projekt oraz zarządzającego 
projektem po jego zakończeniu  

- 1 pkt - trwałość instytucjonalna - badanie ryzyka 
upadłości lub likwidacji podmiotu zarządzającego 
oraz długości jego funkcjonowania na rynku 

- 2 pkt – zapotrzebowanie epidemiologiczne 
(regionalne, ogólnopolskie) na procedury 
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medyczne stanowiące przedmiot projektu w 
aspekcie obecnego zaspokojenia potrzeb oraz 
przyszłościowych planów w zakresie wykorzystania 
tych procedur. Zapotrzebowanie epidemiologiczne 
powinno być ilustrowane poprzez ukazanie 
zapotrzebowania na daną procedurę medyczną w 
najbliższych 10 latach oraz poprzez porównanie z 
sąsiednimi regionami lub wskaźnikami światowymi. 

 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień rozważyć 
rezygnację z dalszej oceny wniosku. 

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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego 
rozwoju na poszczególnych etapach wdrażania funduszy 
a w szczególności w dostępie do nich. 
 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
 
1. Polityka równości szans - wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości 
osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich – 1 punkt 
• 0 pkt - neutralny wpływ projektu na politykę 

równości szans 
• 1 pkt – pozytywny wpływ projektu na politykę 

równości szans 
 
2. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego – maksymalnie 
3 punkty 
• 0 pkt - neutralny wpływ projektu na środowisko 

naturalne 
• 1 pkt - pozytywny wpływ projektu na środowisko 

naturalne 
• 2 pkt - projekt przewiduje zastosowanie 

nowoczesnych rozwiązań technicznych/ 
technologicznych przyjaznych środowisku oraz 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

   Punkty w tym subkryterium podlegają sumowaniu.  
 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać 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/ 
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 
możliwości efektywnego wykorzystania przez tą 
instytucję produktu dostarczonego przez projekt, jak 
również 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 
pożądaną jest posiadanie przez nie szerszego planu 
strategicznego. 
- 0 punktów - podmiot nie dysponuje planem 
strategicznym lub też podmiot dysponuje planem 
strategicznym, jednak brak w nim przedmiotowego 
projektu 
  
W przypadku dysponowania przez podmiot planem 
strategicznym, należy przyjąć, że 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  
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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 
położenie/rozmieszczenie efektów/produktów projektu 
w zasobach (budynkach) instytucji, zapewniające jak 
najwyższy 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. 

6. Innowacyjność projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-2 pkt 

Innowacyjność projektu należy rozpatrywać w 
kategoriach nowych technologii medycznych, które w 
świetle dowodów naukowych są skuteczne klinicznie. 
  
Ocenie podlegać będą następujące elementy: 
- maksymalnie 2 pkt - projekt opiera się na 
wprowadzeniu nowej (dotychczas niedostępnej na 
danym terenie) technologii medycznej 
- 1 pkt - projekt zawiera elementy innowacyjne lub 
niektóre rozwiązania projektu mają charakter 
innowacyjny 
- 0 pkt - projekt nie zawiera elementów innowacyjnych 

7. Stan przygotowania projektu do 
realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik 2 0-4 pkt 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia budowy: 
– 4 pkt - projekt posiada wymagane prawem polskim 
decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) pozwalające na realizacje 
całości inwestycji, 
– 3 pkt - projekt posiada decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne), 
nie obejmujące całości inwestycji i/lub opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany 
status prawny gruntu.   
 
Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i wybuduj" 
– 2 pkt - przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a 
projekt posiada uregulowany status prawny gruntu  
- 1 pkt - przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno - użytkowy, jednak 
projekt nie posiada uregulowanego statusu prawnego 
gruntu 
 
Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na 
budowę 
- 4 pkt - wykazano wysoki stopień przygotowania 
projektu (określono szczegółowe parametry 
zakupywanego sprzętu oraz jego lokalizację w terenie, 
etc.)  
-  2 pkt - wykazano wystarczający stopień przygotowania 
projektu  
- 1 pkt - nie wykazano wystarczająco szczegółowo 
stopnia przygotowania projektu (brak precyzyjnych i 
szczegółowych informacji o zakupywanym sprzęcie, jego 
parametrach, kosztach, lokalizacji, etc.)  
- 0 pkt - projekt w fazie analiz, studiów 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna  1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt 
realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 
na lata 2011-2020, a także wpływ projektu na 
zrównoważony rozwój regionu oraz spójność 
wewnętrzną województwa. Ocena strategiczna, czyli w 
szczególności ocena stopnia wpisania się projektu w 
Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 
2011-2020, a także jego wpływ na zrównoważony rozwój 
regionu oraz spójność wewnętrzną województwa, 
została dokonana na etapie tworzenia Indykatywnego 
Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. Ujęcie 
projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych 
Projektów Kluczowych MRPO 2007 – 2013 jest 
równoznaczne z przyznaniem maksymalnej oceny. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 
Nr: 44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 29/09 z dnia 6 maja 2009 r., 42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

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/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu oraz 
miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjneg

o 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje się 
w katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w 
liście typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w rejestrze 
podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie projektu. 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjneg

o 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/ poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod 
kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego Działania/ 
Schematu. Weryfikowane będą również kwestie/informacje 
specyficzne określone dla danego Działania/Schematu oraz  
wewnętrzna logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o dofinansowanie, 
pod kątem prawidłowości wypełniania poszczególnych jego 
pól zgodnie z zapisami regulaminu konkursu oraz 
kompletności wszystkich wymaganych regulaminem konkursu 
informacji, w tym informacji  specyficznych  dla danego 
Działania/Schematu.   

5. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz 
sposób pomiaru wskaźników. 

6. 

Montaż finansowy w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik 
/osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku VAT 
oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu 
planowanych źródeł finansowania projektu. Projekt podlegać 
będzie również ocenie pod kątem występowania pomocy 
publicznej w projekcie. 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów wniosku 
aplikacyjnego oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz 
finansowym, w szczególności w zakresie spójności 
odzwierciedlenia działań przewidzianych w projekcie za 
pomocą poszczególnych kosztów,  czy planowane do 
osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są spójne z 
zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjneg
o 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w 
tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane 
załączniki, w tym załączniki specyficzne określone dla 
danego Działania/ Schematu oraz czy zostały one 
sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w 
regulaminie konkursu.   

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 

Logiczne/Pu
nktowe 
(L/P) 

Komentarz/Uzasadnienie 
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Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i 
trwałość finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w okresie 
realizacji i eksploatacji inwestycji. 
 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy 
finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości finansowej 
zostały zawarte w Wytycznych do studium wykonalności dla 
projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach MRPO na lata 
2007-2013. 

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 bezpośrednich lub pośrednich dla 
społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla rozwoju 
województwa w zakresie pomocy społecznej.  
 
Podstawą oceny tego kryterium będzie komplementarność 
założeń przedstawionych w dokumentacji aplikacyjnej oraz 
rzeczywistych potrzeb Wnioskodawcy i rezultatów realizacji 
projektu. Potrzeby te będą oceniane na podstawie przekazanych 
przez Wnioskodawcę wyliczeń liczbowych, źródeł weryfikacji 
danych, uzasadnienia wyliczeń oraz wyjaśnień dotyczących 
metodologii wyliczeń. Muszą one odpowiadać wskaźnikom 
rezultatu, których osiągnięcie zakłada Wnioskodawca – 0-4 pkt. 
 
W przypadku niewystarczająco jasnego opisu potrzeb i rezultatów 
w subkryterium dotyczącym społeczno-ekonomicznego 
oddziaływania projektu, należy prosić o wyjaśnienie. Brak 
odpowiednich wyjaśnień spowoduje przyznanie 0 punktów za 
subkryterium i projekt nie zostanie poddany dalszej ocenie.  

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Istotą tego kryterium jest założenie, że wsparcie nie powinno być 
kierowane na realizację projektów, co do których istnieją istotne 
wątpliwości, że Beneficjent nie będzie w stanie utrzymać ich 
funkcjonowania w perspektywie długoletniej. 
Kryterium to składa się z trzech podstawowych subkryteriów: 
• Trwałości organizacyjnej 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 0 - 1 
pkt.    
� Trwałości instytucjonalnej. W toku oceny badane jest 

ewentualne ryzyko  
upadłości lub likwidacji podmiotu zarządzającego oraz długość 
jego funkcjonowania na rynku 0 - 1 pkt. 
• Trwałości programowej. W toku oceny badany jest planowany 
sposób wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu – 
jest to niezwykle istotny element, warunkujący trwałość 
założonych rezultatów projektu oraz realizację określonych celów 
0 - 2 pkt.  
 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 punktów dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać 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 mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zasady 
zrównoważonego rozwoju na poszczególnych etapach wdrażania 
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 mężczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości 
obszarów miejskich i wiejskich). 

� Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie 
ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach projektu 
możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej).  
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W zakresie subkryterium polityka równości szans proponuje się 
następującą punktację: 
- bezpośredni pozytywny wpływ na politykę równości szans kobiet 
i mężczyzn – 1 mały pkt. 
- bezpośredni pozytywny wpływ na politykę równości obszarów 
miejskich i wiejskich – 1 mały pkt. 
- bezpośredni pozytywny wpływ na politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych – 1 mały pkt. 
- inne – 1 mały pkt. 
- wpływ neutralny lub negatywny – 0 małych pkt. 
Punkty podlegają sumowaniu. 
 
W zakresie subkryterium wpływu na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego: 
- bezpośredni pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego –  
2 małe pkt. 
- neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 1 mały pkt. 
- negatywny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 0 mały pkt. 
 
Ocena końcowa = ocena punktowa wpływu projektu na politykę 
równości szans +ocena punktowa wpływu projektu na 
zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego przy poniższym założeniu: 
0 małych punktów – 0 punktów 
1 mały punkt -1 punkt 
2 małe punkty - 2 punkty 
3 małe punkty - 3 punkty 
4 i więcej małych punktów - 4 punkty  
 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek 
z w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać 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). W przypadku projektów planowanych do 
realizacji Wnioskodawca powinien wykazać te projekty, których 
przyszła realizacja jest przesądzona na dowód czego 
Wnioskodawca może przedstawić odpowiednie, potwierdzające 
ten fakt dokumenty.  
Dodatkowo Wnioskodawca powinien wykazać powiązania projektu 
z założeniami gminnej/powiatowej/wojewódzkiej strategii w 
zakresie polityki społecznej, których opracowanie, aktualizacja 
oraz realizacja zgodnie z zapisami Ustawy z 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej należy do zadań własnych odpowiednio gminy, 
powiatu lub samorządu województwa. W przypadku realizacji 
projektu przez podmiot prowadzący hospicjum, Wnioskodawca 
powinien wykazać powiązania projektu z założeniami gminnego, 
powiatowego lub wojewódzkiego programu ochrony zdrowia.  
 
W ramach tego kryterium przyznawana będzie następująca 
punktacja: 
3 pkt - w przypadku, gdy projekt jest spójny z projektami 
zrealizowanymi przez Wnioskodawcę i/lub inny podmiot; 
2 pkt - w przypadku, gdy projekt jest spójny z projektami 
realizowanymi przez Wnioskodawcę i/lub inny podmiot; 
1 pkt - w przypadku, gdy projekt jest spójny z projektami 
planowanymi do realizacji przez Wnioskodawcę i/lub inny 
podmiot; 
0 pkt – w przypadku braku powiązań projektu z innymi 
projektami. 
W przypadku, gdy projekt wykazuje spójność z więcej niż jedną z 
wyżej wymienionych opcji, otrzymuje ilość punktów dla najwyżej 
punktowanej opcji tzn. punkty nie podlegają sumowaniu.  
  
Dodatkowo maksymalnie 1 punkt, gdy projekt jest powiązany z 
gminną, powiatową lub wojewódzką strategią  
w zakresie polityki społecznej lub - w przypadku hospicjum – z 
gminnym, powiatowym lub wojewódzkim programem ochrony 
zdrowia.  
 
Przyznanie O punktów przy ocenie tego kryterium nie eliminuje 
projektu z dalszej oceny. 

5. 
Kompleksowość 
usług  
 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Kompleksowość usług 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 
może zaproponować nowe niepieniężne, formy wsparcia z 
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zakresu pomocy społecznej, nie wymienione w powyższej 
ustawie. 
W przypadków świadczeń niepieniężnych przyznawany będzie 1 
mały punkt za każde świadczenie dotyczące: 

• Pomocy rzeczowej; 
• Pracy socjalnej; 
• Poradnictwa specjalistycznego;  
• Schronienia; 
• Posiłku; 
• Zapewnienia ubioru; 
• Usług opiekuńczych; 
• Specjalistycznych usług opiekuńczych; 
• Mieszkania chronionego; 
• Sprawienia pogrzebu; 
• Wychowania, w tym edukacyjnego; 
• Pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych; 
• Pomocy w uzyskaniu zatrudnienia; 
• Pomocy na zagospodarowanie; 
• Szkoleń; 
• Poradnictwa rodzinnego; 
• Terapii rodzinnej; 
• Innych autorskich, niepieniężnych form wsparcia, nie 

wymienionych powyżej, dotyczących pomocy 
społecznej. 

Dodatkowo przyznawany będzie maksymalnie 1 mały punkt za 
przydzielanie przez Wnioskodawcę świadczeń pieniężnych 
wymienionych w art. 36 ust. 1 oraz świadczeń niepieniężnych 
dotyczących przyznania: 

• Biletu kredytowanego; 
• Składek na ubezpieczenie zdrowotne; 
• Składek na ubezpieczenie społeczne. 

Punkty podlegają sumowaniu.  
 
W zależności od liczby świadczeń udzielanych przez 
Wnioskodawcę, zgodnie z powyższymi zapisami, przyznawana 
będzie następująca punktacja: 

 4 pkt = powyżej 5 małych punktów (świadczeń) 
     3 pkt = 4 - 5 małych punktów (świadczeń)  

 2 pkt = 3 małe punkty (świadczenia) 
 1 pkt = 2 małe punkty (świadczenia) 

     0 pkt = 1 mały punkt (świadczenia) 
 
W przypadku projektu przedłożonego przez podmiot prowadzący 
hospicjum i świadczeniu przez Wnioskodawcę  
w wyniku realizacji projektu usług w zakresie opieki paliatywno-
hospicyjnej – 4 punkty 
 
Przyznanie O punktów przy ocenie tego kryterium nie eliminuje 
projektu z dalszej oceny. 

6. 
Nagrody specjalne  
w zakresie pomocy 
społecznej 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-2 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, 
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.  

W przypadku przedłożenia projektu przez podmiot prowadzący 
hospicjum - kryterium dotyczy otrzymania przez Wnioskodawcę 
wszelkich nagród i wyróżnień w zakresie opieki hospicyjnej.  
 
Punktacja dla danego kryterium wygląda następująco: 
2 pkt – w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę i/lub jego 
pracownika co najmniej 1 nagrody. 
0 pkt – w przypadku nie posiadania żadnej z wymienionych 
nagród. 
Przyznanie O punktów przy ocenie tego kryterium nie eliminuje 
projektu z dalszej oceny. 

7 

Ocena stanu 
przygotowania 
projektu do 
realizacji 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy 
– 4 punkty - Projekt posiada wymagane prawem polskim decyzje 
administracyjne (pozwolenie na budowę lub dokumenty 
równoważne) pozwalające na realizacje całości inwestycji 
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje administracyjne (pozwolenie 
na budowę lub dokumenty równoważne), nie obejmujące całości 
inwestycji i/lub opracowaną dokumentację techniczną oraz 
posiada uregulowany status prawny gruntu   
 
Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę 
- 4 punkty - Wykazano wysoki stopień przygotowania projektu 
(określono szczegółowe parametry zakupywanego sprzętu oraz 
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jego lokalizację w terenie, 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 
 
Przyznanie O punktów przy ocenie tego kryterium nie eliminuje 
projektu z dalszej oceny.  

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także wpływ projektu na zrównoważony 
rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa. 
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OŚ PRIORYTETOWA 6 SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA 

Działanie 

6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego 
Schemat C Służby 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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 
Nr: 44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 30/09 z dnia 6 maja 2009 r. , 42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., 3/12 z dnia 
21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  

Sprawdza: 
Pracownik/ osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny  

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności 
sumy kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, 
terminu oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca 
znajduje się w katalogu potencjalnych 
Beneficjentów, wskazanych w liście typów 
Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w 
rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie projektu. 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z 
celami danego Działania/ Schematu oraz 
przykładowymi typami projektów wskazanymi w pkt. 
14 UMRPO dla danego Działania/ Schematu. Ocenie 
podlegać będzie również wnioskowana 
kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu 
pod kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla 
danego Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika 
projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny  

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości 
wypełniania poszczególnych jego pól zgodnie z 
zapisami regulaminu konkursu oraz kompletności 
wszystkich wymaganych regulaminem konkursu 
informacji, w tym informacji  specyficznych  dla 
danego Działania/Schematu.   

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny  

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych 
wskaźników  rezultatu oraz produktu, w tym ocena 
czy Wnioskodawca wskazał wszystkie obowiązkowe 
dla danego Działania/ Schematu wskaźniki. 
Dodatkowo ocenie podlegać będzie prawidłowość 
prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji 
informacji oraz sposób pomiaru wskaźników. 

6. 

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony na 
poziomie nie mniejszym, 
niż określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego Działania/ 
Schematu jako 
„minimalny wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny  

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność 
podatku VAT oraz pozostałych kosztów wskazanych w 
projekcie, poprawność wypełnienia tabel 
finansowych, w tym wykazu planowanych źródeł 
finansowania projektu. Projekt podlegać będzie 
również ocenie pod kątem występowania pomocy 
publicznej w projekcie 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

Pracownik 
/osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w 
zakresie spójności odzwierciedlenia działań 
przewidzianych w projekcie za pomocą 
poszczególnych kosztów,  czy planowane do 
osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są spójne 
z zapisami wniosku o dofinansowanie. 
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8. Kompletność i 
poprawność załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność 
załączników, w tym w szczególności czy 
przedstawiono wszystkie wymagane załączniki, w 
tym załączniki specyficzne określone dla danego 
Działania/ Schematu oraz czy zostały one 
sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu.  

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji  
Sprawdza: 

Pracownik/ KOP Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i trwałość 
finansowa 

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 
poziom wskaźników rentowności inwestycji takich 
jak: finansowa bieżąca 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 pieniężnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji. 
 
Szczegółowe zasady określające sposób 
przygotowania analizy finansowej i wykazania 
wykonalności oraz trwałości finansowej zostały 
zawarte w Wytycznych do studium wykonalności dla 
projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach 
MRPO na lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno - społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

KOP 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:  
 
- ocena bilansu zysków i strat społecznych, 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 zagrożeniom. 
Podczas takich szkoleń, należy wykorzystać sprzęt, 
który został zakupiony oraz pozostały będący na 
wyposażeniu służb ratowniczych. Działalność 
edukacyjna wpływać będzie zarówno na wzrost 
poziomu wiedzy, wzrost świadomości oraz 
zwiększenie zakresu współpracy służb ratowniczych i 
obywateli, a także na wzrost zainteresowania 
działaniami służb ratowniczych, szczególnie służb 
ochotniczych (OSP, WOPR, TOPR, GOPR).  
1. projekt zapewnia podniesienie jakości działań 

ratowniczych oraz kwalifikacji pracowników, 
osób zrzeszonych w służbach ratunkowych – 2 
punkt 

2. projekt przewiduje wykorzystanie zakupionego 
sprzętu do realizacji działań edukacyjnych dla 
mieszkańców i turystów – 1 punkt 

Punkty podlegają sumowaniu  
 
- tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach 
projektu, co jest podstawowym elementem 
stanowiącym o ekonomiczno - społecznym rozwoju 
regionu. Kryterium będzie każdorazowo 
dostosowywane do typów projektów zgodnie z 
przedstawioną dla nich analizą efektywności 
ekonomicznej – maksymalnie 1 pkt. 
  
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
pierwszego z w/w subkryteriów, należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 
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2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

KOP 1 0-4 pkt 

Istotą tego kryterium jest założenie, że wsparcie nie 
powinno być kierowane na realizację projektów, co 
do których istnieją istotne wątpliwości, że 
Beneficjent nie będzie w stanie utrzymać ich 
funkcjonowania w perspektywie długoletniej. 
Kryterium to składa się z trzech podstawowych 

subkryteriów: 
• Trwałości organizacyjnej 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 0-1 pkt.    
� Trwałości instytucjonalnej. W toku oceny 

badane jest ewentualne ryzyko upadłości lub  
likwidacji podmiotu zarządzającego oraz długość 
jego funkcjonowania na rynku 0 - 1 pkt. 
• Trwałości programowej. W toku oceny badany jest 
planowany sposób wykorzystywania infrastruktury 
lub produktów projektu – jest to niezwykle istotny 
element, warunkujący trwałość założonych 
rezultatów projektu oraz realizację określonych 
celów 0- 2 pkt.  
 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać 
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 0-3 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 
mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zasady 
zrównoważonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdrażania funduszy a w szczególności – w dostępie 
do nich.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
1. Wpływ projektu na politykę równych szans – w 
związku ze specyfiką projektów z zakresu służb 
ratunkowych badany będzie poprzez ocenę wpływu 
realizacji projektu na wyposażenie i/ lub poprawę 
wyposażenia w sprzęt ratowniczy jednostek 
ratowniczych z terenów wiejskich  
- 1 punkt - projekt przyczyni się do uzupełnienia 
jednostek w sprzęt wykorzystywany podczas działań 
ratowniczych;  
- 0 punktów – projekt ma neutralny wpływ na 
politykę równości szans; 
2. Wpływ projektu na zrównoważony rozwój i 
poprawę jakości środowiska naturalnego, w tym 
uwzględnienie w ramach projektu możliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej.  
− 1 punkt - zastosowanie rozwiązań 
technologicznych będących w wyższej klasie 
energooszczędności w tych urządzeniach, 
posiadających klasę energooszczędności – klasa A lub 
B; 
− 1 punkt - produkty, półprodukty składające się 
na sprzęt, urządzenia posiadają możliwość 
recyklingu (powtórne wykorzystanie surowców);  
− 0 punktów - negatywny wpływ projektu na 
politykę zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska; 
Punkty w ramach subkryteriów podlegają 
sumowaniu. 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu w 
drugim subkryterium, należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie.                               

4. Kompleksowość projektu  

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

KOP 4 0-4 pkt 

Badanie kompleksowości projektu należy 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.  
 
W ramach kryterium ocenie podlegać będą 
następujące subkryteria: 
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- projekt polega na zakupie sprzętu ratunkowego, 
bezpośrednio wykorzystywanego podczas akcji 
ratunkowych – 2 pkt 
- projekt polega na zakupie sprzętu ratunkowego 
ułatwiającego działania ratownicze (np. system 
komunikacji wewnętrznej i łączności, sprzęt 
logistyczny) –  1 pkt 
- projekt obejmuje zakup sprzętu umożliwiającego 
podnoszenie kwalifikacji zespołów ratowniczych – 1 
pkt 
 
Punkty podlegają sumowaniu.  
 
Przyznanie O punktów przy ocenie tego kryterium 
nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

5. 
Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikami 

KOP 3 0-4 pkt 

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 
różnego rodzaju służbami ratowniczymi działającymi 
na danym terenie. Ma to szczególne znaczenie przy 
zdarzeniach różnorodnych, gdzie wymagana jest 
współpraca kilku służb ratowniczych o różnym profilu 
i współpraca na granicach rejonów działania 
poszczególnych służb np. styk powiatów (a także 
przy dużych zdarzeniach).  
Ocenę projektu w tym kryterium uzależnia się od 
rozległości problematyki nim objętej. Ocena jest tym 
wyższa im więcej elementów składa się na projekt 
objęty wnioskiem 
Proponowany sposób oceny: 
− zwiększenie wydajności i zintegrowania 

działań ratowniczych poprzez zastosowanie 
wymienności sprzętu ratowniczego pomiędzy 
służbami ratowniczymi (ujednolicenie sprzętu 
wykorzystywanego do działań ratowniczych o 
jednorodnym charakterze (np. z zakresu 
ratownictwa medycznego); spójność z innymi 
zrealizowanymi projektami beneficjenta–1 
punkt 

− zaangażowanie innych podmiotów do 
realizacji celów mających na celu zwiększenie 
świadomości społecznej dotyczącej wypadków 
i im przeciwdziałania - 1 punkt 

− zwiększenie wydajności działań poprzez 
zintegrowanie systemu z innymi podmiotami-1 
punkt 

− projekt innowacyjny nie nawiązujący do 
jakichkolwiek stosowanych do tej pory 
rozwiązań – 1 punkt 

 
 Przyznanie O punktów przy ocenie tego kryterium 
nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1- 20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje Strategię 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także wpływ 
projektu na zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną 
województwa. 
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OŚ. PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA 

Działanie 6.4 Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1. Warunki wstępne 

Wniosek 

aplikacyjny/ 

załączniki do 

wniosku 

aplikacyjnego 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 

na podstawie 

umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności 
sumy kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, 
terminu oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 

Beneficjenta 

Wniosek 

aplikacyjny/ 

załączniki do 

wniosku 

aplikacyjnego 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 

na podstawie 

umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca 
znajduje się w katalogu potencjalnych 
Beneficjentów, wskazanych w liście typów 
Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu. 

3. Kwalifikowalność projektu 

Wniosek 

aplikacyjny/ 

załączniki do 

wniosku 

aplikacyjnego 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 

na podstawie 

umowy 

cywilnoprawnej 

Pracownik 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z 
celami danego Działania/ Schematu oraz 
przykładowymi typami projektów wskazanymi w pkt. 
14 UMRPO dla danego Działania/ Schematu. Ocenie 
podlegać będzie również wnioskowana kwota/ 
poziom dofinansowania oraz minimalna/maksymalna 
wartość całkowita projektu pod kątem ich zgodności 
z UMRPO dla danego Działania/ Schematu. 
Weryfikowane będą również kwestie/informacje 
specyficzne określone dla danego Działania/Schematu 
oraz wewnętrzna logika projektu. 

4. 
Kompletność i poprawność 

wniosku 

Wniosek 

aplikacyjny/ 

załączniki do 

wniosku 

aplikacyjnego 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 

na podstawie 

umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości 
wypełniania poszczególnych jego pól zgodnie z 
zapisami regulaminu konkursu oraz kompletności 
wszystkich wymaganych regulaminem konkursu 
informacji, w tym informacji specyficznych dla 
danego Działania/Schematu. 

5. 
Poprawność przyjętych 

wskaźników 

Wniosek 

aplikacyjny/ 

załączniki do 

wniosku 

aplikacyjnego 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 

na podstawie 

umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych 
wskaźników rezultatu oraz produktu, w tym ocena 
czy Wnioskodawca wskazał wszystkie obowiązkowe 
dla danego Działania/ Schematu wskaźniki. 
Dodatkowo ocenie podlegać będzie prawidłowość 
prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji 
informacji oraz sposób pomiaru wskaźników. 

6. 

Montaż finansowy, w tym: 
wkład własny Beneficjenta 
ustalony na poziomie nie 

mniejszym, niż określony w 
Uszczegółowieniu MRPO dla 
danego działania/Schematu 

jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 

aplikacyjny/ 

załączniki do 

wniosku 

aplikacyjnego 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 

na podstawie 

umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność 
podatku VAT oraz pozostałych kosztów wskazanych w 
projekcie, poprawność wypełnienia tabel 
finansowych, w tym wykazu planowanych źródeł 
finansowania projektu. Projekt podlegać będzie 
również ocenie pod kątem występowania pomocy 
publicznej w projekcie. 

7. 
Spójność zapisów  w 

dokumentach 

Wniosek 

aplikacyjny/ 

załączniki do 

wniosku 

aplikacyjnego 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 

na podstawie 

umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w 
zakresie spójności odzwierciedlenia działań 
przewidzianych w projekcie za pomocą 
poszczególnych kosztów, czy planowane do 
osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są spójne z 
zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8. 
Kompletność i poprawność 

załączników 

Wniosek 

aplikacyjny/ 

załączniki do 

wniosku 

Pracownik/ 

osoba zatrudniona 

na podstawie 

umowy 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność 
załączników, w tym w szczególności czy 
przedstawiono wszystkie wymagane załączniki, w tym 
załączniki specyficzne określone dla danego 
Działania/ Schematu oraz czy zostały one 
sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu.  
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aplikacyjnego cywilnoprawnej 

Kryteria oceny merytorycznej 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Sprawdza: 

Pracownik/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i trwałość 
finansowa 

Wniosek 
aplikacyjny 

wraz z 
załącznikam

i 

KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium 
obejmie: 

- ocena możliwości finansowych Wnioskodawcy 
związanych z realizacją projektu,  

- weryfikacja analizy przychodów pod kątem 
spełniania zasady realności 

- sprawdzenie korelacji pomiędzy danymi w 
poszczególnych tabelach finansowych 

- weryfikacja trwałości finansowej Wnioskodawcy 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno - społeczny 
wpływ na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjneg

o 

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. 

Kryterium składa się z trzech subkryteriów: 

• Tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w 
ramach projektu – 0-1 pkt 

- stworzenie co najmniej jednego nowego trwałego 
miejsca pracy – 1 pkt 

- brak nowych miejsc pracy – 0 pkt 

• Forma prowadzenia opieki nad dziećmi – 0-2 pkt 
- żłobek – 2 pkt 
- klub dziecięcy i inne– 1 pkt 

• Rodzaj projektu 0-1 pkt 
- budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów 

opieki nad dziećmi – 1 pkt 
- doposażenie obiektów opieki nad dziećmi – 0 pkt 
W przypadku, gdy projekt składa się z obydwu ww. 
aspektów, ocenie w niniejszym subkryterium 
podlega wyżej punktowany. 

Punkty z poszczególnych subkryteriów podlegają 
sumowaniu. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjneg

o 

KOP 2 0-3 pkt 

W ramach kryterium oceniane będą dwa podstawowe 
subkryteria: 

• 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 – 0-1 pkt 

• Trwałość instytucjonalna – w toku oceny badane 
jest ewentualne ryzyko upadłości lub likwidacji 
podmiotu zarządzającego  – 0-1 pkt 

• Doświadczenie Beneficjenta w prowadzeniu opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 i/lub w wieku 
przedszkolnym – 0-1 pkt 

Punkty podlegają sumowaniu. 

W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 w 
jednym z dwóch pierwszych subkryteriów, należy 
zażądać 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 
aplikacyjneg

o 

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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego 
rozwoju na poszczególnych etapach wdrażania 
funduszy a w szczególności w dostępie do nich. 
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Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 

1. Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości 
osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz 
politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) - 0-2 
punkty 

W zakresie polityki równości szans stosuje się 
następującą punktację: 

- negatywny wpływ projektu na politykę równości 
szans – 0 punktów 

- neutralny wpływ projektu na politykę równości 
szans –1 punkt 

- pozytywny wpływ projektu na politykę równości 
szans –2 punkty 

2. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ 
projektu na politykę zrównoważonego rozwoju, w 
szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu możliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej) - 0-2 punkty 

W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego stosuje się następująca punktację: 

- negatywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego – 0 punktów  

- neutralny wpływ projektu na zrównoważony 
rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego –1 punkt 

- pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego – 2 punkty 

  

Ocena końcowa = ocena punktowa za subkryterium 1 + 
ocena punktowa za subkryterium 2. 

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek  z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać 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/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjneg

o 

KOP 3 0-3 pkt 

Kryterium odpowiada na pytanie czy projekt jest 
uzasadniony, a więc czy uzupełnia jakieś braki, służy 
podniesieniu jakości danej usługi (funkcji), czy też 
będzie spełniać przewidywane potrzeby (wzrost 
potrzeb). 

Zasadność realizacji projektu ma charakter 
indywidualny (dla każdego projektu) i jest zależna od 
poziomu potrzeb. 

Zasadność realizacji związana jest z jakością już 
posiadanej bazy opieki nad dziećmi, a co za tym idzie 
koniecznością jej budowy, rozbudowy, modernizacji 
lub doposażenia. 

Ocenie podlegać będzie zasadność realizacji projektu 
w świetle: 

- prognoz demograficznych,  
- liczby potencjalnych użytkowników, 
- istniejącej bazy opieki nad dziećmi,  
- odległości od innych tego typu obiektów, 

możliwości dojazdu do tych obiektów, 

Beneficjent będzie zobowiązany podać wszystkie 
powyższe informacje w skali gminy jst, na terenie 
której realizowany będzie projekt, oraz w obszarze 
oddziaływania projektu, jeśli będzie to potencjalnie 
wpływało na ocenę zasadności realizacji projektu.  

Punktacja (0-3 pkt): 

- zasadność wysoka – prognozy demograficzne i/lub 
inne analizy wskazują na odpowiednią liczbę 
potencjalnych użytkowników, istniejąca baza 
opieki nad dziećmi na obszarze oddziaływania 
projektu jest niewystarczająca, brak możliwości 
wykorzystania infrastruktury znajdującej się w 
otoczeniu obszaru oddziaływania projektu – 3 pkt 

- zasadność średnia - prognozy demograficzne i/lub 
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inne analizy wskazują na odpowiednią liczbę 
potencjalnych użytkowników, istniejąca baza 
opieki nad dziećmi na obszarze oddziaływania 
projektu jest niewystarczająca – 2 pkt 

- zasadność niska - prognozy demograficzne i/lub 
inne analizy wskazują na odpowiednią liczbę 
potencjalnych użytkowników – 1 pkt 

- brak zasadności realizacji projektu – nie 
wykazano odpowiedniego zapotrzebowania na 
usługi opieki nad dziećmi – 0 pkt 

W przypadku uzyskania 0 pkt należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie zasadności 
realizacji projektu, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

5. 
Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjneg

o 

KOP 2 0-3 pkt 

Kryterium komplementarności projektu odpowiada na 
pytanie czy projekt jest częścią jakiejś większej 
całości, czy też jest odizolowanym przedsięwzięciem 
bez powiązań z innymi projektami. Preferowane będą 
projekty komplementarne z innymi przedsięwzięciami. 
W ramach kryterium należy ocenić komplementarność 
projektu w stosunku do: 

1. Projektów aktualnie realizowanych lub 
zrealizowanych przez Beneficjenta – 3 punkty 

2. Projektów aktualnie realizowanych lub 
zrealizowanych przez inne podmioty niż Beneficjent – 
2 punkty 

3. Projektów planowanych zarówno przez 
wnioskodawcę, jak i inne podmioty, których realizacja 
została przesądzona, a projekt jest uwzględniony w 
budżecie, w wieloletnim planie inwestycyjnym lub 
innym dokumencie – 1 punkt  

4. Pozostała komplementarność projektu z 
przedsięwzięciami planowanymi nie mającymi żadnego 
poparcia w jakichkolwiek dokumentach, a także brak 
komplementarności – 0 punktów  

Projekt może być komplementarny wyłącznie w 
stosunku do jednego rodzaju projektów w/w. Punkty 
nie podlegają sumowaniu. W przypadku gdy 
wnioskodawca przedstawił komplementarność dla 
dwóch lub więcej rodzajów projektów wymienionych 
w powyższych podpunktach ocena będzie odnosić się 
do komplementarności w stosunku do projektów 
najwyżej punktowanych w hierarchii. Przyznanie 0 
punktów nie powoduje usunięcia projektu z dalszej 
oceny. 

6. Lokalizacja projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjneg

o 

KOP 2 0-4 pkt 

Miasta na prawach powiatu – 1 pkt 

Pozostałe miasta – 2 pkt 

Obszary wiejskie – 4 pkt 

7. 

Stan przygotowania 
projektu do realizacji 

 

Wniosek 
aplikacyjny/ 

załączniki 
do wniosku 

aplikacyjneg
o 

KOP 4 

3-4 pkt 

Kryteria dla 
projektów 

wymagających 
pozwolenia na 

budowę lub 
zgłoszenia budowy 

– 4 punkty - Projekt posiada 
wymagane prawem polskim 
decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) 
pozwalające na realizacje 
całości inwestycji.  

– 3 punkty - Projekt posiada 
decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne), nie 
obejmujące całości inwestycji 
i/lub opracowaną dokumentację 
techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny 
gruntu.  

1-2 pkt 

Kryteria dla 
projektów typu 
"zaprojektuj i 

wybuduj" 

– 2 punkty - Przedstawiono 
szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program 
funkcjonalno-użytkowy, a 
projekt posiada uregulowany 
status prawny gruntu.  

- 1 punkt - Przedstawiono 
szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program 
funkcjonalno-użytkowy, jednak 
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projekt nie posiada 
uregulowanego statusu 
prawnego gruntu. 

0-3 pkt 

Kryteria dla 
projektów 

niewymagających 
pozwolenia na 

budowę 

- 3 punkty - Wykazano wysoki 
stopień przygotowania projektu 
(określono szczegółowe 
parametry zakupywanego 
sprzętu oraz jego lokalizację w 
terenie, 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. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 

Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim 
projekt realizuje Strategię Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2011-2020, a także wpływ 
projektu na zrównoważony rozwój regionu oraz 
spójność wewnętrzną województwa. Pod uwagę 
zostanie również wzięty wpływ projektu na 
zapewnienie równomiernego dostępu do obiektów 
infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 w 
przestrzeni województwa. 

 

 

 
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. , 34/09 z dnia 17 czerwca 2009 r., 41/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. , 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp
. 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

Waga  

Charakter 
kryterium 

L/P (Logiczne/ 
Punktowe) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z wymogami 
regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy kontrolnej wersji 
elektronicznej i papierowej, terminu oraz miejsca złożenia 
wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 

Beneficjenta 
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje się w 
katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w liście typów 
Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego Działania/Schematu 
oraz czy nie widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych z 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu 

3. 
Kwalifikowalność 

projektu 
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami danego 
Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami projektów 
wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego Działania/ Schematu. 
Ocenie podlegać będzie również wnioskowana kwota/ poziom 
dofinansowania oraz minimalna/ maksymalna wartość całkowita 
projektu pod kątem ich zgodności z UMRPO dla danego Działania/ 
Schematu. Weryfikowane będą również kwestie/ informacje 
specyficzne określone dla danego Działania/ Schematu oraz 
wewnętrzna logika projektu.                                                                                                  

4. 
Kryteria 
dostępowe dla 
Działania 7.1 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 

- L 

W ramach tej części weryfikacji polegać będą kryteria specyficzne 
w zależności od rodzaju Działania/ Schematu oraz w zależności od 
charakteru projektu.  
 
1. Czy projekt realizowany jest w miejscowościach znajdujących 
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cywilnoprawnej się w aglomeracjach od 2000 do 15000 RLM ujętych w Krajowym 
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych – podczas oceny 
pod uwagę brane będą zapisy aktualnego KPOŚK lub też 
Rozporządzenia Wojewody, w zależności o tego, który z tych 
dokumentów zawiera najbardziej aktualne dane.  
2. Czy dla sieci kanalizacji sanitarnej - na 1 km sieci przypada nie 
mniej niż 120 osób – zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic 
aglomeracji.  
3. Demarkacja z PROW -  dotycząca lokalizacji i kwoty. 
 
W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z kryteriów 
dostępowych projekt podlega odrzuceniu. 

5. 
Kompletność i 
poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

 - L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o dofinansowanie, pod 
kątem prawidłowości wypełniania poszczególnych jego pól zgodnie 
z zapisami regulaminu konkursu oraz kompletności wszystkich 
wymaganych regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu. 

6. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

 - L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca wskazał 
wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ Schematu 
wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie prawidłowość 
prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku aplikacyjnego w 
zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz sposób pomiaru 
wskaźników. 

7. 

Montaż finansowy, 
w tym: 
wkład własny 
beneficjenta 
ustalony na 
poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schemat
u jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku VAT oraz 
pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, poprawność 
wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu planowanych źródeł 
finansowania projektu. Projekt podlegać będzie również ocenie 
pod kątem występowania pomocy publicznej w projekcie. 

8.  
Spójność zapisów 
w dokumentach  

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

 - L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów wniosku 
aplikacyjnego oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz 
finansowym, w szczególności w zakresie spójności 
odzwierciedlenia działań przewidzianych w projekcie za pomocą 
poszczególnych kosztów,  czy planowane do osiągnięcia wskaźniki 
produktu i rezultatu są spójne z zapisami wniosku o 
dofinansowanie. 

9.  
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Załączniki 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w tym w 
szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane załączniki, 
w tym załączniki specyficzne określone dla danego Działania/ 
Schematu oraz czy zostały one sporządzone zgodnie z wymogami 
formalnymi zawartymi w regulaminie konkursu.   

Kryteria oceny merytorycznej 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Sprawdza: 

Pracownik/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i 

trwałość 
finansowa 

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 poziom wskaźników rentowności 
inwestycji takich jak: finansowa bieżąca 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 pieniężnych w okresie 
realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy 
finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości finansowej 
zostały zawarte w Wytycznych do studium wykonalności dla 
projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach MRPO na lata 
2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-

społeczny  wpływ 
na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki 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. 
  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
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- Tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach projektu – 
maksymalnie 1 punkt 
Podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno- 
społecznym rozwoju regionu jest przyrost wysokiej jakości stałych 
miejsc pracy oraz rozwój nowych przedsiębiorstw, co przekłada 
się na zwiększenie wpływów z podatków oraz zmniejszenie 
obciążeń w zakresie wspierania osób bezrobotnych oraz tych o 
niskich dochodach. W związku z powyższym należy premiować 
projekty, których efektem jest zwiększanie zatrudnienia w 
regionie, w szczególności w powiatach, gdzie stopa bezrobocia 
jest szczególnie wysoka. 
   
- Ekonomiczno - społeczne oddziaływanie projektu – maksymalnie 
3 punkty 
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych, 
będących bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji 
projektu. Kryterium będzie każdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą efektywności 
ekonomicznej.  
 
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy + Ocena punktowa w zakresie ekonomiczno- 
społecznego oddziaływania projektu   
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla któregokolwiek z 
w/w subkryteriów projekt podlega dalszej ocenie. 

2. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Trwałość efektów związanych z wydatkowaniem środków powinna 
być jednym z podstawowych kryteriów decydujących o 
dofinansowaniu projektu inwestycyjnego, ponieważ trwałość 
poszczególnych projektów rzutuje bezpośrednio na trwałość 
efektów całego programu regionalnego. Wsparcie nie powinno być 
kierowane na realizację projektów, co do których, istnieją istotne 
wątpliwości, że Beneficjent będzie w stanie utrzymać ich 
funkcjonowanie w perspektywie długoletniej. 
 
Kryterium to składa się z trzech podstawowych subkryteriów: 
- Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt oraz 
zarządzającego projektem po jego zakończeniu – maksymalnie 1 
pkt 
W toku oceny badana jest struktura organizacyjna Beneficjenta 
pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych dla 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania projektu w fazie 
operacyjnej. 
- Trwałość instytucjonalna  - maksymalnie 1 pkt  
W toku oceny badana jest zdolność do pokrycia przez podmiot 
zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów związanych 
z operacyjną fazą projektu oraz ewentualne ryzyko upadłości lub 
likwidacji podmiotu zarządzającego 
- Trwałość programowa - planowany sposób wykorzystywania 
infrastruktury lub produktów projektu – 0 – 2 pkt jest to niezwykle 
istotny element, warunkujący trwałość założonych rezultatów 
projektu oraz realizację określonych celów. 
 
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie trwałości 
organizacyjnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości finansowej 
i instytucjonalnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości 
programowej 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla któregokolwiek z 
w/w subkryteriów, należy zażądać 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 „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 mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zasady 
zrównoważonego rozwoju na poszczególnych etapach wdrażania 
funduszy a w szczególności w dostępie do nich. 
 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
  
1. Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości 
szans kobiet i mężczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich 
i wiejskich) - 0-2 punkty 
W zakresie polityki równości szans stosuje się następującą 
punktację: 
-   negatywny wpływ projektu na politykę równości szans – 0 pkt 
-   neutralny wpływ projektu na politykę równości szans – 1 pkt 
-   pozytywny wpływ projektu na politykę równości szans – 2 pkt 
 

2. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego: wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska, uwzględnienie w ramach projektu możliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
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efektywności energetycznej) - 0-2 punkty. 
W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego stosuje się 
następująca punktację: 

- negatywny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 0 pkt  

- neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 1 pkt 

- pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 2 pkt 

-  
Ocena końcowa = ocena punktowa za subkryterium 1 + ocena 
punktowa za subkryterium 2. 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z 
w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na polityki horyzontalne, a 
w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega 
dalszej ocenie. 

4. 
Zagregowany efekt 
ekologiczny 

Studium 
Wykonalności 

KOP 5 1-4 pkt 

Wszyscy Beneficjenci są zobowiązani przedstawić wyliczenia 
dotyczące zagregowanego efektu ekologicznego, według podanego 
wzoru. Następnie tworzony jest ranking projektów od najwyższego 
do najniższego efektu. Projekty dzielone są na 4 grupy - projekty 
o najwyższym wskaźniku otrzymują 4 punkty, zaś projekty o 
najniższym – 1 punkt: 
I grupa - 4 pkt 
II grupa - 3 pkt 
III grupa - 2 pkt 
IV grupa - 1 pkt 

5. 
Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

Po zapoznaniu się z wnioskiem aplikacyjnym oraz studium 
wykonalności należy wybrać jedną z poniższych opcji:                          
- spójność z projektami zrealizowanymi/realizowanymi przez 
Beneficjenta – 3 pkt 
- spójność z projektami zrealizowanymi/realizowanymi przez inne 
podmioty niż wnioskodawca – 2 pkt 
- spójność ze strategią lokalną, regionalną lub branżową lub/oraz 
z projektami planowanymi w przyszłości do realizacji przez 
Beneficjenta lub inne podmioty na danym terenie / w danej 
dziedzinie – 1 pkt 
- brak spójności gdy wnioskodawca nie przedstawił żadnych 
informacji w tym zakresie lub przedstawił komplementarność z 
przedsięwzięciami planowanymi niemającymi żadnego poparcia w 
jakichkolwiek dokumentach – 0 pkt 

6. Typ projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-3 pkt 

Typ projektu: 
- oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną lub wraz z 
siecią wodociągową– 3 pkt 
- kanalizacja lub oczyszczalnia ścieków – 2 pkt 
- wodociąg – 1 pkt 
- inne (np. zbiorniki do gromadzenia wody) – 0 pkt 

7. 
Stopień 

skanalizowania 
gminy 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-4 pkt 

Stopień skanalizowania Gminy – stosunek gospodarstw domowych/ 
budynków podpiętych do kanalizacji sanitarnej (oraz posiadające 
przydomowe oczyszczalnie ścieków) do całkowitej ilości 
gospodarstw domowych/ budynków (zgodnie z aktualnymi 
danymi): 
- 0% - 10% - 4 pkt 
- 10% - 45% - 3 pkt 
- 45% - 90% - 2 pkt 
- powyżej 90% - 1 pkt  

8. 
Lokalizacja 

projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-2 pkt 

Lokalizacja projektu: 
- miejscowości uzdrowiskowe, miejscowości o szczególnych 
walorach przyrodniczych (gminy na obszarach, których znajdują 
się na tereny parków narodowych, krajobrazowych, obszary 
Natura 2000) – 2 pkt 
- pozostałe miejscowości – 0 pkt 

stan przygotowania projektu do realizacji 

1. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia budowy 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 

3-4 pkt 

4 punkty - projekt posiada wymagane prawem polskim decyzje 
administracyjne (pozwolenie na budowę lub dokumenty 
równoważne) pozwalające na realizacje całości inwestycji 
3 punkty - projekt posiada decyzje administracyjne (pozwolenie 
na budowę lub dokumenty równoważne), nie obejmujące całości 
inwestycji i/lub opracowaną dokumentację techniczną oraz 
posiada uregulowany status prawny gruntu   

2. 

Kryteria dla 
projektów typu 
"zaprojektuj i 
wybuduj" 

1-2 pkt 

2 punkty - przedstawiono szczegółowy opis działań w projekcie 
oraz program funkcjonalno-użytkowy, a projekt posiada 
uregulowany status prawny gruntu  
1 punkt - przedstawiono szczegółowy opis działań w projekcie oraz 
program funkcjonalno - użytkowy, jednak projekt nie posiada 
uregulowanego statusu prawnego gruntu 

3. 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagających 
pozwolenia na 
budowę 

0-4 pkt 

4 punkty - wykazano wysoki stopień przygotowania projektu 
(określono szczegółowe parametry zakupywanego sprzętu oraz 
jego lokalizację w terenie, 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 
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Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1- 20 % oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje 
Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, 
a także wpływ projektu na zrównoważony rozwój regionu oraz 
spójność wewnętrzną województwa. Ocena strategiczna, czyli w 
szczególności ocena stopnia wpisania się projektu w Strategię 
Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także 
jego wpływ na zrównoważony rozwój regionu oraz spójność 
wewnętrzną województwa, została dokonana na etapie tworzenia 
Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych. 
Ujęcie projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych 
Projektów Kluczowych MRPO 2007 – 2013 jest równoznaczne z 
przyznaniem maksymalnej oceny. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM 
MRPO) w latach 2007 – 2013 Nr: 44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 06/09 z dnia 10 lutego 2009 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r. , 
42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r., 4/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp
. 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

Waga  

Charakter 
kryterium 

L/P 
(Logiczne/ 
Punktowe) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 

Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 
Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu 
oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje 
się w katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych 
w liście typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla 
danego Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w 
rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości 
ubiegania się o dofinansowanie projektu.  

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod 
kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność 
wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami regulaminu 
konkursu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu.   

5.  
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 
wniosku aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji 
informacji oraz sposób pomiaru wskaźników. 

6.  

Montaż finansowy, 
w tym: 
wkład własny 
beneficjenta 
ustalony na 
poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schemat
u jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku 
VAT-u oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym 
wykazu planowanych źródeł finansowania projektu. 
Projekt podlegać będzie również ocenie pod kątem 
występowania pomocy publicznej w projekcie.  

7. Spójność zapisów 
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
-  L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w zakresie 
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podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

spójności odzwierciedlenia działań przewidzianych w 
projekcie za pomocą poszczególnych kosztów,  czy 
planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu 
są spójne z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8.  
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego  

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

-  L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, 
w tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie 
wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy 
zostały one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu.   

 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp
. 

Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 
Sprawdza: 

Pracownik/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i 
trwałość 
finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 
 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz 
trwałości finansowej zostały zawarte w Wytycznych do 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 
realizowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Komplementarnoś
ć projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

Po zapoznaniu się z dokumentacją aplikacyjną  należy 
wybrać jedną z poniższych opcji: 
- spójność z projektami w dziedzinie OZE oraz mającymi 
na celu poprawę jakości powietrza 
zrealizowanymi/realizowanymi przez  Wnioskodawcę –  
3 punkty; 
- spójność z projektami w dziedzinie OZE oraz mającymi 
na celu poprawę jakości powietrza 
zrealizowanymi/realizowanymi przez inne podmioty niż 
Wnioskodawca – 2 punkty; 
- spójność ze strategią lokalną, regionalną lub branżową 
lub/oraz z projektami planowanymi w przyszłości do 
realizacji przez -Wnioskodawcę lub inne podmioty na 
danym terenie / w danej dziedzinie, których realizacja 
powinna być potwierdzona w konkretnych dokumentach 
finansowych – 1 punkt; 
- brak spójności - gdy Wnioskodawca nie przedstawił 
żadnych informacji w tym zakresie, przedstawił 
komplementarność z przedsięwzięciami planowanymi nie 
mającymi żadnego poparcia w jakichkolwiek 
dokumentach bądź też przedsięwzięciami niezwiązanymi 
merytorycznie z  tematyką OZE oraz ochrony powietrza – 
0 punktów. 
 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

2. 
Kompleksowość 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 1 lub 2 pkt 

W ramach kryterium ocenie podlega: 
- czy oprócz standardowych rozwiązań infrastrukturalnych 
projekt przewiduje dodatkowe wartości w zakresie 
infrastruktury i urządzeń, które wykraczają poza 
charakter podstawowy, skalowalność – 2 punkty; 
- czy produkty projektu mają charakter standardowy w 
danej dziedzinie – 1 punkt. 
Przyznanie maksymalnej ilości punktów jest możliwe 
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jedynie dla projektów, które faktycznie  przewidują  
rozwiązania ponadstandardowe. Wnioskodawca musi 
wykazać, że jego projekt może zostać rozbudowany o 
dodatkowe elementy w przyszłości. 
Skalowalność w tym przypadku rozumiana jest jako 
pewnego rodzaju innowacyjność np. projekt 
przygotowany pod nowe rozwiązania, modularność 
systemu i potencjał w zakresie jego rozbudowy. 

3. Typ projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 
0 lub 2-3 

pkt 

Za priorytetowe uznawane są inwestycje związane z 
odnawialnymi/ alternatywnymi źródłami energii (ponad 
60% udziałów kosztów kwalifikowanych w projekcie): 
- projekty z zakresu wykorzystania odnawialnych/ 
alternatywnych źródeł energii gwarantujące stałość 
dostaw energii niezależnie od warunków atmosferycznych 
– 3 punkty; 
- projekty z zakresu wykorzystania odnawialnych/ 
alternatywnych źródeł energii 2 punkty; 
- pozostałe projekty – 0 punktów. 
 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

4. 
 
Efekt lokalny 
przedsięwzięcia  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 2-4 pkt 

 
Ze względu na złą jakość powietrza w regionie 
preferowane będą projekty, które bezpośrednio 
przyczyniają się do poprawy jakości powietrza na danym 
obszarze/gminie – efekt lokalny projektu.  
 
Punktacja jest przyznawana  wyłącznie w przypadku 
projektów spełniających równocześnie warunek dot. 
bezpośredniego efektu, jakim jest lokalna poprawa 
jakości powietrza  oraz lokalizacji projektu w: 
 
- miejscowości uzdrowiskowej – 4 punkty; 
- miejscowości o szczególnych walorach przyrodniczych 
(gminy na obszarach, których znajdują się  tereny parków 
narodowych, krajobrazowych, obszary Natura 2000) – 3 
punkty; 
- pozostałych miejscowościach – 2 punkty. 
 
Projekty nie spełniające powyższych kryteriów otrzymują 
0 punktów. Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z 
oceny. 

5. Kogeneracja  

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-2 pkt 

Preferowane będą inwestycje, w których występuje 
kogeneracja (produkcja energii elektrycznej z ciepłem w 
skojarzeniu).                                                                                                       
– w przypadku występowania trigeneracji - 2 punkty; 
- w przypadku występowania kogeneracji - 1 punkt ;                                                                         
- w przypadku  braku trigeneracji i kogeneracji w ramach 
projektu - 0 punktów. 
 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 

6. 
Ekonomiczno-
społeczny  wpływ 
na rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 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.  
 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
1. Ekonomiczno - społeczne oddziaływanie projektu – 
maksymalnie 2 punkty.  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych, 
będących bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji 
projektu.  
Kryterium będzie każdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej.  
W przedmiotowym subkryterium  analizie podlegać będzie 
nie tylko pozytywny wpływ projektu na otoczenie 
społeczno- gospodarcze, ale również  koszty społeczne z 
nim związane np. jego negatywne oddziaływanie na 
otoczenie (zaburzenie krajobrazu naturalnego, brak 
wykorzystania terenów zdegradowanych lub 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 396

przeznaczenie pod inwestycję gruntów (użytków) rolnych, 
które można przeznaczyć pod uprawy (lub w inny 
optymalny sposób). W ramach subkryterium badaniu 
podlegać będzie również  efektywność projektu i 
optymalizacja przyjętych rozwiązań technicznych do 
faktycznych potrzeb.  
W przypadku zdiagnozowania pewnych negatywnych 
aspektów oddziaływania projektu na rozwój regionu, 
stanowić to może argumentację do obniżenia punktacji w 
ramach tego subkryterium lub też odrzucenia projektu. 
 
2. Tworzenie nowych trwałych/stałych miejsc pracy w 
ramach projektu – maksymalnie 1 punkt.  
Podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno- 
społecznym rozwoju regionu jest przyrost wysokiej 
jakości stałych miejsc pracy oraz rozwój nowych 
przedsiębiorstw, co przekłada się na zwiększenie 
wpływów z podatków oraz zmniejszenie obciążeń w 
zakresie wspierania osób bezrobotnych oraz tych o niskich 
dochodach. W związku z powyższym należy premiować 
projekty, których efektem jest zwiększanie zatrudnienia 
w regionie, w szczególności w powiatach gdzie stopa 
bezrobocia jest szczególnie wysoka.   
 
 W przypadku tworzenia jednego lub więcej, stałego 
miejsca pracy (w wymiarze co najmniej ½ etatu) – 1 
punkt. 
 
Punkty podlegają sumowaniu.  
 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
subkryterium Ekonomiczno - społeczne oddziaływanie 
projektu należy zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
ww. zakresie, a w przypadku braku odpowiednich 
wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie.             

7. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1 0-2 pkt 

Trwałość efektów związanych z wydatkowaniem środków 
powinna być jednym z podstawowych kryteriów 
decydujących o dofinansowaniu projektu inwestycyjnego, 
ponieważ trwałość poszczególnych projektów rzutuje 
bezpośrednio na trwałość efektów całego programu 
regionalnego. Wsparcie nie powinno być kierowane na 
realizację projektów, co do których, istnieją istotne 
wątpliwości że Wnioskodawca będzie w stanie utrzymać 
ich funkcjonowanie w perspektywie długoletniej.  
 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
 
1.Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt 
oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu – 
maksymalnie 1 pkt. 
W toku oceny badana jest struktura organizacyjna 
Wnioskodawcy pod kątem posiadania zasobów ludzkich i 
sprzętowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
projektu w fazie operacyjnej.  
 
 
2.Trwałość instytucjonalna  - maksymalnie 1 pkt. 
W toku oceny badana jest zdolność do pokrycia przez 
podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych 
kosztów związanych z operacyjną fazą projektu oraz 
ewentualne ryzyko upadłości lub likwidacji podmiotu 
zarządzającego  
 
Punkty podlegają sumowaniu.  
 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie.             
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8. 
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 
mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zasady 
zrównoważonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdrażania funduszy, a w szczególności w dostępie do 
nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
  
1. Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich) - 0-2 punkty. 
W zakresie polityki równości szans stosuje się następującą 
punktację: 

-  negatywny wpływ projektu na politykę równości 
szans – 0 punktów; 

-  neutralny wpływ projektu na politykę równości szans 
– 1 punkt; 

-  pozytywny wpływ projektu na politykę równości 
szans – 2 punkty. 

 
 
2. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu 
na politykę zrównoważonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej) - 
0-2 punkty. 
W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego stosuje się następująca punktację: 
  -  negatywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 0 punktów  
-   neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 1 punkt 
-    pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
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propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 2 punkty 
 
 W związku z faktem, iż projekty dot. ochrony powietrza 
oraz OZE z zasady mają pozytywny wpływ na środowisko, 
przyznanie maksymalnej liczy punktów w ramach 
przedmiotowego subkryterium musi wiązać się z 
realizacją dodatkowych działań związanych z edukacją 
ekologiczną czy też promocją rozwiązań sprzyjających 
realizacji celów działania w ramach projektu, etc.    
Punkty podlegają sumowaniu.  
 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek  
z w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać od 
Wnioskodawcy wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na 
polityki horyzontalne,  
a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie. 

9. 
Efekt ekologiczny 
przedsięwzięcia 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 1-4 pkt 

Wszyscy Wnioskodawcy są zobowiązani przedstawić 
wyliczenia dotyczące efektu ekologicznego 
przedsięwzięcia, według podanego przez IŻ wzoru. 
Następnie tworzony jest ranking projektów od 
najwyższego do najniższego efektu. Projekty dzielone są 
na 4 grupy - Wnioskodawcy o najwyższym wskaźniku 
otrzymują 4 punkty, a o najniższym 1: 
I grupa - 4 punkty; 
II grupa - 3 punkty; 
III grupa - 2 punkty; 
IV grupa - 1 punkt. 
 
W przypadku błędów/ niespójności/ braku wiarygodnych 
założeń dla wyliczeń związanych z efektem ekologicznym 
w danym projekcie, wniosek jest kierowany do 
uzupełnienia. Jeżeli pomimo prośby o uzupełnienie 
wyliczenia dot. efektu ekologicznego, projekt nadal 
będzie zawierać błędy uniemożliwiające potwierdzenie 
zaprezentowanego przez Wnioskodawcę wyniku, projekt 
otrzymuje 0 pkt i nie podlega dalszej ocenie. 
 

Ocena  stanu przygotowania projektu do realizacji  

1. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia budowy 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 

3-4 pkt 

– 4 punkty - Projekt posiada wymagane prawem polskim 
decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) pozwalające na realizacje 
całości inwestycji; 
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne), nie 
obejmujące całości inwestycji i/lub opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany 
status prawny gruntu. 

2. 

Kryteria dla 
projektów typu 
"zaprojektuj i 
wybuduj" 

1-2 pkt 

– 2 punkty - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a projekt 
posiada uregulowany status prawny gruntu; 
- 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno - użytkowy, jednak 
projekt nie posiada uregulowanego statusu prawnego 
gruntu. 

3. 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagających 
pozwolenia na 
budowę 

0-4 pkt 

- 4 punkty - Wykazano wysoki stopień przygotowania 
projektu (określono szczegółowe parametry 
zakupywanego sprzętu oraz jego lokalizację w terenie, 
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. 
 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z oceny. 
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Ocena strategiczna 

1. 
Ocena 
strategiczna 

1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 

Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt 
realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego 
na lata 2011-2020, a także wpływ projektu na 
zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną 
województwa. 
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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 Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 nr 44/08 z 
dnia 25 czerwca 2008 r., 07/09 z dnia 10 lutego 2009 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r., 42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., 
3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

Waga 
Charakter 
kryterium 

L/P 
Komentarz/Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 
Ocena formalna 

1. Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z wymogami 
regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy kontrolnej wersji 
elektronicznej i papierowej, terminu oraz miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje się w 
katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w liście typów 
Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego Działania/Schematu 
oraz czy nie widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych z 
możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu.  

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami danego 
Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami projektów 
wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego Działania/ Schematu. 
Ocenie podlegać będzie również wnioskowana kwota/poziom  
dofinansowania oraz minimalna/maksymalna wartość całkowita 
projektu pod kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również kwestie/informacje 
specyficzne określone dla danego Działania/Schematu oraz  
wewnętrzna logika projektu. 

4.  

Zgodność z 
Wojewódzkim 
Planem Gospodarki 
Odpadami 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L Kryterium dostępowe dla Działania 7.3 

5. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o dofinansowanie, pod 
kątem prawidłowości wypełniania poszczególnych jego pól zgodnie z 
zapisami regulaminu konkursu oraz kompletności wszystkich 
wymaganych regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu.   

6. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  rezultatu 
oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca wskazał wszystkie 
obowiązkowe dla danego Działania/ Schematu wskaźniki. Dodatkowo 
ocenie podlegać będzie prawidłowość prezentacji wskaźników w 
tabeli E.2 wniosku aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji 
informacji oraz sposób pomiaru wskaźników. 

7. 

Montaż finansowy w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta 
ustalony na 
poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku VAT-u oraz 
pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, poprawność 
wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu planowanych źródeł 
finansowania projektu. Projekt podlegać będzie również ocenie pod 
kątem występowania pomocy publicznej w projekcie.  

8. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów wniosku 
aplikacyjnego oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz 
finansowym, w szczególności w zakresie spójności odzwierciedlenia 
działań przewidzianych w projekcie za pomocą poszczególnych 
kosztów,  czy planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu 
są spójne z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

9. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

 
Załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w tym w 
szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane załączniki, w 
tym załączniki specyficzne określone dla danego Działania/ Schematu 
oraz czy zostały one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu.   

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Źródło 
informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i 
trwałość finansowa 

Wniosek 
aplikacyjny KOP - L 

Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: 
• ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania 
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wraz z 
załącznikami 

inwestycji, weryfikowany będzie poziom wskaźników rentowności 
inwestycji takich jak: finansowa bieżąca 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 pieniężnych w okresie realizacji i 
eksploatacji inwestycji. 
 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy 
finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości finansowej 
zostały zawarte w Wytycznych do studium wykonalności dla 
projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach MRPO na lata 
2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

Kryterium komplementarności projektu odpowiada na pytanie czy 
projekt jest częścią jakiejś większej całości, czy też jest 
odizolowanym przedsięwzięciem bez powiązań z innymi projektami. 
Preferowane będą projekty komplementarne z innymi 
przedsięwzięciami. W ramach kryterium należy ocenić 
komplementarność projektu w stosunku do: 
1. Projektów aktualnie realizowanych lub zrealizowanych przez 
Beneficjenta - 3 pkt. 
2. Projektów aktualnie realizowanych lub zrealizowanych przez inne 
podmioty niż Beneficjent - 2 pkt. 
3. Projektów planowanych zarówno przez wnioskodawcę, jak i inne 
podmioty, których realizacja została przesądzona (np. projekt jest 
uwzględniony w budżecie, w wieloletnim planie inwestycyjnym lub 
innym dokumencie) - 1 pkt.  
4. Pozostała komplementarność projektu np. z przedsięwzięciami 
planowanymi niemającymi żadnego poparcia w jakichkolwiek 
dokumentach, a także brak komplementarności - 0 pkt.  
Projekt może być komplementarny wyłącznie w stosunku do jednego 
rodzaju w/w projektów. Punkty nie podlegają sumowaniu. W 
przypadku gdy wnioskodawca przedstawił komplementarność dla 
dwóch lub więcej rodzajów projektów wymienionych w powyższych 
podpunktach ocena będzie odnosić się do komplementarności w 
stosunku do projektów najwyżej punktowanych w hierarchii. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektów z dalszej oceny. 

2. 
Kompleksowość 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 1-3 pkt 

Kompleksowość projektu oznacza realizację więcej niż jednego 
elementu, preferowane będą projekty wieloaspektowe.  
Kryterium opiera się o dwa podstawowe elementy podlegające 
ocenie: 
- czy oprócz standardowych rozwiązań infrastrukturalnych projekt 
przewiduje dodatkowe wartości w zakresie infrastruktury i urządzeń, 
które wykraczają poza charakter podstawowy, skalowalność - 3 
punkty; 
- czy produkty projektu mają charakter standardowy w danej 
dziedzinie – 1 punkt. 

3. Typ projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-3 pkt 

Przyjęto następującą gradację ocen w zależności od typów projektów: 
1.Projekty związane z organizacją i wdrożeniem selektywnej zbiorki 
odpadów, budową i rozbudową instalacji zmniejszających ilość 
odpadów składowanych na składowiskach – 3 pkt. 
2. Projekty związane z budową i rozbudową instalacji do 
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, projekty związane z 
usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 2 pkt. 
3. Pozostałe projekty – 1 pkt. 

4. Lokalizacja projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

W ramach kryterium premiowane będą projekty mające pozytywny 
wpływ i zmierzające do poprawy gospodarowania odpadami na tereny 
preferowane w tym kryterium, czyli miejscowości uzdrowiskowe, 
miejscowości o szczególnych walorach przyrodniczych (gminy na 
obszarach, których znajdują się tereny parków narodowych, 
krajobrazowych, obszary Natura 2000)   
W ramach kryterium oceniana będzie lokalizacja projektu i jej 
oddziaływanie na dany obszar.  
- projekt neutralny dla miejscowości – 0 pkt.  
- projekt wpływa na poprawę gospodarowania odpadami na terenach 
preferowanych – (miejscowości uzdrowiskowe, miejscowości o 
szczególnych walorach przyrodniczych - gminy na obszarach,  których 
znajdują się tereny parków narodowych, krajobrazowych, obszary 
Natura 2000 z wyłączeniem projektów mogących wpłynąć 
negatywnie/obniżyć walory miejscowości) – 3 pkt. 
Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej oceny 

5. 
Liczba mieszkańców 
korzystających z 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 1-3 pkt 

W ramach kryterium oceniana będzie liczba mieszkańców 
korzystającą z projektu. Punktowane będą projekty, z których 
korzystać będzie:  
- 100-150 tys. mieszkańców – 3 pkt 
- 50-100 tys. mieszkańców – 2 pkt 
- poniżej 50 tys. mieszkańców – 1 pkt 

6. 
Sposób 
zagospodarowania 
odpadów 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-2 pkt 

W ramach kryterium punktowany będzie sposób zagospodarowania 
odpadów: 
- proces odzysku – 2 pkt 
- proces unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym usuwanie 
wyrobów zawierających azbest – 1 pkt.  
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- pozostałe procesy unieszkodliwiania – 0 pkt 

7. 
Ekonomiczno - 
społeczny wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki 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 
gospodarczego rozwoju województwa.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
� Tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach projektu - 1 

pkt. 
Podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno- 
społecznym rozwoju regionu jest przyrost wysokiej jakości 
stałych miejsc pracy oraz rozwój nowych przedsiębiorstw, co 
przekłada się na zwiększenie wpływów z podatków oraz 
zmniejszenie obciążeń w zakresie wspierania osób 
bezrobotnych oraz osób o niskich dochodach. W związku z 
powyższym należy premiować projekty, których efektem jest 
zwiększanie zatrudnienia w regionie, w szczególności w 
powiatach gdzie stopa bezrobocia jest szczególnie wysoka.  

� Ekonomiczno - społeczne oddziaływanie projektu - 3 pkt. 
Ocenie podlegać będą zyski i straty społeczne, będące 
bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. 
Kryterium będzie każdorazowo dostosowywane do typów 
projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą 
efektywności ekonomicznej.  

Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie tworzenia nowych 
miejsc pracy + Ocena punktowa w zakresie ekonomiczno- społecznego 
oddziaływania projektu 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla któregokolwiek z 
w/w subkryteriów nie eliminuje projektu z dalszej oceny. 

8. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0 – 4 pkt 

Trwałość efektów związanych z wydatkowaniem środków powinna być 
jednym z podstawowych kryteriów decydujących o dofinansowaniu 
projektu inwestycyjnego, ponieważ trwałość poszczególnych 
projektów rzutuje bezpośrednio na trwałość efektów całego programu 
regionalnego. Wsparcie nie powinno być kierowane na realizację 
projektów, co do których, istnieją istotne wątpliwości że Beneficjent 
będzie w stanie utrzymać ich funkcjonowanie w perspektywie 
długoletniej.  
Kryterium to składa się z trzech podstawowych subkryteriów: 
� Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt oraz 

zarządzającego projektem po jego zakończeniu – maksymalnie 
1 pkt.  
W toku oceny badana jest struktura organizacyjna Beneficjenta 
pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych dla 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania projektu w fazie 
operacyjnej. 

� Trwałość instytucjonalna  - maksymalnie 1 pkt  
W toku oceny badana jest zdolność do pokrycia przez podmiot 
zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów 
związanych z operacyjną fazą projektu oraz ewentualne ryzyko 
upadłości lub likwidacji podmiotu zarządzającego  

� Trwałość programowa - planowany sposób wykorzystywania 
infrastruktury lub produktów projektu - jest to niezwykle 
istotny element, warunkujący trwałość założonych rezultatów 
projektu oraz realizację określonych celów – 0 - 2 pkt 

Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie trwałości 
organizacyjnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości finansowej i 
instytucjonalnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości programowej 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla któregokolwiek z 
w/w subkryteriów, należy zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
zakresie trwałości, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 

9. 
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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdrażania funduszy a w szczególności 
w dostępie do nich. 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
  
1. Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości szans 
kobiet i mężczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i 
niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich 
i wiejskich) - 0-2 punkty 
W zakresie polityki równości szans stosuje się następującą punktację: 

-          negatywny wpływ projektu na politykę równości szans – 0 
punktów 

-          neutralny wpływ projektu na politykę równości szans – 1 
punkt 

-          pozytywny wpływ projektu na politykę równości szans – 2 
punkty 

2. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę zrównoważonego 
rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, 
uwzględnienie w ramach projektu możliwości korzystania z 
odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności 
energetycznej) - 0-2 punkty. 
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W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego stosuje się następująca 
punktację: 
         -    negatywny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 0 punktów  

-          neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 1 punkt 

-          pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 2 punkty 

 Ocena końcowa = ocena punktowa za subkryterium 1 + ocena 
punktowa za subkryterium 2. 
  
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek  
z w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na polityki horyzontalne, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie 

10. 
Efekt ekologiczny 
przedsięwzięcia 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 5 1-4 pkt 

Wszyscy Beneficjenci zobowiązani są przedstawić wyliczenia 
dotyczące efektu ekologicznego, według podanego wzoru. Projekty 
dzielone są na grupy (zgodnie z realizowanym typem projektu). 
Następnie wewnątrz grup tworzony jest ranking projektów od 
najwyższego do najniższego efektu. Projekty wewnątrz grup dzielone 
są na 4 przedziały - Beneficjenci o najwyższym wskaźniku otrzymują 4 
punkty, a o najniższym 1: 
I przedział - 4 punkty 
II  przedział - 3 punkty 
III  przedział - 2 punkty 
IV  przedział - 1 punkt 

Ocena  stanu przygotowania projektu do realizacji  

1. 

Kryteria dla 
projektów 
wymagających 
pozwolenia na 
budowę lub 
zgłoszenia budowy 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 

4 

3-4 pkt 

– 4 punkty - Projekt posiada wymagane prawem polskim decyzje 
administracyjne (pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne) 
pozwalające na realizacje całości inwestycji 
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje administracyjne (pozwolenie na 
budowę lub dokumenty równoważne), nie obejmujące całości 
inwestycji i/lub opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada 
uregulowany status prawny gruntu   

2. 

Kryteria dla 
projektów typu 
"zaprojektuj i 
wybuduj" 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 1-2 pkt 

– 2 punkty - Przedstawiono szczegółowy opis działań w projekcie oraz 
program funkcjonalno-użytkowy, a projekt posiada uregulowany 
status prawny gruntu  
- 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy opis działań w projekcie oraz 
program funkcjonalno - użytkowy, jednak projekt nie posiada 
uregulowanego statusu prawnego gruntu 

3. 

Kryteria dla 
projektów 
niewymagających 
pozwolenia na 
budowę 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 0-4 pkt 

- 4 punkty - Wykazano wysoki stopień przygotowania projektu 
(określono szczegółowe parametry zakupywanego sprzętu oraz jego 
lokalizację w terenie, 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 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje 
Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a 
także wpływ projektu na zrównoważony rozwój regionu oraz spójność 
wewnętrzną województwa. 
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OŚ. PRIORYTETOWA  7.  INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Działanie 

7.4 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych 
Kryteria przyjęte Uchwałą nr 42/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 
22 lutego 2008 r., zmienione Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 nr 
44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 31/09 z dnia 6 maja 2009 r., 42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., 3/12 z dnia 21 
czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 

Sprawdza: 
Pracownik / osoba 

zatrudniona na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej 

Waga  

Charakter 
kryterium 

L/P (Logiczne/ 
Punktowe) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 

Ocena formalna 

1. Warunki wstępne  
Wniosek 

aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu 
oraz miejsca złożenia wniosku. 

2 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje 
się w katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych 
w liście typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla 
danego Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w 
rejestrze podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania 
się o dofinansowanie projektu.  

3 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/poziom  dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod 
kątem ich zgodności z  UMRPO dla danego 
Działania/Schematu. Weryfikowane będą również 
kwestie/informacje specyficzne określone dla danego 
Działania/Schematu oraz  wewnętrzna logika projektu. 

4 

Projekt wpisuje się w 
Program Ochrony 
Środowiska 
Województwa 
Małopolskiego 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Kryterium dostępowe dla Działania 7.4 
Czy projekt jest zgodny z celami przyjętymi w Programie 
Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego 
przyjętego Uchwałą nr XI/133/07 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego z dnia 24 września 2007r. 

5 Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami regulaminu 
konkursu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
regulaminem konkursu informacji, w tym informacji  
specyficznych  dla danego Działania/Schematu.   

6 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 
wniosku aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji 
informacji oraz sposób pomiaru wskaźników. 

7.  

Montaż finansowy, w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku 
VAT-u oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu 
planowanych źródeł finansowania projektu. Projekt 
podlegać będzie również ocenie pod kątem występowania 
pomocy publicznej w projekcie.  

8.  
Spójność zapisów w 
dokumentach  

Wniosek 
aplikacyjny 

 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w zakresie 
spójności odzwierciedlenia działań przewidzianych w 
projekcie za pomocą poszczególnych kosztów,  czy 
planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu 
są spójne z zapisami wniosku o dofinansowanie. 

9. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Załączniki do 
wniosku 

aplikacyjnego 
 

Pracownik/ 
osoba zatrudniona 

na podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w 
tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie 
wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy zostały 
one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi 
zawartymi w regulaminie konkursu.   

Kryteria oceny merytorycznej 
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Lp. Nazwa kryterium Źródło informacji 
Sprawdza: 

Pracownik/ KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

1. 
Wykonalność i trwałość 
finansowa 

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 poziom 
wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa 
bieżąca 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 pieniężnych w 
okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. 

 
Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania 
analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz 
trwałości finansowej zostały zawarte w Wytycznych do 
studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych 
realizowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. Komplementarność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-3 pkt 

Po zapoznaniu się z wnioskiem aplikacyjnym oraz studium 
wykonalności należy wybrać jedną z poniższych opcji:                          
- spójność z projektami zrealizowanymi/realizowanymi 
przez Beneficjenta – 3 punkty 
- spójność z projektami zrealizowanymi/realizowanymi 
przez inne podmioty niż wnioskodawca – 2 punkty 
- spójność ze strategią lokalną, regionalną lub branżową 
lub/oraz z projektami planowanymi w przyszłości do 
realizacji przez Beneficjenta lub inne podmioty na danym 
terenie / w danej dziedzinie – 1punkt 
- brak spójności gdy wnioskodawca nie przedstawił 
żadnych informacji w tym zakresie lub przedstawił 
komplementarność z przedsięwzięciami planowanymi nie 
mającymi żadnego poparcia w jakichkolwiek dokumentach 
– 0 punktów 

2. Kompleksowość 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 1-3 pkt 

Kryterium opiera się o dwa podstawowe elementy 
podlegające ocenie: 
- czy oprócz standardowych rozwiązań infrastrukturalnych 
projekt przewiduje dodatkowe wartości w zakresie 
infrastruktury i urządzeń, które wykraczają poza 
charakter podstawowy, skalowalność - 3 punkty 
- czy produkty projektu mają charakter standardowy w 
danej dziedzinie – 1 punkt. 

3. Typ projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-3 pkt 

Kryterium opiera się na trzech grupach typów projektów 
podlegających ocenie:  
1. 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 - 3 pkt  
2. Zabudowa i umocnienie koryt rzek i potoków dla 
ograniczenia skutków owodzi w terenach górskich i 
podgórskich- 2 pkt. 
3. Tworzenie i rozwijanie systemów monitorowania i 
ostrzegania przed klęskami żywiołowymi w tym 
wyposażanie magazynów przeciwpowodziowych - 1 pkt 

4. 
Zagrożenie 
powodziowe 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 1-3 pkt 

Kryterium będzie oceniane w oparciu o lokalizację 
projektu na mapie przedstawiającej stan zagrożenia 
powodziowego zamieszczonej w Programie Ochrony 
Środowiska Województwa Małopolskiego przyjętym 
Uchwałą SWM nr XI/133/07 z dnia 24 września 2007 r.  
Kryterium opiera się na trzech podstawowych typach 
zagrożenia powodziowego: 
1. Bardzo wysokie zagrożenie, strefa terenów zalewowych 
- 3 pkt  
2. Wysokie zagrożenie - 2 pkt  
3. Brak zagrożenia - 1 pkt 
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5. 
Ekonomiczno-
społeczny  wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki 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.  
 
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
- Tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach 
projektu – maksymalnie 1 punkt  
Podstawowym elementem stanowiącym o ekonomiczno- 
społecznym rozwoju regionu jest przyrost wysokiej jakości 
stałych miejsc pracy oraz rozwój nowych przedsiębiorstw, 
co przekłada się na zwiększenie wpływów z podatków oraz 
zmniejszenie obciążeń w zakresie wspierania osób 
bezrobotnych oraz tych o niskich dochodach. W związku z 
powyższym należy premiować projekty, których efektem 
jest zwiększanie zatrudnienia w regionie, w szczególności 
w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest szczególnie 
wysoka.   
 
- Ekonomiczno - społeczne oddziaływanie projektu – 
maksymalnie 3 punkty  
Ocenie podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych, 
będących bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji 
projektu.  
Kryterium będzie każdorazowo dostosowywane do typów 
projektów  
zgodnie z przedstawioną dla nich analizą efektywności 
ekonomicznej.  
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie tworzenia 
nowych miejsc pracy + Ocena punktowa w zakresie 
ekonomiczno- społecznego oddziaływania projektu   
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów projekt podlega 
dalszej ocenie. 

6. Trwałość projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Trwałość efektów związanych z wydatkowaniem środków 
powinna być jednym z podstawowych kryteriów 
decydujących o dofinansowaniu projektu inwestycyjnego, 
ponieważ trwałość poszczególnych projektów rzutuje 
bezpośrednio na trwałość efektów całego programu 
regionalnego. Wsparcie nie powinno być kierowane na 
realizację projektów, co do których, istnieją istotne 
wątpliwości że Beneficjent będzie w stanie utrzymać ich 
funkcjonowanie w perspektywie długoletniej.  
 
Kryterium to składa się z trzech podstawowych 
subkryteriów: 
- Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt 
oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu – 
maksymalnie 1 pkt 
W toku oceny badana jest struktura organizacyjna 
Beneficjenta pod kątem posiadania zasobów ludzkich i 
sprzętowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania 
projektu w fazie operacyjnej. 
 
- Trwałość instytucjonalna  - maksymalnie 1 pkt  
W toku oceny badana jest zdolność do pokrycia przez 
podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych 
kosztów związanych z operacyjną fazą projektu oraz 
ewentualne ryzyko upadłości lub likwidacji podmiotu 
zarządzającego  
 
- Trwałość programowa - planowany sposób 
wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu – 0 
– 2 pkt 
jest to niezwykle istotny element, warunkujący trwałość 
założonych rezultatów projektu oraz realizację 
określonych celów. 
 
Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie trwałości 
organizacyjnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości 
finansowej i instytucjonalnej + Ocena punktowa w 
zakresie trwałości programowej 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w 
przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie 
podlega dalszej ocenie.                                                                                                      

7. 
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 
mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zasady 
zrównoważonego rozwoju na poszczególnych etapach 
wdrażania funduszy a w szczególności w dostępie do nich. 
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Kryterium to składa się z dwóch podstawowych 
subkryteriów: 
  
1. Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę 
równości obszarów miejskich i wiejskich) - 0-2 punkty 
W zakresie polityki równości szans stosuje się następującą 
punktację: 

-          negatywny wpływ projektu na politykę 
równości szans – 0 punktów 

-          neutralny wpływ projektu na politykę 
równości szans – 1 punkt 

-          pozytywny wpływ projektu na politykę 
równości szans – 2 punkty 

 
2. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i 
poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu 
na politykę zrównoważonego rozwoju, w szczególności w 
zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach 
projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł 
energii i/lub poprawy efektywności energetycznej) - 
0-2 punkty. 
W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego stosuje się następująca punktację: 
         -    negatywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 0 punktów  

-          neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 1 punkt 

-          pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój 
i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska 
naturalnego – 2 punkty 
  
Ocena końcowa = ocena punktowa za subkryterium 1 + 
ocena punktowa za subkryterium 2. 
  
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy 
zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu 
projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku 
odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej 
ocenie. 

Ocena  stanu przygotowania projektu do realizacji  

1. 

Kryteria dla projektów 
wymagających 
pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia budowy 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załączniki do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 

3-4 pkt 

– 4 punkty - Projekt posiada wymagane prawem polskim 
decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub 
dokumenty równoważne) pozwalające na realizacje 
całości inwestycji 
– 3 punkty - Projekt posiada decyzje administracyjne 
(pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne), nie 
obejmujące całości inwestycji i/lub opracowaną 
dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany status 
prawny gruntu   

2. 
Kryteria dla projektów 
typu "zaprojektuj i 
wybuduj" 

1-2 pkt 

– 2 punkty - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno-użytkowy, a projekt 
posiada uregulowany status prawny gruntu  
- 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy opis działań w 
projekcie oraz program funkcjonalno - użytkowy, jednak 
projekt nie posiada uregulowanego statusu prawnego 
gruntu 

3. 
Kryteria dla projektów 
niewymagających 
pozwolenia na budowę 

0-4 pkt 

- 4 punkty - Wykazano wysoki stopień przygotowania 
projektu (określono szczegółowe parametry zakupywanego 
sprzętu oraz jego lokalizację w terenie, 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 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1- 20 % oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także wpływ projektu na 
zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa. 
Ocena strategiczna, czyli w szczególności ocena stopnia wpisania się projektu w 
Strategię Rozwoju Województwa  Małopolskiego na lata 2011-2020, a także jego wpływ 
na zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa, została 
dokonana na etapie tworzenia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów 
Kluczowych. Ujęcie projektu w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO 2007 – 2013 jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej oceny. 
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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., zmienione Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 
Nr: 04/09 z dnia 10 lutego 2009 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r., 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

osoba zatrudniona 
na podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

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/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu oraz 
miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje się w 
katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w liście 
typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu oraz czy nie widnieje w rejestrze 
podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie projektu.  

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/poziom dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość całkowita projektu pod 
kątem ich zgodności z UMRPO dla danego Działania/Schematu. 
Weryfikowane będą również kwestie/informacje specyficzne 
określone dla danego Działania/Schematu oraz  wewnętrzna 
logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o dofinansowanie, 
pod kątem prawidłowości wypełniania poszczególnych jego pól 
zgodnie z zapisami regulaminu konkursu oraz kompletności 
wszystkich wymaganych regulaminem konkursu informacji, w 
tym informacji specyficznych dla danego Działania/Schematu.   

5. 
Poprawność przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz 
sposób pomiaru wskaźników. 

6. 

Montaż finansowy w 
tym: 
wkład własny 
Beneficjenta ustalony 
na poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu MRPO 
dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny wkład 
własny Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku VAT 
oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu 
planowanych źródeł finansowania projektu. Projekt podlegać 
będzie również ocenie pod kątem występowania pomocy 
publicznej w projekcie.  

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów wniosku 
aplikacyjnego oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz 
finansowym, w szczególności w zakresie spójności 
odzwierciedlenia działań przewidzianych w projekcie za 
pomocą poszczególnych kosztów, czy planowane do 
osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są spójne z 
zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w 
tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane 
załączniki, w tym załączniki specyficzne określone dla danego 
Działania/ Schematu oraz czy zostały one sporządzone zgodnie 
z wymogami formalnymi zawartymi w regulaminie konkursu.   

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/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L Kryteria dostępowe dla Działania 8.1 
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10. 

Koszt podróży 
służbowych nie może 
przekroczyć 10% 
całkowitych kosztów 
kwalifikowalnych 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

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. Wykonalność i trwałość finansowa 
zostały zawarte w kryterium oceny merytorycznej tj. Jakość 
założeń finansowych oraz jako element kryterium Trwałość 
projektu, w którym badana będzie trwałość finansowa 
projektu na etapie jego  realizacji. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno - 
społeczny wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 4 0-4 pkt 

Wpływ działań promocyjnych na ekonomiczny rozwój regionu 
jest niezwykle istotny. Każde działanie marketingowe, w tym 
każde 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 
należy zakładać, że każde działanie promocyjne powinno 
powodować wzrost rozpoznawalności marki Małopolska oraz 
realizację konkretnego celu, któremu poświęcone jest 
określone działanie. Na tym etapie nie da się określić 
metodologii ocen, jedyne, co jest pewne to to, że każde 
działanie powinno spowodować wzrost świadomości Małopolski 
jako marki. Ponadto, każde działanie promocyjne 
charakteryzuje się tym, że jego efekt następuje najczęściej w 
perspektywie długofalowej, a tworzenie każdej marki jest 
przedsięwzięciem długookresowym, na które powinno się 
składać wiele spójnych ze sobą działań. Stąd nie jest możliwe 
jednoznaczne określenie, które z przeprowadzonych w 
konkretnym czasie działań, dadzą określony efekt.  
Na etapie oceny dokumentacji aplikacyjnej oceniane będą 
deklaracje Beneficjenta określające, w jaki sposób projekt 
wywrze wpływ na ekonomiczno-społeczny rozwój regionu.  
Punktacja: 
- 4 pkt, za przedstawienie szczegółowo opisanego 
uzasadnienia ekonomiczno-społecznego wpływu projektu na 
rozwój regionu wraz z wyliczeniem liczbowym potencjalnego 
wpływu działań promocyjnych i wyjaśnieniem metodologii 
przeprowadzonych wyliczeń; 
- 3 pkt, za przedstawienie szczegółowo opisanego 
uzasadnienia ekonomiczno-społecznego wpływu projektu na 
rozwój regionu wraz z ogólnym podaniem wyliczeń liczbowych 
potencjalnego wpływu bez szczegółowego wyjaśnienia 
przedstawionych danych liczbowych;  
- 2 pkt, za przedstawienie szczegółowo opisanego 
uzasadnienia ekonomiczno-społecznego wpływu projektu na 
rozwój regionu bez wyliczeń liczbowych; 
-  1 pkt  za podanie ogólnej deklaracji ekonomiczno-
społecznego wpływu projektu na rozwój regionu; 
-  0 pkt  za brak uzasadnienia ekonomiczno-społecznego 
wpływu projektu na rozwój regionu . 
 
Maksymalna ilość punktów za kryterium – 4.  
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy ocenie 
tego kryterium należy zażądać 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 3 0-4 pkt 

Trwałość efektów związanych z wydatkowaniem środków 
powinna być jednym z podstawowych kryteriów decydujących 
o dofinansowaniu projektu inwestycyjnego, ponieważ trwałość 
poszczególnych projektów rzutuje bezpośrednio na trwałość 
efektów całego programu regionalnego. Wsparcie nie powinno 
być kierowane na realizację projektów, co do których istnieją 
istotne wątpliwości, że Beneficjent nie będzie w stanie 
utrzymać funkcjonowania dofinansowanych projektów w 
perspektywie długoletniej.  
Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów: 
1. Trwałość instytucjonalna,  
W toku oceny badane będzie ewentualne ryzyko upadłości lub 
likwidacji podmiotu zarządzającego projektem; 
2. Planowany sposób wykorzystywania efektów projektu.  
Element wykorzystania produktów projektu w przyszłości jest 
niezwykle istotny w przypadku projektów współfinansowanych 
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w ramach funduszy strukturalnych. Subkryterium to bada 
przeszłe doświadczenia oraz dotychczasową aktywność 
Beneficjenta, jak również przyszłościowe plany w zakresie 
wykorzystania produktów projektu. 

 
1. W ramach trwałości instytucjonalnej podmiotu 
realizującego projekt oceniane będzie ewentualne ryzyko 
upadłości lub likwidacji podmiotu zarządzającego; 
Punktacja: 
- 2 pkt – Beneficjent już na etapie składania wniosku może 
przedstawić wiarygodne dokumenty świadczące o 
zabezpieczeniu środków na przyszłe funkcjonowanie projektu 
(na przykład uchwała rady gminy); nie stwierdza się żadnych 
zagrożeń dla trwałości instytucjonalnej i związanego z tym 
zabezpieczenia finansowego. 
- 0 pkt – Beneficjent nie przedstawił wiarygodnych 
dokumentów świadczących o zabezpieczeniu środków na 
przyszłe funkcjonowanie projektu (na przykład uchwała rady 
gminy. 
2. W ramach kryterium planowany sposób wykorzystywania 
efektów projektu oceniane będą następujące elementy 
według łączonej punktacji: 

a) Sposób wykorzystania/upowszechniania efektów 
projektu; 

b) Proponowane przez Beneficjenta sposoby oceny i 
pomiaru efektów jego działań; 

Punktacja: 
- 2 pkt, gdy Beneficjent precyzyjnie określił cele projektu 
oraz przewidział regularne prowadzenie ewaluacji okresowej;  
- 1 pkt, gdy Beneficjent precyzyjnie określił cele projektu, ale 
nie przewiduje regularnie przeprowadzanej ewaluacji 
okresowej. Ponadto przedstawiono jedynie ogólny program 
wykorzystania efektów realizacji projektu z  uwzględnieniem 
korzystających z efektów projektu; 
- 0 pkt, gdy Beneficjent nieprecyzyjnie określił cele projektu 
oraz nie przedstawił programu wykorzystania efektów 
realizacji projektu. 
 
Ocena końcowa = ocena punktowa subkryterium nr 1 + ocena 
punktowa subkryterium nr 2  
 
Maksymalna ilość punktów za kryterium – 4. 
 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy ocenie 
któregokolwiek z powyższych subkryteriów należy zażądać 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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju na 
poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a w 
szczególności –  
w dostępie do nich. Kryterium to składa się z dwóch 
podstawowych subkryteriów: 
a) Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości 
obszarów miejskich i wiejskich). 
 
W zakresie polityki równości szans proponuje się następującą 
punktację: 
- negatywny wpływ projektu na politykę równości szans – 0 
punktów 
- neutralny wpływ projektu na politykę równości szans – 1 
punkt 
- pozytywny wpływ projektu na politykę równości szans – 2 
punkty 

 
b)  Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska, uwzględnienie w ramach projektu możliwości 
korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy 
efektywności energetycznej). 
 
W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego proponuje 
się następująca punktację: 
- negatywny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 0 
punktów 
- neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 1 punkt 
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- pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 2 punkty 

 
Ocena końcowa = ocena punktowa wpływu projektu na 
politykę równości szans +ocena punktowa wpływu projektu na 
zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego. 
 
 Maksymalna liczba punktów za kryterium = 4 punkty 
 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek  
z w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać 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 ważnym 
kryterium przy ocenie projektów z zakresu promocji 
Małopolski na arenie międzynarodowej. Przy jego ocenie 
należy pamiętać o tym, że 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 także 
projekty realizowane w szerszym kontekście, a odnoszące się 
do regionu Małopolski. 
W ramach tego kryterium powinny zostać uwzględnione dwa 
subkryteria: 
 
a) Zintegrowanie projektu z istniejącymi, obowiązującymi 

strategiami promocji obszaru i/lub dokumentami 
strategicznymi dotyczącymi obszaru, którego będzie 
dotyczył projekt. 

Punktacja: 
- 1 pkt przyznany za komplementarność wnioskowanego 
projektu ze strategią promocji obszaru i/lub dokumentami 
strategicznymi dotyczącymi obszaru, którego dotyczy projekt; 
- 0 pkt brak powiązań ze strategią promocji obszaru, którego 
dotyczy projekt. 
 
b) Zintegrowanie projektu z innymi projektami Beneficjenta 

lub innych podmiotów – jest to niezbędny warunek, aby 
upewnić się, że Beneficjent jest w stanie zrealizować 
dany projekt, ma odpowiednią wiedzę, umiejętności i 
kontakty, które mu to umożliwią. 

Punktacja:  
- 2 pkt  za   wskazanie   projektów,   działań   czy   
przedsięwzięć  zrealizowanych bądź realizowanych, których 
komplementarność z projektem wykaże Beneficjent.  
-  1 pkt za wskazanie projektów działań czy przedsięwzięć 
planowanych, których komplementarność z projektem wykaże 
Beneficjent. 
- 0 pkt w przypadku, gdy projekt nie jest spójny z żadnymi 
w/w projektami.   
 
Punkty w ramach subkryterium b podlegają sumowaniu. 
Ocena końcowa = ocena punktowa subkryterium a + ocena 
punktowa subkryterium b. 
 
Maksymalna liczba punktów za kryterium = 4 punkty. 
 
Przyznanie 0 pkt za kryterium eliminuje wniosek z dalszej 
oceny. 

5. 
Kompleksowość 
projektu  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 0-4 pkt 

Kryterium „kompleksowość projektu” jest bardzo ważnym 
czynnikiem dla wszelkiego rodzaju działań marketingowych, w 
tym promocyjnych. Skuteczność ich przeprowadzenia, 
zwłaszcza w dziedzinie marketingu regionalnego, w bardzo 
dużej mierze uzależniona jest od różnorodności i sposobu 
wykorzystania użytych narzędzi marketingowych. Nie należy 
ograniczać się do użycia najprostszego, najbardziej typowego 
działania, ale postarać się połączyć kilka z nich, tym samym 
wykorzystując efekt synergii, czyli końcowy efekt takiej 
złożonej akcji będzie większy niż suma efektów jej 
poszczególnych składników. 
Kompleksowość to nie tylko różnorodność zastosowanych 
działań i narzędzi, ale również ich spójność. Oznacza to, że 
wszystkie wykorzystane narzędzia w ramach kampanii 
promocyjnej muszą przekazywać ten sam komunikat w ramach 
przyjętej wcześniej strategii promocyjnej. Aby zadziałał efekt 
synergii, ten sam komunikat powinien pojawić się w każdym z 
nośników użytych do kampanii medialnej i być myślą 
przewodnią eventu, działań PR itp. Komunikat powinien być 
dostosowany do specyfiki i wymogów każdego z nośników lub 
narzędzi. Należy pamiętać, że komunikat będzie odebrany 
poprawnie wtedy, gdy poszczególne działania będą 
następowały po sobie w niewielkich odstępach czasowych, tak 
aby odbiorca mógł połączyć je w jedną całość i skojarzyć ze 
sobą.  
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Ważnym elementem strategii podejmowanych działań będą 
badania marketingowe. Badania marketingowe w przypadku 
działania 8.1 traktowane są zarówno jako element większego 
projektu (ocena efektywności podjętego działania) jak i 
autonomiczny projekt umożliwiający zbadanie założonej tezy. 
Wobec dużej rozpiętości działań (od kampanii medialnej do 
działań PR) nie można narzucić jednego sposobu sprawdzenia 
efektywności działań, a jedynie ocenić, czy w 
zaproponowanej ofercie znalazł się sposób ich oceny.  
W ramach tego kryterium oceniane będą następujące 
subkryteria: 

a) Ilość użytych narzędzi marketingowych. 
Punktacja: 
- 2 pkt przy zastosowaniu powyżej 3 narzędzi; 
- 1 pkt przy zastosowaniu 3 narzędzi; 
- 0 pkt przy zastosowaniu od 1 do 2 narzędzi.  

b) Spójność użytych narzędzi marketingowych. 
Punktacja: 
- 1 pkt, jeśli zastosowane narzędzia (nośniki) charakteryzują 

się spójnym komunikatem kierowanym do tej samej grupy 
docelowej  
i jeśli są one realizowane w jednym czasie, 
umożliwiającym odbiorcom ich połączenie; 

- 0 pkt, jeśli komunikat jest niespójny pod względem czasu i 
grupy docelowej. 

c) Zawarcie w ofercie Beneficjenta sposobu oceny 
efektywności przeprowadzonych działań. 

Punktacja: 
- 1 pkt, jeśli w projekcie zawarty jest element badawczy, 

który sprawdza poprawność postawionej tezy i weryfikuje 
efektywność działania po jego zakończeniu; 

-  0 pkt, jeśli w projekcie brakuje elementu badawczego. 
 
 
Ocena końcowa = ocena punktowa subkryterium a + ocena 
punktowa subkryterium b + ocena punktowa subkryterium c.  
 
Maksymalna ilość punktów za kryterium – 4 punkty. 
 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy ocenie 
któregokolwiek z powyższych subkryteriów należy zażądać od 
Beneficjenta wyjaśnień w w/w zakresie. Przyznanie 0 
punktów za kryterium nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

6. 
Jakość założeń 
finansowych 

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 2 0-4 pkt 

Beneficjent składając ofertę realizacji projektu promującego 
Małopolskę na arenie międzynarodowej, winien przedstawić 
założenia finansowe, czyli wycenić planowane działania oraz 
pokazać ich rozłożenie w czasie wraz z płatnościami. 
Kryterium będzie oceniane na podstawie trzech podstawowych 
subkryteriów: 
a) Kalkulacja kosztów planowanych działań. 
Punktacja: 
- 2 pkt, gdy wielkości kosztów nie budzą wątpliwości i są 

szczegółowo opisane; 
- 1 pkt, gdy wielkości kosztów nie budzą wątpliwości, ale 

brak opisu założeń; 
- 0 pkt, gdy koszty odbiegają od stawek rynkowych i brak 

możliwości ich weryfikacji.  
 
b) Proporcje planowanych wydatków. 
Punktacja: 
- 2 pkt, gdy struktura wydatków jest adekwatna do wagi 

planowanych działań i jasno opisana; 
- 1 pkt, gdy struktura wydatków jest adekwatna do wagi 

planowanych działań, ale brak precyzyjnego opisu 
umożliwiającego weryfikację; 

- 0 pkt, gdy struktura wydatków nie ma związku z 
planowanymi działaniami. 

c) Harmonogram działań 
Punktacja: 
- 2 pkt, gdy działania są precyzyjnie rozpisane i wykonalne  

w określonym czasie  
- 1 pkt, gdy działania są wykonalne w określonym czasie ale 

brak precyzyjnego opisu; 
- 0 pkt, gdy harmonogram jest niejasny i nie uwzględnia 

czasochłonności poszczególnych działań. 
 

Ocena końcowa = ocena punktowa subkryterium a + ocena 
punktowa subkryterium b + ocena punktowa subkryterium c 
przy poniższym założeniu: 

4 pkt = 6 pkt 
3 pkt = 4 - 5 pkt 
2 pkt = 2 - 3 pkt 
1 pkt = 1 pkt 
0 pkt = 0 pkt  

Maksymalna ilość punktów dla kryterium – 4. 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy ocenie 
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któregokolwiek subkryterium należy zażądać od Beneficjenta 
wyjaśnień w w/w zakresie, w tym ew. korekt przedstawionych 
dokumentów. W przypadku braku odpowiednich wyjaśnień, w 
tym braku wskazanych do uzupełnienia korekt dokumentów, 
projekt nie podlega dalszej ocenie. 

7. 
Potencjał ekonomiczny 
rynku docelowego  

Wniosek 
aplikacyjny / 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjnego 

KOP 3 1-3 pkt  

Potencjał ekonomiczny odzwierciedla zamożność 
społeczeństwa, a co za tym idzie większe możliwości 
nabywcze. Społeczności charakteryzujące się wyższym PKB na 
głowę mieszkańca są bardziej skłonne do inwestowania 
pieniędzy na różnych płaszczyznach, do wydatków 
komercyjnych, częstszych wyjazdów o charakterze 
biznesowym lub turystycznym. Łatwiej jest im podjąć ryzyko 
finansowe, częściej poszukują wyzwań i nowych doświadczeń.  
Jest to związane z większymi możliwościami finansowymi, a 
także z faktem, że zaspokoili swoje podstawowe potrzeby, 
które chociażby w hierarchii potrzeb (Maslow) klasyfikowane 
są na najniższych poziomach (fizjologiczne, bezpieczeństwa i 
przynależności), a poszukują najczęściej możliwości realizacji 
potrzeb poznawczych, estetycznych i związanych z 
samorealizacją. 
Jako skalę odniesienia przy ocenie kryterium potencjału rynku 
docelowego przyjęto poziom PKB per capita w Polsce w roku 
poprzedzającym datę złożenia dokumentacji aplikacyjnej 
(wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami) w oparciu o 
szacunki Głównego Urzędu Statystycznego.  
Punktacja: 
- 3 pkt, gdy PKB na głowę mieszkańca jest co najmniej 
dwukrotnie wyższy niż w Polsce;  
- 2 pkt, gdy PKB na głowę mieszkańca jest wyższy niż w 
Polsce, ale nie przekracza dwukrotności PKB w Polsce;  
 - 1 pkt, gdy PKB na głowę mieszkańca jest niższy niż w 
Polsce. 
 
Maksymalna ilość punktów dla kryterium – 3.  
 
W przypadku projektów dla których określono  więcej niż 1 
rynek docelowy, badany będzie potencjał rynku dla którego 
przewidziano zastosowanie najsilniejszego przekazu 
promocyjnego np. największa ilość zastosowanych narzędzi 
marketingowych, największa grupa odbiorców komunikatu 
promocyjnego (grupa docelowa). 

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 założeniu powinny obejmować jak największy 
obszar (największą liczbę powiatów). 
Kryterium to jest ważne ze względu na możliwość 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, że 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, że projekt będzie oderwany od 
całościowej wizji regionu i niezgodny z nią. 
Punktacja: 
4 pkt – powyżej 15 powiatów lub powiat grodzki Kraków lub 
obszar  KOM; 

3 pkt – 11 - 14 powiatów; 
2 pkt – 5 - 10 powiatów; 
1 pkt – 4 powiaty. 
 
Maksymalna ilość punktów dla kryterium – 4.  

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt 
realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na 
lata 2011-2020, a także wpływ projektu na zrównoważony 
rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa. 
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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. zmienione Uchwałą Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 
2013 Nr 32/09 z dnia 6 maja 2009 r., 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r., 3/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

Osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

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/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z 
wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu oraz 
miejsca złożenia wniosku. 

2. 
Kwalifikowalność 
Beneficjenta 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje się 
w katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w 
liście typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/ Schematu oraz czy nie widnieje w rejestrze 
podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o 
dofinansowanie projektu. 

3. 
Kwalifikowalność 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami 
danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami 
projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego 
Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie również 
wnioskowana kwota/poziom dofinansowania oraz minimalna/ 
maksymalna wartość całkowita projektu pod kątem ich 
zgodności z UMRPO dla danego Działania/ Schematu. 
Weryfikowane będą również kwestie/informacje specyficzne 
określone dla danego Działania/ Schematu oraz  wewnętrzna 
logika projektu. 

4. 
Kompletność i 
poprawność wniosku 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o dofinansowanie, 
pod kątem prawidłowości wypełniania poszczególnych jego 
pól zgodnie z zapisami regulaminu konkursu oraz 
kompletności wszystkich wymaganych regulaminem konkursu 
informacji, w tym informacji specyficznych dla danego 
Działania/Schematu.   

5. 
Poprawność 
przyjętych 
wskaźników 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników  
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz 
sposób pomiaru wskaźników. 

6. 

Montaż finansowy w 
tym: wkład własny 
Beneficjenta 
ustalony na 
poziomie nie 
mniejszym, niż 
określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 
działania/schematu 
jako „minimalny 
wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku VAT 
oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, 
poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu 
planowanych źródeł finansowania projektu. Projekt podlegać 
będzie również ocenie pod kątem występowania pomocy 
publicznej w projekcie. 

7. 
Spójność zapisów w 
dokumentach 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów wniosku 
aplikacyjnego oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz 
finansowym, w szczególności w zakresie spójności 
odzwierciedlenia działań przewidzianych w projekcie za 
pomocą poszczególnych kosztów, czy planowane do 
osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są spójne z 
zapisami wniosku o dofinansowanie. 

8. 
Kompletność i 
poprawność 
załączników 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjneg

o 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w 
tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane 
załączniki, w tym załączniki specyficzne określone dla 
danego Działania/ Schematu oraz czy zostały one 
sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi zawartymi w 
regulaminie konkursu.   

9.  

Spójność projektu z 
Priorytetami 
Współpracy 
Zagranicznej 
Województwa 
Małopolskiego 

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L Kryterium dostępowe dla Działania 8.2 MRPO. 
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10. 

W projekt jest 
zaangażowany, co 
najmniej 1 partner z 
Województwa 
Małopolskiego oraz 
co najmniej 2 
partnerów 
zagranicznych.  

Wniosek 
aplikacyjny 

Pracownik/ 
osoba 

zatrudniona na 
podstawie 

umowy 
cywilnoprawnej 

- L Kryterium dostępowe dla Działania 8.2 MRPO. 

Kryteria oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/ 

KOP 
Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz/Uzasadnienie 

Ocena finansowa 

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. Wykonalność i trwałość finansowa 
zostały zawarte w kryterium oceny merytorycznej tj. Jakość 
założeń finansowych oraz jako element kryterium Trwałość 
projektu, w którym badana będzie trwałość finansowa 
projektu na etapie jego  realizacji. 

Właściwa ocena merytoryczna 

1. 
Ekonomiczno-
społeczny wpływ na 
rozwój regionu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjneg

o 

KOP 5 0-4 pkt 

Jest to podstawowe kryterium merytoryczne. Określa ono 
sens realizacji projektu. Bezpośrednio nawiązuje do diagnozy 
i wskazuje cele, jakie mają być osiągnięte w wyniku 
realizacji projektu. Im wyższa zbieżność diagnozy i 
zakładanych celów ze strategią rozwoju regionu i 
wytyczonymi priorytetami tym wyżej oceniany projekt. 
Pożądane jest możliwie szerokie oddziaływanie projektu tj. 
nie tylko na Beneficjentów, ale także władze publiczne, 
środowiska opiniotwórcze. W ramach tego kryterium 
oceniane będą poniższe 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). Istota tego subkryterium sprowadza się do 
odpowiedzi na pytanie: czy projekt ma charakter otwarty czy 
zamknięty tzn. czy jest adresowany do szerokiego grona 
mieszkańców regionu (zainteresowanych np. działaniem na 
rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej czy propagowania 
działań proekologicznych) czy też do wąskich 
wyspecjalizowanych kręgów (np. do osób zainteresowanych 
tylko wspinaczką wysokogórską); 
Zasięg regionalny oznacza, że zaangażowane 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. 
 Zasięg subregionalny – od czterech powiatów do połowy 
powiatów.  
 Zasięgo 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 założeń projektu. 
 
Punktacja dla poszczególnych subkryteriów: 
dla subkryterium a): 
• 2 pkt za precyzyjne wskazanie problemów/ braków i 
propozycji ich rozwiązania;  
• 1 pkt za projekt w sposób mało precyzyjny wskazuje 
problemy/ braki i propozycje ich rozwiązania; 
• 0 pkt za brak propozycji rozwiązania istniejących 
problemów. 
 
dla subkryterium b): 
• 4 pkt za zasięg ogólno-regionalny, efekty projektu 
adresowane do wielu podmiotów, instytucji; 
• 3 pkt za zasięg ogólno-regionalny adresowany do wąskiej 
grupy lub za zasięg subregionalny adresowany do szerokiego 
kręgu odbiorców; 
• 2 pkt za zasięg subregionalny, adresowany do wąskiej 
grupy podmiotów, instytucji lub za zasięg lokalny skierowany 
do szerokiej grupy; 
• 1 pkt za zasięg lokalny adresowany do wąskiej grupy; 
• 0 pkt za brak w/w opcji dotyczących zasięgu projektu.  
 
dla subkryterium c): 
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• 2 pkt za precyzyjne wskazanie efektów projektu, m.in. w 
postaci wskaźników, zgodnych z jego celami; 
• 1 pkt za niedostatecznie precyzyjne wskazanie efektów 
projektu w postaci m.in. wskaźników związanych z celem 
projektu; 
• 0 pkt za nie wykazanie efektów projektu. 
 
Ocena końcowa = ocena punktowa subkryterium a + ocena 
punktowa subkryterium b + ocena punktowa subkryterium c 
przy poniższym założeniu: 
0 = 0 punktów 
1 - 2 = 1 punkt  
3 - 4 = 2 punkty  
5 - 6 = 3 punkty  
7 = 4 punkty  
Maksymalna liczba punktów za kryterium = 4 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy ocenie 
subkryterium a) należy zażądać 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 
aplikacyjneg

o 

KOP 2 0-3 pkt 

Istotą projektów miękkich jest tworzenie podstaw do 
dalszych działań oraz wymiany 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 objętą 
projektem, nie podlegają czynnikom koniunkturalnym, mają 
solidną bazę finansową oraz sprzętową. W ramach tego 
kryterium oceniane będą poniższe subkryteria: 
a) Sposób upowszechnienia efektów projektu, 
b) Możliwość 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 też 
precyzyjny plan utworzenia takich struktur. 

 
Punktacja dla poszczególnych subkryteriów: 
 
dla subkryterium a): 
• 2 pkt za stworzenie systemu promocji wyników projektu 
obejmującego różne media i kanały dystrybucji 
(wydawnictwa, Internet, radio, telewizja, broszury, prelekcje 
itd.); 
• 1 pkt gdy przewidziano w projekcie publikację/ 
upowszechnienie wyników projektu jednak brak precyzyjnego 
opisu systemu ich upowszechniania (media, kanały 
dystrybucji); 
• 0 pkt w przypadku nieuwzględnienia w projekcie sposobu 
upowszechniania efektów projektu. 
 
dla subkryterium b): 
• 3 pkt za deklarację partnerów o wysokim stopniu 
trwałości instytucjonalnej, do kontynuacji bądź rozszerzenia 
współpracy lub wykorzystania wypracowanych w trakcie 
realizacji projektu rozwiązań ze wskazaniem źródeł pokrycia 
kosztów; 
• 2 pkt za deklarację partnerów o umiarkowanym stopniu 
trwałości instytucjonalnej, do kontynuacji bądź rozszerzenia 
współpracy lub wykorzystania wypracowanych w trakcie 
realizacji projektu rozwiązań ze wskazaniem źródeł pokrycia 
kosztów; 
• 1 pkt za deklarację czasowej kontynuacji projektu po 
jego formalnym zakończeniu (np. utrzymywanie i 
aktualizowanie strony internetowej przez określony czas); 
• 0 pkt za brak deklaracji do kontynuacji projektu po 
zakończeniu jego realizacji. 
• Dodatkowo 1 pkt za zobowiązana partnerów w formie 
umowy dotyczące dalszej kontynuacji współpracy.  
 
dla podkrytrium c): 
• 3 pkt za precyzyjne wykazanie posiadania odpowiednich 
zasobów sprzętowych i ludzkich niezbędnych do prawidłowej 
realizacji projektu; 
• 2 pkt za wykazanie posiadania odpowiednich zasobów 
sprzętowych oraz załączenie precyzyjnego planu 
zatrudnienia w ramach projektu odpowiednich osób wraz z 
zakresem ich obowiązków oraz wymaganiami dotyczącymi 
doświadczenia i wykształcenia; 
• 1 pkt za mało precyzyjne opisanie zasobów sprzętowych i 
ludzkich niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu;  
• 0 pkt za nieczytelne opisy zasobów sprzętowych i 
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ludzkich niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. 
 
Ocena końcowa = ocena punktowa subkryterium a + ocena 
punktowa subkryterium b + ocena punktowa subkryterium c 
przy poniższym założeniu: 
1 - 3 = 1 punkt 
4 - 6 = 2 punkty 
7 - 9 = 3 punkty 
 
Maksymalna liczba punktów za kryterium = 3 punkty 
W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla 
subkryterium c należy zażądać 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 
aplikacyjneg

o 

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 mężczyzn oraz 
niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju 
na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a w 
szczególności – w dostępie do nich. Kryterium to składa się z 
dwóch podstawowych subkryteriów: 
a) Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę 
równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości osób 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości 
obszarów miejskich i wiejskich) - punktacja od 0-2 punktów. 
W zakresie polityki równości szans stosuje się następującą 
punktację: 

- negatywny wpływ projektu na politykę równości 
szans – 0 punktów 
- neutralny wpływ projektu na politykę równości 
szans – 1 punkt 
- pozytywny wpływ projektu na politykę równości 
szans – 2 punkty 

 
b) Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę 
zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie 
ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach projektu 
możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub 
poprawy efektywności energetycznej)- punktacja od 0-2 
punktów. 
W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój i propagowanie 
ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego proponuje 
się następująca punktację: 

- negatywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego – 0 punktów 

- neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego – 1 punkt 

- pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i 
propagowanie ochrony i poprawy jakości 
środowiska naturalnego – 2 punkty 

 
Ocena końcowa = ocena punktowa wpływu projektu na 
politykę równości szans + ocena punktowa wpływu projektu 
na zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy 
jakości środowiska naturalnego. 
Maksymalna liczba punktów za kryterium = 4 punkty 
W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na 
którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać 
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 
aplikacyjneg

o 

KOP 3 0-4 pkt 

Komplementarność projektów dotyczących sieci współpracy 
europejskiej jest jednym z ważniejszych 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 kryterium kompleksowość projektu oceniane będą 
następujące subkryteria:  

a) Nawiązanie projektu do Inicjatywy „Regiony na rzecz 
zmian gospodarczych”; 

b) Spójność projektu ze strategiami regionalnymi i 
branżowymi projektami zrealizowanymi, realizowanymi lub 
planowanymi do realizacji przez Beneficjenta lub inne 
podmioty na danym terenie/w danej dziedzinie. 

 
Punktacja dla poszczególnych subkryteriów: 
Subkryterium a): 
• 1 pkt w przypadku gdy Beneficjent wykazał, że projekt 

nawiązuje do Inicjatywy „Regiony na rzecz zmian 
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gospodarczych”; 
• 0 pkt w przypadku, gdy projekt nie nawiązuje do 

Inicjatywy „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”. 
 
Subkryterium b):  
• 3 pkt w przypadku gdy Beneficjent wykazał, że projekt 

jest spójny z regionalnymi i branżowymi strategiami 
oraz z projektami zrealizowanymi przez Beneficjenta 
lub inne podmioty na danym terenie/w danej 
dziedzinie; 

• 2 pkt przypadku gdy Beneficjent wykazał, że projekt 
jest spójny z regionalnymi i branżowymi strategiami 
oraz z projektami realizowanymi przez Beneficjenta lub 
inne podmioty na danym terenie/w danej dziedzinie; 

• 1 pkt w przypadku gdy Beneficjent wykazał, że projekt 
jest spójny z regionalnymi i branżowymi strategiami 
oraz z projektami planowanymi do realizacji przez 
Beneficjenta lub inne podmioty na danym terenie/w 
danej dziedzinie; 

• 0 pkt w przypadku, gdy projekt nie jest spójny z 
żadnymi w/w projektami oraz strategiami.  

 
W przypadku wpisywania się projektu we wszystkie możliwe 
opcje dla subkryterium b, projekt otrzyma maksymalną 
liczbę punktów dla tego subkryterium tj. 3 punkty.  
Ocena końcowa = ocena punktowa subkryterium a + ocena 
punktowa subkryterium b 
Maksymalna ilość punktów dla kryterium – 4 punkty.  
Przyznanie 0 pkt za jedno z subkryteriów nie eliminuje 
wniosku z dalszej oceny. 

5.  
Kompleksowość 
projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjneg

o 

KOP 3 1-4 pkt 

Kompleksowość projektu rozumiana jest jako połączenie 
różnych form wymiany doświadczeń, które zgodnie z efektem 
synergii powodują, że końcowy efekt takiego złożonego 
działania będzie dużo większy niż suma efektów jej 
poszczególnych składników. Również charakter 
podejmowanych działań, tj. ich innowacyjność czy wpływ na 
rozwój społeczeństwa informacyjnego, ma ogromny wpływ na 
jakość podjętej współpracy i efektu końcowego projektu  
W ramach tego kryterium oceniane będą następujące 
subkryteria: 

a) Uwzględnienie różnych 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 również 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. 

 
Punktacja dla poszczególnych subkryteriów: 
Subkryterium a): 
3 pkt – powyżej 3 form wymiany doświadczeń; 
2 pkt – od 2 do 3 form wymiany doświadczeń; 
1 pkt – 1 forma wymiany doświadczeń. 
Subkryterium b): 
1 pkt w przypadku innowacji zorientowanej na proces; 
1 pkt w przypadku innowacji zorientowanej na cel; 
1 pkt w przypadku innowacji zorientowanej na kontekst; 
0 pkt. projekt nie ma charakteru innowacyjnego 
Punkty subkryterium b podlegają sumowaniu.  
 Subkryterium c): 
 1 pkt za wpływ projektu na rozwój społeczeństwa 
informacyjnego; 
 0 pkt w przypadku, gdy projekt nie wpływa na rozwój 
społeczeństwa informacyjnego. 
 
Ocena końcowa = ocena punktowa subkryterium a + ocena 
punktowa subkryterium b+ ocena punktowa subkryterium c 
przy poniższym założeniu: 
1 - 2 = 1 punkt 
     3 = 2 punkty 
4 - 5 = 3 punkty 
6 - 7 = 4 punkty 
 
Maksymalna ilość punktów dla kryterium = 4 punkty. 

6. 
Jakość założeń 
finansowych 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 

KOP 3 0-4 pkt 

Powodzenie projektu i jego efektywna realizacja zależy od 
przyjętych założeń finansowych. Należy przez to rozumieć 
adekwatność planowanych działań w stosunku do dostępnych 
środków finansowych, czas realizacji zadań, przyjęte stawki 
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aplikacyjneg
o 

kosztów jednostkowych a także strukturę planowanych 
wydatków. W ramach tego kryterium oceniane będą poniższe 
subkryteria: 
a) Kalkulacja kosztów planowanych działań; 
b) Proporcje planowanych wydatków; 
c) Harmonogram działań. 
Punktacja dla poszczególnych subkryteriów: 
dla subkryterium a): 
2 pkt w przypadku, gdy wielkości kosztów nie budzą 
wątpliwości i są szczegółowo opisane; 
1 pkt w przypadku, gdy wielkości kosztów nie budzą 
wątpliwości, ale brak szczegółowego opisu założeń; 
0 pkt w przypadku, gdy koszty odbiegają od stawek 
rynkowych i brak możliwości ich weryfikacji. 
 
dla subkryterium b): 
2 pkt w przypadku, gdy struktura wydatków jest adekwatna 
do wagi planowanych działań i jasno opisana; 
1 pkt w przypadku, gdy struktura wydatków jest adekwatna 
do wagi planowanych działań, ale brak precyzyjnego opisu 
umożliwiającego weryfikację; 
0 pkt w przypadku, gdy struktura wydatków jest 
nieadekwatna do wagi planowanych działań oraz brak 
precyzyjnego opisu umożliwiającego weryfikację. 
 
dla subkryterium c): 
2 pkt w przypadku, gdy działania są precyzyjnie rozpisane i 
wykonalne w określonym czasie;  
1 pkt w przypadku, gdy działania są wykonalne w określonym 
czasie, ale brak precyzyjnego opisu; 
0 pkt w przypadku, gdy harmonogram jest niejasny i nie 
uwzględnia czasochłonności poszczególnych działań. 
Ocena końcowa = ocena punktowa subkryterium a + ocena 
punktowa subkryterium b + ocena punktowa subkryterium c 
przy poniższym założeniu: 
1 - 2 = 1 punkt 
3 = 2 punkty 
4 = 3 punkty 
5 i więcej = 4 punkty  
Maksymalna liczba punktów za kryterium = 4 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy ocenie 
któregokolwiek subkryterium należy zażądać 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 
aplikacyjneg

o 

KOP 4 0-4 pkt 

W działaniu, którego istotą jest tworzenie sieci współpracy, 
fundamentalne znaczenie ma jakość partnerstwa. Należy pod 
tym pojęciem rozumieć status prawny partnerów, zasoby 
materialne, nabyte doświadczenie we współpracy 
międzynarodowej poprzez udział w projektach. O sieci 
współpracy można mówić w  sytuacji, gdy w projekt 
zaangażowanych jest co najmniej jeden partner z Małopolski 
i co najmniej dwóch partnerów zagranicznych, w 
szczególności z różnych państw członkowskich UE. 
Szczególnie preferowani powinni być partnerzy z regionów 
partnerskich Małopolski.  
W ramach tego kryterium oceniane będą poniższe 
subkryteria: 
a) Liczba partnerów z Małopolski, potwierdzona deklaracją 
partnerstwa lub umową partnerstwa (umowa partnerstwa 
powinna być przedłożona najpóźniej w dniu podpisania 
umowy o dofinansowanie projektu); 
b) Liczba partnerów zagranicznych, w szczególności z 
państw członkowskich UE, potwierdzona listami intencyjnymi 
lub umową partnerstwa (umowa partnerstwa powinna być 
przedłożona 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 
projektach sieciowych, w prowadzeniu projektów 
finansowanych ze środków UE, wcześniejsza współpraca z 
danymi partnerami). 
 
Punktacja dla poszczególnych subkryteriów: 
dla subkryterium a): 
3 pkt za udział w projekcie co najmniej 4 partnerów z 
Małopolski  
2 pkt za udział w projekcie 3 partnerów z Małopolski  
1 pkt za udział w projekcie 2 partnerów z Małopolski  
0 pkt za udział w projekcie 1 partnera z Małopolski  
 
dla subkryterium b): 
4 pkt za udział w projekcie co najmniej 3 partnerów 
zagranicznych pochodzących z co najmniej 3 różnych państw; 
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2 pkt za udział w projekcie 3 partnerów zagranicznych 
pochodzących z 2 różnych państw; 
0 pkt za udział w projekcie 2 partnerów zagranicznych 
pochodzących z różnych państw; 
Dodatkowo 1 pkt za udział w projekcie przynajmniej jednego 
partnera z regionu partnerskiego Małopolski. 
Dodatkowo 1 pkt za udział w projekcie partnera 
zagranicznego, który dotychczas nie współpracował z 
Małopolską.  
 
dla subkryterium c): 
3 pkt za czytelny system komunikacji partnerów, rozpisanie 
ich ról i odpowiedzialności w projekcie, sposób 
podejmowania decyzji oraz monitorowania postępu prac;  
2 pkt za precyzyjne rozpisanie ról i odpowiedzialności 
partnerów, ale brak systemu monitorowania postępu prac w 
ramach projektu i opisu sposobu podejmowania decyzji; 
1 pkt za mało czytelny system zarządzania projektem; 
0 pkt za brak wszystkich powyższych elementów.  
 
dla subkryterium d): 
3 pkt za udział Beneficjenta (i kluczowych osób) oraz 
przynajmniej 1 partnera w projektach sieciowych; 
2 pkt za udział Beneficjenta w projektach sieciowych; 
1 pkt za udział przynajmniej jednego z partnerów w 
projektach finansowanych ze środków UE; 
0 pkt brak doświadczeń w projektach sieciowych i projektach 
finansowanych ze środków UE. 
 
Ocena końcowa = ocena punktowa subkryterium a + ocena 
punktowa subkryterium b + ocena punktowa subkryterium c + 
ocena punktowa za subkryterium d przy poniższym założeniu: 
1 - 5 = 1 punkt 
6 - 9 = 2 punkty 
10 - 12 = 3 punkty 
13 - 15 = 4 punkty 
 
Maksymalna liczba punktów za kryterium = 4 punkty 
 
W przypadku uzyskania przez projekt 0 punktów przy ocenie 
subkryterium c należy zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w 
w/w zakresie. 

8.  Przedmiot projektu 

Wniosek 
aplikacyjny/ 
załącznik do 

wniosku 
aplikacyjneg

o 

KOP 4 0-1 pkt 

Projekty realizowane w ramach Działania 8.2 mogą 
obejmować przedsięwzięcia w różnych obszarach m.in.: 
edukacja, współpraca środowisk naukowych, gospodarka, 
turystyka, itd., jednak promowane będą projekty 
realizowane w oparciu o poniżej wykazaną tematykę. 
 
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 służbą zdrowia; 

 
Projekt otrzymuje maksymalnie 1 punkt w przypadku, gdy 
dotyczy w/w obszaru lub obszarów. Punkty nie podlegają 
sumowaniu.  
Przyznanie 0 pkt nie eliminuje wniosku z dalszej oceny. 

Ocena strategiczna 

1. Ocena strategiczna 1-20% oceny merytorycznej 

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. 
Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje Strategię Rozwoju 
Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, a także wpływ projektu na zrównoważony 
rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa. 
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OŚ. PRIORYTETOWA 9. POMOC TECHNICZNA 

Działanie 

 

9.3 Przygotowanie inwestycji strategicznych 

Kryteria przyjęte Uchwałą nr 7/12 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 
2013 z dnia 21 listopada 2012 r, zmienione Uchwałą Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) 
w latach 2007 – 2013: nr 3/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji 

LP Nazwa kryterium 
Źródło 

informacji 

Sprawdza: 
Pracownik/osoba 
zatrudniona na 

podstawie 
umowy 

cywilnoprawnej 

Waga 

Charakter 
kryterium 
Logiczne/ 
Punktowe 

(L/P) 

Komentarz / Uzasadnienie 

1 Warunki wstępne 
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie  
z wymogami regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy 
kontrolnej wersji elektronicznej i papierowej, terminu 
oraz miejsca złożenia wniosku. 

2 
Kwalifikowalność 

Beneficjenta 

Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje 
się 
w katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w 
liście typów Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego 
Działania/Schematu oraz czy nie jest  podmiotem 
wykluczonym  
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu. 

3 
Kwalifikowalność 

projektu 

Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny 
 z celami danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi 
typami projektów wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla 
danego Działania/ Schematu. Ocenie podlegać będzie 
również wnioskowana kwota/ poziom dofinansowania oraz 
minimalna/maksymalna wartość dofinansowania projektu 
pod kątem ich zgodności  
z UMRPO dla danego Działania/ Schematu. Weryfikowane 
będą również kwestie/informacje specyficzne określone 
dla danego Działania/Schematu oraz wewnętrzna logika 
projektu. 

4 

Kompletność i 
poprawność 

wniosku 

Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

Weryfikowana będzie poprawność wniosku o 
dofinansowanie, pod kątem prawidłowości wypełniania 
poszczególnych jego pól zgodnie z zapisami regulaminu 
konkursu oraz kompletności wszystkich wymaganych 
regulaminem konkursu informacji, w tym informacji 
specyficznych dla danego Działania/Schematu. 

5 

Poprawność 
przyjętych 

wskaźników 

Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników 
rezultatu oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca 
wskazał wszystkie obowiązkowe dla danego Działania/ 
Schematu wskaźniki. Dodatkowo ocenie podlegać będzie 
prawidłowość prezentacji wskaźników w tabeli E.2 wniosku 
aplikacyjnego  
w zakresie źródeł weryfikacji informacji oraz sposób 
pomiaru wskaźników. 

6 

Montaż finansowy, 
w tym: wkład 

własny 
Beneficjenta 
ustalony na 

poziomie nie 
mniejszym, niż 

określony w 
Uszczegółowieniu 
MRPO dla danego 

działania/Schematu 
jako „minimalny 

wkład własny 
Beneficjenta" 

Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność kosztów 
wskazanych w projekcie (w tym w kontekście ich 
racjonalności i celowości), poprawność wypełnienia tabel 
finansowych, w tym wykazu planowanych źródeł 
finansowania projektu.  
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6a Pomoc publiczna  
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

Sprawdzeniu podlegać będzie, czy beneficjent przedłożył 
oświadczenie o braku wystąpienia przesłanek pomocy 
publicznej w docelowym przedsięwzięciu inwestycyjnym. 

Projekty typu 4 i 5 - wskazane w pkt. 14 Szczegółowego 
opisu Działania 9.3 - nie podlegają weryfikacji w ramach 
przedmiotowego kryterium. 

7 
Trwałość 

organizacyjna  
Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

W ramach kryterium oceniana będzie trwałość 
organizacyjna podmiotu pod kątem posiadania zasobów 
ludzkich i sprzętowych dla zapewnienia realizacji projektu 
na dokumentację (9.3) oraz docelowego projektu 
inwestycyjnego. 

Projekty typu 4 - wskazane w pkt. 14 Szczegółowego opisu 
Działania 9.3 – w odniesieniu do projektu docelowego nie 
podlegają weryfikacji  
w ramach przedmiotowego kryterium. 

8 
Spójność zapisów  
w dokumentach 

Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów 
wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie 
rzeczowym oraz finansowym, w szczególności  
w zakresie spójności odzwierciedlenia działań 
przewidzianych 
w projekcie za pomocą poszczególnych kosztów, czy 
planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są 
spójne z zapisami wniosku  
o dofinansowanie. 

9 

Kompletność i 
poprawność 

załączników 

Wniosek 

aplikacyjny 
Pracownik - L 

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w 
tym  
w szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane 
załączniki, w tym załączniki specyficzne określone dla 
danego Działania/ Schematu oraz czy zostały one 
sporządzone zgodnie  
z wymogami formalnymi zawartymi w regulaminie 
konkursu.  
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Załącznik 5.  Lista kluczowych projektów w ramach Programu 
Operacyjnego – część 1: projekty na inwestycje  
 

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 - 2013 

 
Błąd! Nieprawidłowe łącze.Błąd! Nieprawidłowe łącze. 

Lp 
Instytucja 

odpowiedzialna za 
realizację 

Nazwa przedsięwzięcia 

Wartość kosztów 
kwalifikowanych * 

 
(PLN) 

Planowane 
dofinansowanie 

(PLN) ** 

w tym 
dofinansowanie UE 

(PLN) 

Przewidywany 
okres realizacji  
przedsiewzięcia 

1 2 3 4 5 6 7 

Priorytet 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy         

Działanie 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych         

Schemat A. Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego 335 504 730,07   253 883 500,58   

1 
Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w 
Oświęcimiu 

Adaptacja budynków byłego Monopolu 
Tytoniowego na potrzeby Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Oświęcimiu 

20 855 316,21 16 926 174,64 16 926 174,64 2007-2010 

2 
Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w 
Tarnowie 

Rozbudowa Kampusu Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie 
dla potrzeb tworzonej Akademii 
Tarnowskiej 

41 226 499,26 35 042 524,37 35 042 524,37 2007-2013 

3 
Podhalańska Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Nowym Targu 

Budowa Centrum Dydaktyczno- 
Bibliotecznego Podhalańskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Nowym Targu 

41 152 711,00 29 469 919,31 29 469 919,31 2007-2011 

4 
Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w 
Nowym Sączu 

Budowa Instytutu Kultury Fizycznej w 
Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Nowym Sączu 

41 527 934,40 27 508 103,75 27 508 103,75 2007-2013 

5 
Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II w Krakowie 

Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie – dokończenie 

28 890 888,94 24 557 255,60 21 982 254,13 2007-2010 

6 Uniwersytet Jagielloński 
Budowa kompleksu Paderevianum II UJ 
szansą na wzmocnienie potencjału 
edukacyjnego regionu 

67 134 123,36 54 788 158,07 54 788 158,07 2009-2015 

7 
Akademia Górniczo – 
Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie 

Budowa Centrum Komputerowego 
(Informatyki) AGH - budynek 
dydaktyczny Wydziału EAIiE AGH w 
Krakowie 

64 542 991,28 54 861 542,59 54 861 542,59 2009-2012 

8 
Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II w Krakowie 

Modernizacja, z uwzględnieniem 
potrzeb studentów z 
niepełnosprawnością, Budynku 
Franciszkańska 1 

1 255 999,58 1 061 947,64 1 061 947,64 2012-2014 

9 
Uniwersytet 
Pedagogiczny w 
Krakowie 

Przebudowa, modernizacja i remont 
auli wraz z wykonaniem sieci 
strukturalnej  (LAN) w budynku 
dydaktycznym Uniwersytetu 
Pedagogicznego przy ul. Ingardena 4 w 
Krakowie 

3 008 728,15 2 557 418,93 2 557 418,93 2010-2014 

10 Uniwersytet Jagielloński 
Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie 
budynku UJ dla potrzeb Instytutu 
Psychologii 

24 197 533 8 230 253 8 230 253 2009-2015 
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11 Uniwersytet Papieski 
Jana Pawła II w Krakowie 

Modernizacja infrastruktury medialno-
technicznej dla potrzeb innowacyjnego 
kształcenia i aktywizacji zawodowej w 
zakresie nowych mediów w 
społeczeństwie informacyjnym 

1 712 004,89 1 455 204,15 1 455 204,15 2015 

Schemat B. Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz 
kształcenia zawodowego 19 484 516   16 561 836   

12 Województwo 
Małopolskie 

Modernizacja budynków Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych – Małopolska 
Szkoła Gościnności w Myślenicach 

11 514 267,55 9 787 127,42 9 787 127,42 2011-2015 

13 Gmina Miasta Tarnowa 
Centrum Kształcenia Budowlanego w 
Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie 3 602 615,25 3 062 222,96 3 062 222,96 2008-2014 

14 Komenda Główna PSP 
Remont obiektów Szkoły dla potrzeb 
kształcenia w zawodzie strażaka oraz 
technika pożarnictwa - Etap I 

4 367 633 3 712 486 3 712 486 2013-2015 

Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 286 236 602,16 
 

180 422 248,94   

15 
Akademia Górniczo – 
Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie 

Modernizacja ACK CYFRONET AGH - 
etap I 

8 392 360,25 7 129 310,03 7 129 310,03 2010-2011 

16 
Małopolska Sieć 
Szerokopasmowa Sp. z o. 
o. 

Małopolska Sieć Szerokopasmowa 127 950 214,00 63 975 107,00 54 378 840,95 2011-2015 

17 
Województwo 
Małopolskie 

Budowa zintegrowanych systemów 
informatycznych do zarządzania 
i monitoringu satelitarnego w 
Małopolsce 

20 554 141,08 17 471 019,92 17 471 019,92 2008-2014 

18 Gmina Miejska Kraków 

Budowa systemu informatycznego do 
wspomagania administracji wraz 
z integracją zasobów bazodanowych 
w województwie i w powiecie 

11 007 035,32 9 355 980,02 9 355 980,02 2008-2012 

19 
Województwo 
Małopolskie Wirtualne Muzea Małopolski 8 379 332,14 7 122 432,32 7 122 432,32 2010-2013 

20 
Komenda Wojewódzka 
Policji 

Małopolska Platforma Elektronicznej 
Komunikacji Policji 

41 147 023,90 33 166 682,50 33 166 682,50 2010-2013 

21 
Województwo 
Małopolskie 

Zintegrowany system informatyczny 
wspomagający zarządzanie 
Województwem Małopolskim 

8 654 561,05 7 356 376,89 7 356 376,89 2013-2015 

22 
Województwo 
Małopolskie 

Zintegrowany System Sterowania 
Ruchem w Małopolsce 8 507 627,44 7 103 026,72 7 103 026,72 2012-2015 

23 Wojewoda Małopolski  
Rozbudowa systemu udostępniania e-
usług publicznych w administracji 
publicznej w Małopolsce – etap I 

10 075 000,00 5 037 483,00 5 037 483,00 2014-2015 

24 
Województwo 
Małopolskie 

Małopolski System Informacji 
Medycznej - projekt pilotażowy 

8 238 594 7 000 000 7 000 000 2014-2015 

25 
Województwo 
Małopolskie  

Małopolska Karta Aglomeracyjna – 
system zarządzania transportem 
zbiorowym w Województwie 
Małopolskim  

16 313 010 13 866 059 13 866 059 2013-2015 

26 
Akademia Górniczo - 
Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie 

Małopolska Chmura Edukacyjna - 
projekt pilotażowy 

7 995 186,83 6 795 908,80 6 795 908,80 2014-2015 

27 

Akademia Wychowania 
Fizycznego im. 
Bronisława Czecha w 
Krakowie 

Budowa i instalacja zintegrowanego 
systemu zarządzania e-usługami 
uczelni dla kandydatów, studentów i 
pracowników dydaktycznych AWF w 
Krakowie  

911 000 750 000 750 000 2015 
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28 
 

Szpital Specjalistyczny 
im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Nowym 
Sączu 

Ucyfrowienie procesu obsługi leczenia 
w Szpitalu Specjalistycznym im. J. 
Śniadeckiego w Nowym Sączu  

8 111 516,15 6 894 788,73 3 889 128,79 2011-2015 

Priorytet 3. Turystyka i przemysł kulturowy         

Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej          

Schemat A. Budowa regionalnego systemu informacji turystycznej 16 524 038   14 045 433   

29 
Województwo 
Małopolskie 

Małopolski System Informacji 
Turystycznej (MSIT) 

16 524 038,43 14 045 432,67 14 045 432,67 2007-2012 

Schemat B. Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową 28 820 136   12 143 498   

30 Uzdrowisko Krynica - 
Żegiestów 

Modernizacja Pijalni Głównej w Krynicy 
– Zdroju 

20 247 200,00 10 000 000,00 8 500 000,00 2012-2014 

31 Gmina Uście Gorlickie Park wodny w Wysowej - Zdroju 8 572 935,53 4 286 467,76 3 643 497,60 2011-2012 

Działanie 3.3 Instytucje kultury          

Schemat A. Rozwój infrastruktury kulturalnej 20 373 838   10 366 209   

32 
Muzeum Dom Rodzinny 
Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Wadowicach 

Przebudowa Muzeum Dom Rodzinny 
Ojca Świętego Jana Pawła II  w 
Wadowicach 

20 373 838,24 10 366 208,89 10 366 208,89 2010-2014 

Priorytet 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego         

Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury drogowej         

Schemat A. Drogi o znaczeniu regionalnym 376 279 395,24 
 

316 405 879,04   

  

Województwo 
Małopolskie 

Budowa obwodnic w ciągu dróg 
wojewódzkich w miejscowościach: 
Proszowice, Zembrzyce, Dobczyce, 
Podegrodzie, Szczurowa, Wojnicz 

        

33 Obwodnica Proszowic 32 220 156,23 27 387 132,80 27 387 132,80 2009-2011 

34 Obwodnica Zembrzyc 39 243 841,11 33 357 264,95 33 357 264,95 2008-2010 

35 Obwodnica Dobczyc 56 761 025,16 48 246 871,38 48 246 871,38 2009-2012 

36 Obwodnica Podegrodzia 52 182 198,92 44 281 956,04 44 281 956,04 2009-2011 

37 Obwodnica Szczurowej 57 040 591,56 48 404 906,65 48 404 906,65 2009-2011 

38 Obwodnica Wojnicza 49 470 161,20 42 049 637,02 42 049 637,02 2010-2015 

39 Gmina Skawina Obwodnica Skawiny - budowa drogi 
gminnej kl. GP-odcinek II i III 

43 639 764,00 37 093 799,40 37 093 799,40 2013-2015 

40 Powiat Nowosądecki  
Budowa zachodniej obwodnicy Nowego 
Sącza – połączenie m. Brzezna z drogą 
krajową nr 28 

39 819 225,62 33 846 341,77 33 846 341,77 2010-2015 

41 Gmina Raba Wyżna 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
958 Chabówka - Czarny Dunajec 
polegającej na budowie chodnika 
oraz kanalizacji deszczowej w ciągu 
drogi wojewódzkiej 958 

1 211 703,98 617 969,03 617 969,03 2013-2015 
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42 Gmina Zielonki 
Przebudowa DW 794 w ramach 
umowy nr X/115/ZDW/10 4 308 093,84 900 000 900 000 2008-2011 

43 Miasto Limanowa 
Dostępność komunikacyjna 
mieszkańców poprzez odbudowę i 
remont dróg gminnych w Limanowej 

382 633,62 220 000,00 220 000,00 2007-2014 

Schemat B. Drogi w miastach na prawach powiatu 183 378 104  
149 448 534 

 

44 Gmina Miejska Kraków 
Budowa nowego odcinka ul. Księcia 
Józefa (obejście Przegorzał) 

15 695 085,73 11 818 644,06 11 818 644,06 2007-2009 

45 Gmina Miejska Kraków 

Rozbudawa ul. Surzyckiego - ul. 
Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka 
(przedłużenie ul. Botewa do Drogi 
Ekspresowej S7) 

79 864 421,43 58 049 986,61 58 049 986,61 2009-2012 

46 Gmina Miasta Tarnowa 
Budowa połączenia autostrady A4 
(węzeł Krzyż) z drogą wojewódzką Nr 
977 

46 328 745,98 38 645 160,91 38 645 160,91 2007-2012 

47 Gmina Miejska Kraków 
Obsługa komunikacyjna Centrum Jana 
Pawła II 24 819 145,79 21 094 742,22 21 094 742,22 2014-2015 

48 Gmina Miasta Tarnowa 
Modernizacja układu drogowego w 
Tarnowie 21 414 727,36 15 100 000 15 100 000 2011-2015 

49 Gmina Nowy Sącz 
Przebudowa ul. Długoszowskiego w 
Nowym Sączu 5 707 114,17 660 000 660 000 2010 

50 Gmina Miejska Kraków  
Przebudowa ul. Bieżanowskiej w 
Krakowie – etap I 8 005 989,82 3 000 000 3 000 000 2014-2015 

51 Gmina Miasta Tarnowa  
Przebudowa Al. M.B.Fatimskiej i 
ul.Starodąbrowskiej 2 957 600,9 1 080 000 1 080 000 2010 

Schemat C - Drogi powiatowe 11 019 640  4 466 763   

52 Powiat Proszowicki 

Poprawa bezpieczeństwa poprzez 
przebudowę  
i remont chodników, jezdni dróg 
powiatowych miasto Proszowice nr dr 
1299K, 1287K, 1288K, 1292K. 

1 385 810,27 706 763,23 706 763,23 2009-2014 

53 Gmina Kęty  

Rozbudowa drogi powiatowej ul. 3 
Maja w Kętach na odcinku od os. 
Wyszyńskiego do istniejącej 
obwodnicy 

2 793 588,52 1 140 000 1 140 000 2009-2015 

54 Powiat Nowotarski 

Usprawnienie transportu drogowego 
na obszarach kluczowych dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego obejmujące 
modernizację odcinków dróg 
powiatowych Powiatu Nowotarskiego 
- ETAP II ** 

314 817,95 220 000,00 220 000,00 2013-2015 

55 Powiat Dąbrowski 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1313K Dabrowa Tarnowska - 
Żelichów na odcinku Dąbrowa 
Tarnowska - Żelichów - etap II (wraz 
z budową ronda) 

2 668 494,86 1 200 000 1 200 000 2010 

56 Powiat Limanowski 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
1551 K – utwardzenie istniejących 
poboczy o nawierzchni tłuczniowej 
kostką brukową w m. Mordarka, 
Pisarzowa, Męcina 

1 838 343,52 600 000 600 000 2014-2015 

57 Powiat Limanowski 

Przebudowa dróg powiatowych nr 
1609K Limanowa - Kamienica i nr 
1619K Tarnawa Stare Rybie - 
wykonanie chodników w 
miejscowości Stara Wieś i Nowe 

2 018 585,13 600 000 600 000 2012-2013 
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Rybie” 

Działanie 4.2 Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze 
regionu 

        

Schemat B. Tabor kolejowy 90 840 281   62 201 559   

58 
Województwo 
Małopolskie Zakupy taboru kolejowego 90 840 280,77 62 201 559,00 62 201 559,00 2009-2011 

Schemat C. Regionalna sieć kolejowa 74 082 554,95   50 165 743,28   

59 

PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA  
Centrum Realizacji 
Inwestycji 
Oddział w Krakowie 

Modernizacja linii kolejowej nr 96 
Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów 
- Stróże 

45 566 730,50 32 698 685,81 27 793 882,94 2009-2011 

60 

PKP Polskie Linie 
Kolejowe SA  
Centrum Realizacji 
Inwestycji 
Oddział w Krakowie 

Modernizacja linii kolejowej nr 94 
Kraków Płaszów - Oświęcim na odcinku 
Kraków Bonarka – Kraków Swoszowice 

14 639 925,01 12 443 936,26 10 577 345,82 2008-2011 

61 Gmina Miasta Tarnowa 
Integracja transportu kolejowego  

z transportem zbiorowym lub 
prywatnym w m. Tarnów 

13 875 899,44 11 794 514,52 11 794 514,52 2012-2015 

Priorytet 5. Krakowski Obszar Metropolitalny         

Działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł 
europejskiej przestrzeni badawczej 166 009 785   114 364 294   

62 

Uniwersytet Rolniczy im. 
Hugona Kołłątaja w 
Krakowie (Lider), 
Uniwersytet Jagielloński 
(partner) 

Uniwersyteckie Centrum Medycyny 
Weterynaryjnej - Ośrodek Medycyny 
Eksperymentalnej i Innowacyjnej 

22 297 308,20 18 952 708,39 18 952 708,39 2010-2015 

63 
Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie 

Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH 11 708 176,59 8 293 000,00 8 293 000,00 2011-2014 

64 
Akademia Górniczo-
Hutnicza im. Stanisława 
Staszica w Krakowie 

Centrum Energetyki 100 114 691,75 66 201 808,00 62 573 460,27 2010-2015 

65 
Politechnika Krakowska 
im. Tadeusza Kościuszki 

Małopolskie Laboratorium Budownictwa 
Energooszczędnego 

20 086 608,92 17 073 617,58 14 512 574,94 2011-2015 

66 

Instytut Fizyki Jądrowej 
im. Henryka 
Niewodniczańskiego 
Polskiej Akademii Nauk 

Laboratorium obrazowania 
spektroskopowego dla potrzeb 
radiobiologii, terapii i badania układów 
złożonych 

11 803 000 10 032 550 10 032 550 2015 

Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego 

796 853 978   477 009 461   

67 
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 

24 048 411,73 22 663 763,86 22 663 763,86 2007-2013 

68 
Ośrodek Dokumentacji 
Sztuki Tadeusza Kantora 
„Cricoteka” 

Budowa Muzeum Tadeusza Kantora 
oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji 
Sztuki Tadeusza Kantora - CRICOTEKA 

40 103 661,20 34 088 112,02 34 088 112,02 2007-2015 
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69 Teatr im. J. Słowackiego 
Budowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w 
Krakowie 36 833 760,82 31 378 156,65 29 423 841,99 2009-2013 

70 
Opera Krakowska w 
Krakowie 

Technologia teatru muzycznego w 
budynku Opery Krakowskiej 29 601 449,03 25 161 231,61 25 161 231,61 2007-2009 

71 
Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie 

Budowa Lotniczego Parku Kulturowego 
w Krakowie, w tym Gmachu Głównego 
Muzeum Lotnictwa Polskiego 

43 724 771,03 33 598 114,07 33 598 114,07 2007-2010 

72 Gmina Miejska Kraków  
Utworzenie Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Krakowie 51 147 304,28 31 327 723,87 31 327 723,87 2007-2011 

73 Gmina Miejska Kraków  Centrum Kongresowe (Rondo 
Grunwaldzkie) 

263 984 298,29 82 892 964,56 70 459 019,88 2007-2015 

74 

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 

71 695 919,79 60 941 531,82 58 948 920,43 2007-2014 

75 
Krakowski Szpital 
Specjalistyczny im. Jana 
Pawła II 

Zintegrowane Centrum 
Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej   

64 906 436,50 55 170 471,02 55 027 670,02 2007-2014 

76 
Szpital Uniwersytecki w 
Krakowie 

Centrum Urazowe Medycyny 
Ratunkowej i Katastrof w Szpitalu 
Uniwersyteckim w Krakowie - Etap I  

68 586 735,97 60 211 315,47 60 211 315,47 2009-2013 

77 Uniwersytecki Szpital 
Dziecięcy w Krakowie 

Budowa Centralnego Bloku 
Operacyjnego z Centralną 
Sterylizatornią i Oddziałem 
Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim 
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie  

46 054 293,63 28 049 156,18 26 158 360,74 2008-2012 

78 
Wojewódzki Szpital 
Okulistyczny w Krakowie 

Przebudowa, rozbudowa i zmiana 
sposobu użytkowania budynku 
hotelowego typu LIPSK  w Krakowie ul. 
Osieckiego 17b z przeznaczeniem na 
Wojewódzki Szpital Okulistyczny w 
Krakowie wraz z zagospodarowaniem 
terenu 

33 412 150,18 20 599 432,31 10 599 819,05 2010-2012 

79 Gmina Miejska Kraków  
Modernizacja obiektu Pałac pod 
Krzysztofory – głównej siedziby 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa 

15 762 592 13 398 203 13 398 203 2012-2014 

80 
Szpital Specjalistyczny 
im. J. Dietla  
w Krakowie 

Zakup specjalistycznego sprzętu 
medycznego wraz z adaptacją 
pomieszczeń oraz wyposażenia dla 
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla 
w Krakowie 

6 992 193,81 5 943 364,74 5 943 364,74 2013-2014 

Działanie 5.3 Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego         

Schemat B. Infrastruktura okołolotniskowa 31 639 803   20 439 313   

81 

Międzynarodowy Port 
Lotniczy im. Jana Pawła 
II Kraków - Balice Sp. z 
o.o. 

Budowa wewnętrznego układu 
komunikacyjnego Portu lotniczego w 
Krakowie 

31 639 803,26 24 046 250,48 20 439 312,91 2013-2015 

Priorytet 6. Spójność wewnątrzregionalna         

Działanie 6.1 Rozwój miast 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 429

Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów 
rewitalizacji 6 321 147,42  1 200 000   

82 Gmina Słomniki 
Integracyjne Centrum Rozwoju 
Dziecka - Przedszkole Samrządowe w 
Słomnikach 

6 321 147,42 1 200 000 1 200 000 2013-2015 

Schemat B: Projekty w zakresie rekreacji i sportu 26 271 083,70  6 176 026,41   

83 Gmina Skawina 
Dobudowa sali gimnastycznej z 
zapleczem do budynku Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Skawinie 

2 821 316,16 1 200 000 1 200 000 2007-2009 

84 Powiat Myślenicki 

Rozwój edukacyjnej bazy sportowej 
poprzez budowę boisk sportowych 
przy Szkołach Ponadgimnazjalnych 
Powiatu Myślenickiego         

1 069 153,88 545 268,47 545 268,47 2014-2015 

85 Gmina Wadowice 
Budowa sali gimnastycznej  przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 w 
Wadowicach  

2 535 826,03 1 080 000 1 080 000 2008-2011 

86 Gmina Libiąż Budowa boisk przyszkolnych na 
terenie Gminy Libiąż 

687 760,66 350 757,94 350 757,94 2014-2015 

87 Miasto Nowy Sącz 
Nowy produkt rekreacyjny dla 
zaspokojenia potrzeb społecznych w 
Nowym Sączu 

1 609 146,3 660 000 660 000 2015 

88 Gmina Wieliczka Budowa Centrum Edukacyjno-
Rekreacyjnego w Wieliczce- etap II  

11 789 188,53 1 200 000 1 200 000 2008-2011 

89 
Gmina Kalwaria 
Zebrzydowska 

Budowa hali sportowej z zapleczem 
szatniowo-technicznym w 
miejscowości Kalwaria 
Zebrzydowska 

5 758 692,14 1 140 000 1 140 000 2013-2014 

Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich 
 

    

Schemat B: Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa 
 

42 450 833,55  15 190 622,08  

90 Gmina Bolesław 
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w 
Bolesławiu na potrzeby Gimnazjum 
(łącznik - kontynuacja) 

1 953 077,67 960 000 960 000 2009-2010 

91 Gmina Nowy Targ 
Budowa budynku Szkoły 
Podstawowej wraz z salą sportową 
w miejscowości Ostrowsko 

3 816 199,99 900 000 900 000 2012- 2014 

92 Gmina Jabłonka 

Poprawa stanu infrastruktury 
edukacyjnej poprzez rozbudowę 
Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz 
budowę Sali gimnastycznej w Lipnicy 
Małej 

2 434 581,05 900 000 900 000 2009 - 2014 

93 Gmina Poronin 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w 
Proninie - Etap I (przewiązka) oraz 
remont dachu na istniejącym 
obiekcie 

1 220 467,19 600 000 600 000 2014-2015 

94 Gmina Skrzyszów Budowa hali sportowej w Łękawicy 2 511 767,61 720 000 720 000 2013-2015 

95 Powiat Tarnowski 
Rozbudowa budynku-mieszkalno-
dydaktycznego w Domu Wczasów 
Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej 

1 449 893,06 600 000 600 000 2010-2012 

96 Gmina Podegrodzie 
Budowa przedszkola gminnego w 
Podegrodziu 

1 433 549,2 600 000 600 000 2013-2014 

97 
Gmina Gródek nad 
Dunajcem 

Budowa sali gimnastycznej  przy 
Szkole Podstawowej w Jelnej 

2 316 285,69 900 000 900 000 2009-2012 

98 Gmina Chełmiec 
Budowa lodowiska - rolkowiska w 
gminie Chełmiec 

1 665 266,74 600 000 600 000 2011-2012 

99 Gmina Gorlice 
Budowa sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem przy Zespole Szkół w 
Stróżówce 

1 881 183,16 600 000 600 000 2009-2011 
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100 Gmina Liszki 
Budowa hali sportowej wraz z 
widownią i zapleczem przy 
Gimnazjum w Liszkach 

5 967 053,9 1 200 000 1 200 000 2008-2009 

101 Gmina Wielka Wieś 
Budowa budynku szkoły w 
miejscowości Modlnica, gmina 
Wielka Wieś 

5 324 902,09 2 400 000 2 400 000 2009-2011 

102 Gmina Czernichów 
Rozbudowa Przedszkola w 
Czernichowie 

1 539 526,3 785 158,41 785 158,41 2006-2008 

103 Gmina Krzeszowice 

Przebudowa sali do ćwiczeń 
ruchowych oraz termomodernizacja 
budynku Szkoły  Podstawowej w 
Filipowicach  

1 209 797,8 540 000 540 000 2008-2010 

104 Gmina Drwinia 

Rozbudowa budynku szkoły oraz 
przedszkola w Drwini o budynek sali 
gimnastycznej wraz z budową 
przewiązki. 

834 242,49 425 463,67 425 463,67 2007-2014 

105 Gmina Koszyce 

Zaprojektowanie i budowa sali 
gimnastycznej bez zaplecza 
socjalnego przy istnejącym budynku 
Centrum  Oświatowego w Koszycach 

942 000 300 000 300 000 2010-2011 

106 Gmina Michałowice Budowa biblioteki głównej 514 613,9 180 000 180 000 2013-2015 

107 Gmina Andrychów 

Budowa sali gimnastycznej przy ZSS 
w Sułkowicach – Łęgu wraz z 
zapleczem i niezbędną 
infrastrukturą techniczną 

3 217 594,17 1 140 000 1 140 000 2011 

108 Lisia Góra 
Budowę sali gimnastycznej z 
przewiązką przy Szkole 
Podstawowej w Pawęzowie  

1 285 714,29 540 000 540 000 2007-2011 

109 Gmina Kłaj 

Rozwój przestrzenny gminy poprzez 
budowę budynku socjalnego przy 
boisku sportowym w Kłaju oraz 
przebudowę, remont wnętrza 
budynku Wiejskiego Domu Kultury w 
Dąbrowie 

933 117,25 300 000 300 000 2013-2015 

Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich         

Schemat C - Likwidacja skutków klęsk żywiołowych 71 526 050,10 70 739 705,10 60 556 458,24   

110 Gmina Limanowa 
Odbudowa po powodzi Wiejskiego 
Domu Kultury i stadionu sportowego w 
Rupniowie 

154 737,66 154 737,66 131 527,01 2011 

111 Gmina Lanckorona 
Likwidacja skutków powodzi w Gminie 
Lanckorona 

616 481,45 616 481,45 524 009,23 2012-2013 

112 Gmina Szczucin 
Likwidacja skutków powodzi w Gminie 
Szczucin - Odbudowa i modernizacja 
infrastruktury komunikacyjnej 

11 480 510,57 11 480 510,57 9 758 433,98 2011-2014 

113 Gmina Szczucin 
Likwidacja skutków powodzi w Gminie 
Szczucin - Infrastruktura społeczna, 
kulturalna i sportowa 

763 843,64 733 519,05 623 491,19 2011-2012 

114  Gmina Szczurowa 
Likwidacja skutków powodzi w Gminie 
Szczurowa - Odbudowa infrastruktury 
społecznej 

9 706 283,76 9 453 450,29 8 035 432,75 2010-2015 

115 Gmina Wietrzychowice 
Likwidacja skutków powodzi w Gminie 
Wietrzychowice 5 461 752,96 5 461 752,96 4 642 490,02 2011-2013 

116  Województwo 
Małopolskie 

Likwidacja skutków powodzi w zakresie 
drogi wojewódzkiej DW 982 na 
obszarze Gminy Szczucin 

14 885 105,88 14 885 105,88 12 652 340,00 2010-2013 
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117 
 Województwo 
Małopolskie 

Likwidacja skutków powodzi w zakresie 
drogi wojewódzkiej DW 768 na 
obszarze Gminy Szczurowa 

9 818 789,76 9 818 789,76 8 345 971,30 2011-2013 

118 
 Województwo 
Małopolskie 

Likwidacja skutków powodzi w zakresie 
drogi wojewódzkiej DW 964 na 
obszarze Gminy Szczurowa 

12 087 428,39 12 087 428,39 10 274 314,13 2010-2013 

119 
Województwo 
Małopolskie 

Usuwanie szkód powodziowych na 
wałach Dunajca i Kisieliny w gminie 
Wietrzychowice 

1 866 277,54 1 586 335,91 1 586 335,91 2014-2015 

120 
Województwo 
Małopolskie 

Usuwanie szkód powodziowych w 
korycie potoku Rzepnik w m. Skawina 685 244,56 582 457,88 582 457,88 2012-2015 

121 
Województwo 
Małopolskie 

Usuwanie szkód powodziowych - Prawy 
wał rzeki Dunajec w msc. Uście 
Jezuickie, Okręg Bienieszowice, gm. 
Gręboszów, pow. Dąbrowski 

3 999 593,93 3 399 654,84 3 399 654,84 2015 

    Pozostałe środki na projekty kluczowe   479 480,46     

Działanie 6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego 
i zdrowotnego 

126 018 128,87  72 082 145,14   

Schemat A. Ochrona zdrowia 100 679 903,77 
 

57 812 309,89   

122 
Szpital Specjalistyczny 
im. J. Śniadeckiego w 
Nowym Sączu 

Ośrodek Onkologiczny Szpitala 
Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego 
w Nowym Sączu wraz z przebudową 
pomieszczeń oraz zakupem 
wyposażneia dla potrzeb bloku 
operacyjnego 

39 919 421,01 24 694 037,29 24 694 037,29 2007-2013 

123 Powiat Wadowicki 
Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. 
Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon 
Łóżkowy E  

17 486 107,70 10 000 000,00 10 000 000,00 2008-2015 

124 

 
Szpital Wojewódzki im. 
Św. Łukasza  
Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Tarnowie  

Budowa Ośrodka Psychiatrycznego 
wraz ze Specjalistyczną Poradnią 
Konsultacyjną i zespołem techniczno - 
administracyjnym  

22 594 250 14 316 324,52 10 803 772,56 2013-2015 

125 
Specjalistyczny Szpital 
im. E. Szczeklika w 
Tarnowie 

„Szpital przyjazny mieszkańcom” – 
poprawa opieki zdrowotnej w 
subregionie tarnowskim poprzez 
rozbudowę i modernizację 
Specjalistycznego Szpitala im. E. 
Szczeklika w Tarnowie  

14 195 206,55 10 655 591,04 10 655 591,04 2014-2015 

126 
Szpital Rehabilitacyjny 
im. dr S. Jasińskiego w 
Zakopanem 

Przebudowa pomieszczeń 
Wojewódzkiego Szpitala 
Rehabilitacyjnego w Zakopanem – 
dotyczy budowy basenu z zapleczem 
higieniczno-sanitarnym oraz 
pozostałych pomieszczeń hydroterapii i 
zaplecza technicznego  

1 769 939 900 000 400 000 2013-2015 

127 

Szpital Specjalistyczny 
im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Nowym 
Sączu 

Dostosowanie Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału 
Internistyczno-Kardiologicznego do 
wymogów Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą  

2 065 227 1 600 000 658 909,00 2014-2015 
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128 
Szpital św. Anny w 
Miechowie 

Poprawa dostępności do świadczeń 
zdrowotnych i bezpieczeństwa 
pacjentów Szpitala w Miechowie 
przez zakup aparatury i 
modernizację infrastruktury 

2 649 752,51 600 000 600 000 
2007-2013 

 

Schemat B. Opieka społeczna 9 069 920,16   4 177 502,24   

129 
Towarzystwo Przyjaciół 
Chorych „Sądeckie 
Hospicjum” 

Rozbudowa „Sądeckiego Hospicjum” o 
oddział długoterminowej opieki dla 
osób przewlekle chorych wraz z 
wyposażeniem 

1 602 621 1 000 000 1 000 000 2014 - 2015 

130 
Szpital Specjalistyczny 
im. Ludwika Rydygiera w 
Krakowie sp. z o.o. 

Modernizacja i dostosowanie budynku 
ZOL w Makowie Podhalańskim na 
potrzeby utworzenia Małopolskiego 
Centrum „SENIBUS SERVIAM” 

7 467 299,16 6 273 286,24 3 177 502,24 2014-2015 

Schemat C. Służby ratunkowe 16 268 304,94   10 092 333,01   

131 
Komenda Wojewódzka 
Policji 

Zakup specjalistycznego sprzętu 
transportowego na potrzeby jednostek 
Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Krakowie 

1 680 000 1 382 583,76 1 382 583,76 2015 

132 
Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Krakowie 

Bezpieczna Małopolska – poprawa 
skuteczności działań małopolskich 
jednostek Państwowej Straży Pożarnej 
poprzez zakup specjalistycznego 
sprzętu pożarniczego 

11 731 355,68 7 038 813,41 7 038 813,41 2010-2012 

133 

Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej 
Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP Woj. 
Małopolskiego 

Zakup specjalistycznego sprzętu na 
potrzeby wzmacniania potencjału 
ratowniczego małopolskich strażaków 

1 956 000,00 1 200 000,00 1 020 000,00 2011-2012 

134 
Górskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe - 
Grupa Krynicka 

Remont i modernizacja placówek GOPR 
– Grupa Krynicka 

900 949,26 765 806,87 650 935,84 2010-2012 

Priorytet 7. Infrastruktura ochrony środowiska         

Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

24 626 948   20 826 625   

135 Uniwersytet Jagielloński 

Zbudowanie zintegrowanego systemu 
pozyskiwania i dystrybucji energii 
powstałej ze źródeł odnawialnych na 
terenie III Kampusu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego - etap I 

11 965 941,34 10 171 050,14 10 171 050,14 2010–2015 

136 
Szpital Specjalistyczny 
im. dr J. Babińskiego 
SPZOZ 

Poprawa efektywności energetycznej 
na terenie zabytkowego zespołu 
szpitalno-parkowego w Krakowie 
poprzez wprowadzenie zintegrowanego 
systemu energii odnawialnej 

9 211 335 7 723 354 7 723 354 2014-2015 

137 Powiat Dąbrowski 

Poprawa jakości powietrza poprzez 
montaż instalacji solarnej i 
modernizacji systemu ogrzewania 
warsztatów szkolnych w PCEiKZ w 
Szczucinie 

3 449 672 2 932 221 2 932 221 2015 

Działanie 7.4 Bezpieczeństwo ekologiczne oraz ochrona przed 
skutkami klęsk żywiołowych 

73 413 867   62 401 787   
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138 Związek Gmin Jeziora 
Rożnowskiego  

Rekultywacja zbiorników Czchów - 
Rożnów 

39 199 649,91 33 319 702,42 33 319 702,42 2007-2014 

139 
Województwo 
Małopolskie 

Zbiornik Skrzyszów na potoku Korzeń w 
gminie Skrzyszów 21 239 950,08 18 053 957,57 18 053 957,57 2010-2014 

140 
Województwo 
Małopolskie 

Budowa zbiornika retencyjnego 
Bieżanów na rzece Serafa w m. Kraków 12 974 267,05 11 028 126,99 11 028 126,99 2014-2015 

Priorytet 8. Współpraca międzyregionalna         

Działanie 8.1. Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej 1 176 471   1 000 000   

141 
Małopolska Organizacja 
Turystyczna 

Realizacja ogólnoświatowej kampanii 
promocyjnej Krakowa i Małopolski 

1 176 471 1 000 000 1 000 000 2015 

  

* koszty kwalifikowane projektów zostały oszacowane na podstawie danych zawartych w: pre-umowach, kartach projektów na przygotowanie inwestycji 
strategicznych (Działanie 9.3), uchwałach w sprawie określenia zasad przygotowania indywidualnych projektów  kluczowych, wnioskach o dofinansowanie, 
umowach o dofinansowanie, danych z KSI - dla projektow scertyfikowanych w całości** dofinansowanie projektów może uwzględniać środki zarówno z 
EFRR jak i z budżetu państwa.Realizacja projektu nastąpi pod warunkiem dysponowania przez Instytucję Zarządzającą MRPO środkami finansowymi.*** 
realizacja projektu nastąpi pod warunkiem dysponowania przez Insytucję Zarządzającą MRPO środkami finansowymi . 

 
projekty zakończone scertyfikowane w całości 
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Załącznik 5b Lista kluczowych projektów w ramach Programu 
Operacyjnego – część 2: projekty w ramach Działania 9.3 Przygotowanie 
Inwestycji Strategicznych 
 

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 

 

Lp 
Instytucja 

odpowiedzialna za 
realizację 

Nazwa przedsięwzięcia 

 
Wartość kosztów 
kwalifikowanych  

(PLN)* 

Planowane 
dofinansowanie 

(PLN) ** 

w tym 
dofinansowanie 

UE (PLN) 

Przewidywany 
okres realizacji  
przedsiewzięcia 

1 2 3 4 5 6 7 

Priorytet 9. Pomoc Techniczna          

Działanie 9.3 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych 29 997 722,02   20 991 205,36   

142 
Gmina Miasta 
Tarnowa 

Przygotowanie projektu 
Tarnowskie Gniazda 
Innowacyjnych 
Specjalizacji   

994 208,13 695 945,69 695 945,69 2014-2015 

143 
Gmima Miasta 
Oświęcim  

Przygotowanie 
dokumentacji dla projektu 
Oświęcimska Przestrzeń 
Spotkań 

1 376 392,55 963 474,79 963 474,79 2014-2015 

144 Gmina Miejska 
Kraków 

Przygotowanie 
dokumentacji dla projektu 
strategicznego Kraków - 
Nowa Huta Przyszłości 

2 123 694,47 1 486 586,13 1 486 586,13 2009-2015 

145 Uniwersytet Rolniczy 

Przygotowanie pełnej 
dokumentacji technicznej 
dla Uniwersyteckiego 
Centrum Medycyny 
Weterynaryjnej i Hodowli 
Zwierząt Polski 
Południowej 

1 146 750,00 802 725,00 802 725,00 2014-2015 

146 
Województwo 
Małopolskie 

Przygotowanie 
dokumentacji na budowę 
obwodnic i modernizację 
odcinków dróg 
wojewódzkich 

2 764 227,64 1 934 959,34 1 934 959,34 2014-2015 

147 Fundacja Sądecka 

Przygotowanie projektu 
Centra Aktywnego 
Wypoczynku, w tym Trasy 
Biegowo – Rowerowe 

1 409 476,57 986 633,60 986 633,60 2014-2015 

148 
Gmina Miasto 
Zakopane/ Gmina 
Kościelisko 

Przygotowanie 
dokumentacji dla projektu 
Zakopane/Kościelisko – 
Rozwój Infrastruktury 
Rekreacyjnej 

1 007 500,00 705 250,00 705 250,00 2013-2015 

149 
Akademia Górniczo-
Hutnicza 

Przygotowanie projektu 
CENTRUM 
ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU I 
POSZANOWANIA ENERGII 
"MIĘKINIA" 

413 571,00 289 499,70 289 499,70 2014-2015 

150 Gmina Dobczyce 

Przygotowanie 
dokumentacji dla projektu 
Zagospodarowanie 
otoczenia Zbiornika 
Dobczyckiego 

707 500,00 495 250,00 495 250,00 2014-2015 

151 Gmina Krynica Zdrój 

Przygotowanie projektu 
KURORT KRYNICA - 
kompleksowy program 
rewitalizacji uzdrowiska 
Krynicy-Zdroju dla 
wzmocnienia funkcji 
turystycznych, kulturowych 
i uzdrowiskowych 

857 143,00 600 000,00 600 000,00 2014-2015 
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152 
Komenda 
Wojewódzka Policji 
w Krakowie 

Przygotowanie 
dokumentacji dla projektu 
"Poprawa bezpieczeństwa 
ekologicznego oraz 
zasobów środowiska 
poprzez modernizację 
obiektów małopolskiej 
Policji 

476 557,61 333 590,33 333 590,33 2014-2015 

153 Powiat limanowski   

Przygotowanie projektu 
budowy infrastruktury 
obszaru aktywności 
turystycznej na bazie 
potencjału wód 
geotermalnych w Porębie 
Wielkiej 

973 513,08 681 459,16 681 459,16 2014-2015 

154 Gmina Gdów  

Przygotowanie 
dokumentacji dla projektu: 
"Rekreacyjno - turystyczna 
Dolina Raby" 

880 335,28 616 234,70 616 234,70 2014-2015 

155 Powiat Nowosądecki 

Przygotowanie 
dokumentacji dla projektu 
zagospodarowania 
otoczenia Jeziora 
Rożnowskiego - Inwestycje 
w centra rekreacyjne 

493 931,71 345 752,20 345 752,20 2014-2015 

156 Powiat Gorlicki  

Przygotowanie 
dokumentacji dla projektu 
zagospodarowania 
otoczenia Zbiornika 
Klimkówka - Inwestycje w 
centra rekreacyjne 

1 200 000 840 000 840 000 2014-2015 

157 Województwo 
Małopolskie 

Opracowanie Koncepcji 
Programowej budowy I 
etapu Zintegrowanej Sieci 
Tras Rowerowych w 
Województwie Małopolskim  

5 365 014,00 3 755 509,80 3 755 509,80 2015 

158 
Gmina Miasta 
Tarnowa  

Przygotowanie 
dokumentacji projektowej 
dla zadania "Zwiększanie 
dostępności transportowej 
tarnowskich stref 
aktywności gospodarczej 
wraz z poprawą 
parametrów ruchu 
tranzytowego w 
Subregionie Tarnowskim - 
etap I" 

774 000,00 541 800,00 541 800,00 2014-2015 

159 Gmina Miasta 
Tarnowa  

Przygotowanie 
dokumentacji dla projektu 
"Nowe Przestrzenie 
Zdarzeń"  

613 726,85 429 608,80 429 608,80 2013-2015 

160 Gmina Ciężkowice 

Przygotowanie 
dokumentacji dla projektu 
Zagospodarowanie 
turystyczno-edukacyjne 
Pogórza Ciężkowickiego z 
elementami ochrony 
przyrody 

2 471 909,12 1 730 336,38 1 730 336,38 2014-2015 

161 
Uniwersytet 
Jagielloński 

Przygotowanie 
dokumentacji dla projektu 
Centrum Badawczo-
Rozwojowe Wydziału 
Chemii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

192 755,20 134 928,64 134 928,64 2014-2015 

162 
Fundacja Rozwoju 
Regionu Jeziora 
Czorsztyńskiego 

Przygotowanie 
dokumentacji dla projektu 
zagospodarowania 
otoczenia Zbiornika 
Czorsztyńskiego 

719 996,31 496 797,45 496 797,45 2015 
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163 

Opactwo Św. 
Wojciecha Mniszek 
Benedyktynek w 
Staniątkach 

Przygotowanie 
dokumentacji dla projektu 
"Wirydarze dziedzictwa 
benedyktyńskiego" - 
rewaloryzacja i adaptacja 
zabytkowych obiektów w 
Opactwie Św. Wojciecha 
Mniszek Benedyktynek w 
Staniątkach 

540 769,50 378 538,65 378 538,65 2014-2015 

164 

Instytut Fizyki 
Jądrowej PAN im. 
Henryka 
Niewodniczańskiego 

Przygotowanie 
dokumentacji budowlanej i 
wykonawczej dla 
rozbudowy zasobów 
eksperymentalnych i 
terapeutycznych Centrum 
Cyklotronowego Bronowice 

1 800 150,00 1 260 105,00 1 260 105,00 2014-2015 

165 Gmina Niepołomice 

Przygotowanie 
dokumentacji dla projektu 
pn. "Budowa nowego węzła 
na autostradzie A4 w 
Podłężu oraz połączenie 
Niepołomickiej Strefy 
Inwestycyjnej z siecią dróg 
miedzynarodowych" 

694 600,00 486 220,00 486 220,00 2015 

* koszty kwalifikowane projektów zostały oszacowane na podstawie danych zawartych w: pre-umowach, kartach projektów na 
przygotowanie inwestycji strategicznych (Działanie 9.3), uchwałach w sprawie określenia zasad przygotowania indywidualnych projektów  
kluczowych, wnioskach o dofinansowanie, umowach o dofinansowanie, danych z KSI - dla projektow scertyfikowanych w całości 
** dofinansowanie projektów może uwzględniać środki zarówno z EFRR jak i z budżetu państwa.Realizacja projektu nastąpi pod 
warunkiem dysponowania przez Instytucję Zarządzającą MRPO środkami finansowymi. 
*** realizacja projektu nastąpi pod warunkiem dysponowania przez Insytucję Zarządzającą MRPO środkami finansowymi . 

 
projekty zakończone scertyfikowane w całości 
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Załącznik 5a. Zasady określania wartości dofinansowania projektów 
ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych 
MRPO  
 
Zarząd Województwa Małopolskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Małopolskim 
Regionalnym Programem Operacyjnym (Instytucja Zarządzająca)ustala nowe zasady określania 
wartości dofinansowania dla projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów 
Kluczowych MRPO. 

1. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych przyjęty Uchwałą  
nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie 
przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 (z późn. zm.) będzie podlegał 
aktualizacji w zakresie określania wartości dofinansowania projektów w nim ujętych zgodnie 
z poniższymi zasadami: 

 
 

a) Przyjmuje się, iż maksymalna wysokość środków EFRR przeznaczonych na dofinansowanie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych została określona w Indykatywnym Wykazie 
Indywidualnych Projektów Kluczowych stanowiącym załącznik Nr 5 do UMRPO w PLN. 
Wysokość środków określona powyżej może zostać obniżona zgodnie z zasadami, o których 
mowa w lit. b) – e). 

b) Wysokość dofinansowania projektów nie może przekroczyć wartości przyjętych w ramach 
załącznika 5 do UMRPO, może natomiast ulec zmniejszeniu na skutek nie dysponowania 
przez Instytucję Zarządzającą środkami umożliwiającymi podpisanie umowy o 
dofinansowanie, których limit zostanie wyznaczony zgodnie z Algorytmem przeliczania 
środków.  

c) Wysokość dofinansowania, o której mowa w lit. a), nie jest wysokością zagwarantowaną dla 
beneficjenta projektu i nie jest wiążąca dla Instytucji Zarządzającej, stanowi natomiast 
podstawę do przygotowania przez beneficjenta dokumentacji niezbędnej do złożenia 
wniosku o dofinansowanie. Wpisanie inwestycji do IWIPK jest warunkową deklaracją jego 
realizacji i związane jest tylko z wstępnym zarezerwowaniem środków w ramach budżetu 
programu na realizację projektu.  

d) Możliwość wyboru projektów do dofinansowania a także kontraktacja  warunkowana będzie 
limitem środków wspólnotowych dostępnych w danym miesiącu. Limit środków, o którym 
mowa jest wyznaczany wg Algorytmu przeliczania środków, którego sposób wyliczania 
stanowi załącznik do Aneksu nr 2 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa 
Małopolskiego z dnia 6 lutego 2008 roku z późn. zm. 

e) Ostateczne potwierdzenie kwoty środków możliwych do przyznania dofinansowania dla 
danego projektu będzie dokonywane na etapie kontraktacji.  Dla projektów 
zakontraktowanych dokonywana będzie aktualizacja wartości dofinansowania w wykazie 
IWIPK. 

 
2. Określenie wartości dofinansowania, o którym jest mowa w niniejszych zasadach, będzie 

dokonywane przy zachowaniu wszystkich zasad wynikających z zapisów Uszczegółowienia 
MRPO, w szczególności:  
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a) poziom dofinansowania projektu nie może przekroczyć 85 % kosztów kwalifikowanych 
projektu, w przypadku gdy nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej, 
 

b) kwota dofinansowania może ulec zmniejszeniu, w szczególności na skutek określenia, 
w trakcie prac nad dokumentacją projektową, ostatecznego poziomu luki finansowej,  
 

c) poziom dofinansowania projektów (udział środków pochodzących z Unii Europejskiej, 
budżetu Państwa oraz innych krajowych środków publicznych w wydatkach kwalifikowalnych 
na poziomie projektu) w przypadku projektów objętych pomocą publiczną określony 
zostanie zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi 
zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia. 

  
3. W przypadku wygospodarowania w Schemacie/ Działaniu oszczędności w ramach realizacji 

innych projektów kluczowych, bądź pojawienia się wolnych środków w ramach postępowań 
konkursowych, Instytucja Zarządzającą może podjąć decyzję o zwiększeniu dofinansowania 
dla danego projektu kluczowego. Zwiększenie to może dotyczyć także tych projektów, w 
przypadku których podpisane zostały umowy o dofinansowanie.  

 
4. Zwiększenie, o którym mowa w pkt. 3, możliwe jest do poziomu 85% wydatków 

kwalifikowanych przy założeniu, iż nie mają zastosowania przepisy pomocy publicznej i luki 
finansowej.  

 
5. Uchwała Instytucji Zarządzającej MRPO o przyjętych Zasadach określania wysokości 

dofinansowania obowiązywać będzie do momentu podjęcia kolejnej uchwały o określaniu 
wysokości dofinansowania. 
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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 wyższych 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. 

Autobus o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń Autobus fabrycznie nowy, spełniający wymogi normy emisji 
(czystości spalin) co najmniej Euro 5, zgodne z zapisami Dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do 
działań, które należy podjąć przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez silniki 
wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników o zapłonie iskrowym 
zasilanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach (Dz.U.UE.L.05.275.1 z późn. zm.). 

B 

Badania przemysłowe   oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej 
wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia 
znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględnia się tu tworzenie elementów 
składowych systemów złożonych, co jest niezbędne do badań przemysłowych, szczególnie do walidacji 
technologii generycznych, z wyjątkiem prototypów. 

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 każdego 
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 także przemysłu 
przetwarzającego ich produkty, a także 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). 

Budynek użyteczności publicznej (obiekt użyteczności publicznej)   należy przez to rozumieć budynek 
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa 
wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, 
usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub 
wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny 
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny. 

C 

Cel strategiczny   Cel określony w szerszej perspektywie sektorowej, regionalnej lub krajowej, do której ma się 
przyczynić realizacja projektu. 
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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 krzyżowego finansowania, mająca na celu ułatwienie wdrażania 
jednofunduszowych programów operacyjnych, polegająca na finansowaniu działań, które należą 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 możliwych do objęcia zasadą jest 
ograniczona do 10% na poziomie osi priorytetowej Programu. Szczegółowe informacje nt. możliwości stosowania 
tej zasady są określone w RPO oraz opisach działań/schematów. 

D 

Digitalizacja   Konwersja danych z postaci analogowej na cyfrową. 

Dokument równoważny do planu zagospodarowania przestrzennego   W celu identyfikacji strategicznych 
zamierzeń gminy w zakresie tworzenia Stref Aktywności Gospodarczej (dz. 4.3. MRPO), przyjmuje się, że 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 równoważny wskazujący na możliwość realizacji inwestycji uznaje się również 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. 

Duży 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 uzależniony 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 wdrażanie 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 też na kształtowanie spójności między działaniami podejmowanymi na tym polu przez poszczególne państwa, 
a także na udostępnianie wyników badań małym i średnim  przedsiębiorstwom. Ma to wspierać i w efekcie 
zmniejszać różnice 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 wyższe 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, 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 441

• 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 użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, przy jednoczesnej minimalizacji 
szkodliwego oddziaływania na środowisko. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię można 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 
zużycia 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. 

Eksperymentalne prace rozwojowe (badania przedkonkurencyjne) - oznaczają zdobywanie, łączenie, 
kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i 
biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności na potrzeby planowania lub projektowania nowych, 
zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą także obejmować na przykład inne 
czynności mające na celu definiowanie pojęciowe, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, 
procesów lub usług. Czynności te mogą obejmować tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej 
dokumentacji pod warunkiem, że nie jest ona przeznaczona do celów komercyjnych. 

Działania te obejmują również opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać 
do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp  z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania 
do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do celów 
demonstracyjnych i dowodowych. W przypadku późniejszego wykorzystania  projektów demonstracyjnych lub 
pilotażowych do celów komercyjnych wszelkie dochody pochodzące z takiego wykorzystania odejmuje się od 
kosztów kwalifikowalnych. 

Do otrzymania pomocy kwalifikuje się także działalność  związana z produkcją eksperymentalną oraz 
testowaniem produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są  one wykorzystywane ani przekształcane z 
myślą o zastosowaniach przemysłowych lub komercyjnych. 

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do 
produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet 
jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)   powstał w 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego. Bank zajmuje się 
udzielaniem pożyczek na projekty europejskie (takie jak połączenia kolejowe i drogowe, lotniska, programy 
ochrony środowiska), zwłaszcza w uboższych regionach, krajach kandydujących i krajach rozwijających się. 
Udziela również kredytów na inwestycje MSP. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)   Jeden z funduszy Unii 
Europejskiej, którego celem jest promocja zrównoważonego 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 należących 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 żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie 
konkurencyjności rybactwa i przetwórstwa rybnego. 
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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 
żądanie 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, użyteczności, 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 budżetowych programu oraz poprawę jakości przygotowania, 

• Ewaluację bieżącą (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 można przeprowadzić w przypadku, gdy monitorowanie programu operacyjnego 
wykaże 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 wdrażania 
programu, obejmując ocenę wykorzystania środków, skuteczność i wydajność pomocy oraz jej oddziaływanie. 

F 

Fundusze strukturalne   Zasób finansowy UE umożliwiający 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 zależności 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 również 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. 

G 
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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 najważniejszą gospodarki opartej na wiedzy uznaje się jej rosnące 
znaczenie w globalizacji, w technikach informatycznych, a nade wszystko w rozwoju nauki i wiedzy jako leżących 
u podstaw zmian zachodzących w gospodarce. 

I 

Infrastruktura Klucza Publicznego   Szeroko pojęty kryptosystem, w skład którego wchodzą urzędy 
certyfikacyjne, urzędy rejestracyjne, subskrybenci certyfikatów (użytkownicy), oprogramowanie i sprzęt. 

Inkubator przedsiębiorczości   Wyodrębniona organizacyjnie, budżetowo 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, 
może 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 
użyteczności. Stwarzają dla przedsiębiorców i menedżerów korzystne możliwości 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 wdrożenie 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 uważa 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 podwyższenia majątku; zmian 
wynikających jedynie ze zmian cen czynników produkcji dostosowania do potrzeb użytkownika, regularnych 
zmian sezonowych i innych cyklicznych; obrotu nowymi lub znacząco udoskonalonymi projektami. Innowacja 
organizacyjna oznacza wdrożenie nowej metody organizacyjnej w praktykach prowadzenia działalności w danym 
przedsiębiorstwie, w organizacji pracy lub w relacjach z podmiotami zewnętrznymi. Za innowację nie uważa 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). 
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Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP II)   Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006, art. 2 ust. 6 – 
każdy 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 budżetowej, tj. Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości. 

Instytucje otoczenia biznesu (IOB)   Podmioty nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele 
statutowe prowadzące działalność mającą na celu tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju 
przedsiębiorczości. 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, parki przemysłowe. 

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 Mikropożyczkowe, 

• 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 
pożyczkowe i pożyczki, które służyć mają przyciągnięciu inwestycji z sektora prywatnego w następujących 
dziedzinach: 

• podstawowa infrastruktura miejska, 

• rewitalizacja, 

• rozwój przedsiębiorczości oraz handlu, 

• transport miejski, 

• budownictwo społeczne. 

K 

Klęska żywiołowa – pod tym pojęciem rozumie się stan określony w art. 3 Ustawy o stanie klęski 
żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002, nr 62, poz. 558). 
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Kogeneracja  (skojarzona  gospodarka  energetyczna)   Proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania 
energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa, 
zastosowanie kogeneracji daje duże 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 równoważnym, 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 w szczególności brakujących, podstawowych 
mediów (uzbrojenie/ uzupełnienie uzbrojenia terenu SAG a także dróg wewnętrznych i dojazdowych (z 
zastrzeżeniem ograniczenia do 30% wskazanego w pkt. 14  Karty działania 4.3). 

Konkurencyjność regionu   Zespół cech decydujących o atrakcyjności regionu z punktu widzenia warunków do 
prowadzenia działalności gospodarczej, lokowania inwestycji lub miejsca zamieszkania; to także wyraz przewagi 
technologicznej lub niższych 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 budżetu 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 wdrażania 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 także 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 
umożliwia 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 
wdrażania, 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, 
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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], wyróżniamy cztery 
kategorie lotnisk: kategorię A, zwaną dalej kategorią „dużych wspólnotowych portów lotniczych”, obejmującą 
ponad 10 mln przelotów pasażerskich rocznie; kategorię B, składającą się z „krajowych portów lotniczych”, 
obejmującą roczny wolumen przelotów pasażerskich 5-10 mln; kategorię C, składającą się z „dużych 
regionalnych portów lotniczych”, obejmującą roczny wolumen przelotów pasażerskich 1-5 mln; kategorię D, 
zwaną dalej kategorią „małych regionalnych portów lotniczych”, obejmującą roczny wolumen przelotów 
pasażerskich mniejszy od 1 mln pasażerów. 

M 

Małopolski Project Pipeline (MPP)   Projekt pilotażowy przygotowany i wdrażany przez Instytucję Zarządzającą 
MRPO, celu zapewnienia właściwego poziomu wdrożenia MRPO. Instrumenty zaproponowane w Programie PP 
skierowane są docelowo do beneficjentów projektów najważniejszych dla rozwoju regionu, a także 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 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 Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, spełniająca ponadto przesłanki 
określone w Załączniku 1 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającym 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne 
rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). 

Przez mikroprzedsiębiorcę na gruncie MRPO  rozumie się podmiot spełniający kryteria wymienione powyżej, 
który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 osób 

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży 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 powyżej, 
który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników  

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług a także 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 
powyżej, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników  

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług a także 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 
również pozostałe kryteria określone w ww. Rozporządzeniu, dot. m.in. niezależności przedsiębiorstw oraz 
stopnia ich kontroli przez organy publiczne.  
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Modernizacja   Trwałe ulepszenie lub unowocześnienie istniejącego obiektu budowlanego lub urządzenia 
(środka trwałego), w wyniku którego zwiększa się jego wartość użytkowa. 

Monitorowanie   Proces systematycznego zbierania i analizowania informacji finansowych i rzeczowych 
dotyczących wdrażania projektów i programów. 

N 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia/ Narodowa Strategia Spójności   Dokument strategiczny 
określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach 
budżetu 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 uważa się za cenne i zagrożone 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 budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego 
wydatku  z budżetu ogólnego. 

O 

Obiekt handlowy   to obiekt stanowiący całość techniczno-użytkową, przeznaczony do sprzedaży detalicznej 
towarów. 

Obiekty  sportowe  i  rekreacyjne   Obiekty spełniające funkcje sportowe lub rekreacyjne, służące 
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, ścieżki 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 położone na wysokości 500 i powyżej m 
n.p.m., charakteryzujące się znacznymi ograniczeniami możliwości użytkowania 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 można zaliczyć energię spadku 
wody, energię słoneczną, energię wiatru, biomasy, energię geotermiczną i inne, które są używane w zależności 
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. 

Organizacja badawcza   oznacza podmiot (prawa publicznego lub prywatnego) taki jak wyższa uczelnia czy 
instytut naukowo-badawczy, niezależnie od jego statusu prawnego lub sposobu finansowania, którego głównym 
celem jest prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac 
rozwojowych oraz rozpowszechnianie ich wyników poprzez działalność dydaktyczną, publikacje lub transfer 
technologii. Wszystkie zyski są reinwestowane w działalność badawczą, rozpowszechnianie jej wyników lub 
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dydaktykę. Przedsiębiorstwa mogące wywierać wpływ na taką organizację w roli, na przykład, jej 
udziałowców/ akcjonariuszy czy członków nie mają preferencyjnego dostępu do potencjału badawczego tej 
organizacji ani do wyników prowadzonych przez nią badań. 

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, aż po Kijów 
nad Dnieprem. W Polsce łączy najważniejsze 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 może zostać każdy, a szczególnie małe i 
średnie przedsiębiorstwo, kto chciałby założyć 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 
wyposażenia 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 można 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, punkty 1-4 Ustawy z 
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), 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 budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, 
4. państwowe i samorządowe fundusze celowe. 
Od 1 stycznia 2010 r. – podmioty wymienione w art. 9 pkt. 1) – 4) oraz pkt. 7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), t.j.: 
- organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa 
oraz sądy i trybunały, 
- jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, 
- jednostki budżetowe, 
- samorządowe zakłady budżetowe, 
- państwowe fundusze celowe. 

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)   Klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 
stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz.1727) z późniejszymi zmianami (PKD 2007 Dz. U. Nr 251, 
poz.1885) do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych 
rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Opracowana na 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.). Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 
(Dz. U. Nr 33, poz.289 i Nr 165, poz.1727) stosuje się do działalności oznaczonej zgodnie z tą klasyfikacją 
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przed dniem wejścia w życie rozporządzenia RM z dnia 24 grudnia 2007, jednak nie dłużej niż do dnia 31 
grudnia 2009 r. 

Pomoc publiczna   Jest to wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu 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. 

Powiązanie kooperacyjne/ Klaster   przestrzenna lub sektorowa koncentracja co najmniej jednego podmiotu 
z kategorii MŚP, działającego w oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z co najmniej jednym 
podmiotem z kategorii: 

instytucje otoczenia biznesu, 

szkoły wyższe,  

organizacje pozarządowe; 

działających na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacji, konkurujących a zarazem współpracujących ze 
sobą w ramach tych samych lub pokrewnych branż, powiązanych siecią wzajemnych relacji o charakterze 
formalnym. 

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 złożone, 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 że 
stanowią element produktu założonego. 

Program operacyjny   Dokument przedłożony 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 także środowiska naturalnego, opisujący stan 
i stopień degradacji terenu (obszaru rewitalizacji) za pomocą wskaźników społecznych i ekonomicznych oraz 
planowane do realizacji działania oraz system ich wdrażania, 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 sprzedaż gruntu, lub budynków lub dzierżawę 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). 

Projekt pilotażowy – przedsięwzięcie realizowane w wąskim zakresie (np. na ograniczonym terenie, z 
udziałem niewielkiej ilości podmiotów) mające na celu testowanie nowego sposobu podejścia oraz 
identyfikację optymalnych rozwiązań , które mogą na szeroką skalę (np. na terenie całego województwa, we 
wszystkich podmiotach danego typu) zostać wykorzystane w kolejnych latach.  
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Przedsiębiorstwo (przedsiębiorca)   Każdy podmiot, niezależnie 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 (zgodnie z Załącznikiem 1 Rozporządzenia Komisji (WE) 
Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznający niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu 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 założycielskim dla zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. 

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne:  

Przedsięwzięcie polegające na: 

ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachów/dachów lub stropu nad ostatnią kondygnacją (wymiana lub 
pokrycie dodatkową warstwą izolacyjną), 

ociepleniu stropów nad piwnicami i podłóg na gruncie, 

wymianie, remoncie lub uszczelnieniu stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. 

R 

Recykling   Wykorzystanie odpadów lub zużytych 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. oraz uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 831/08 w dniu 18 
września 2008 roku w sprawie przyjęcia dokumentu kierunkowego w obszarze innowacji pod nazwą 
„Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2008-2013”, wskazujący na główne obszary 
strategicznego rozwoju woj. małopolskiego, cele oraz 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 
użytkownika, 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   Rozporządzenie ogólne Akt prawny UE regulujący wykorzystanie funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności: 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, zmienione: 
Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r., Rozporządzeniem Rady (WE) nr 284/2009 
z dnia 7 kwietnia 2009 r. 
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Rozwój regionalny   Całość działań podejmowanych przez władze regionalne i krajowe, których celem jest wzrost 
potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa ich konkurencyjności i poziomu życia mieszkańców, co 
przyczynia się do rozwoju  społeczno gospodarczego kraju. 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM)   Równoważna liczba mieszkańców (RLM)   Umowny parametr 
określający wielkość urządzeń do oczyszczania ścieków. 1 RLM oznacza ładunek organiczny ulegający biodegradacji, 
wyrażony 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, Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z póź. zm.). 

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 najważniejszych 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 najbliższych 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 inwestorów,  na 
którym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub dokumentem równoważnym, jest 
lub będzie prowadzona działalność gospodarcza. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dopuszczające na obszarze objętym projektem prowadzenie działalności handlowej - nie dyskwalifikują 
projektu z możliwości wsparcia. Wydatki poniesione na uzbrojenie terenu, który zostanie przeznaczony na 
inwestycje turystyczne, obiekty handlowe oraz mieszkaniowe - stanowią koszty niekwalifikowane projektu. 
SAG może być także strefą o charakterze parku technologicznego lub Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE). 
Zwroty typu: tereny inwestycyjne, strefa inwestycyjna, strefa biznesu, park przemysłowy używane są jako 
synonimy określenia: strefa aktywności gospodarczej. 

System ciepłowniczy   sieć ciepłownicza oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do 
wytwarzania lub odbioru ciepła. 

Szerokopasmowy dostęp do Internetu   Forma stałego dostępu do Internetu o przepustowości dostosowanej 
do zakładanej liczby użytkowników korzystających z połączenia i spodziewanej zajętości pasma przez działające 
na tym łączu aplikacje. Dostęp ten powinien być wykonany w technologii i w sposób umożliwiający 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. 
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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 niemożliwe 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 (Dz. U. 2005 Nr 
167, poz. 1399 z póź. zm.). Wg rejestru prowadzonego przez Ministra Zdrowia, status uzdrowiska w 
województwie małopolskim posiadają następujące gminy: 
• Krynica, 
• Muszyna, 
• Piwniczna, 
• Rabka, 
• Szczawnica, 
• Wapienne, 
• Wysowa, 
• Żegiestów 
oraz dzielnica Miasta Krakowa – Swoszowice. 

W 

Węzeł przesiadkowy   Punkt przesiadkowy pozwalający na integrację oferty przewozowej, a także wzajemną 
zastępowalność, różnych 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. 

Wskaźniki   Miara celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych 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 także wytyczne Instytucji 
Zarządzającej MRPO wydane w celu zapewnienia jednakowych warunków i spójnych zasad wdrażania Programu. 
Wytyczne obowiązują wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie Programu (w tym beneficjentów). 

Z 
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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 także zaporowym, powstaje przy zaporach wodnych na rzekach i służy do 
przejmowania wody w przypadku jej nadmiaru (powodzi, roztopów wiosennych) oraz oddawania jej w okresach 
suszy. Zbiorniki retencyjne chronią przed powodzią tereny położone poniżej. Zgromadzone w nich masy wody są 
często wykorzystywane do celów energetycznych (do napędu turbin elektrowni wodnych), nawadniania użytków 
rolnych, do zaopatrzenia w wodę miast i zakładów przemysłowych, poprawy warunków żeglugi oraz do celów 
rekreacyjnych. 

Zrównoważony rozwój   Z ang. sustainable development – tłumaczony także 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 możliwości 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 

Żegiestów  

oraz dzielnica Miasta Krakowa: Swoszowice. 

 

Ogólnodostępna infrastruktura uzdrowiskowa – infrastruktura turystyczna i rekreacyjna położona 
na terenie uzdrowiska, do której dostęp jest oferowany na jednakowych warunkach dla wszystkich 
zainteresowanych, z wyłączeniem infrastruktury lecznictwa uzdrowiskowego, służącej do 
świadczenia usług kontraktowanych w publicznym systemie ochrony zdrowia. 

 

Przedsiębiorstwo uzdrowiskowe – przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą na 
terenie uzdrowiska, będące organem założycielskim dla zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. 
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Elementy procedury przygotowania Planu Rozwoju Uzdrowiska  

(odpowiedź na pytanie: „Co należy 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 także z innymi zainteresowanymi 
podmiotami, w wyniku czego uzgodnione zostaną najważniejsze inwestycje dotyczące 
ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej. 

 

Struktura Planu Rozwoju Uzdrowiska 

(Odpowiedź na pytanie: „Jak to należy opisać”) 

WSTĘP - GENEZA 

Prawne podstawy funkcjonowania uzdrowiska. 

 

I. STRESZCZENIE 

Proszę krótko opisać najważniejsze 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, 
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o lecznictwo uzdrowiskowe, 

o pozostałe elementy gospodarki. 

Analiza SWOT wynikająca z powyższych; 

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 należy 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 2011-2020; 
• Strategii rozwoju gminy / miasta (jeżeli istnieje); 
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego; 
• Dokumentów dotyczących polityk w różnych sektorach społeczno-gospodarczych na 

poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym (jeżeli 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 najważniejsze 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 poniższego wzoru. Lista projektów powinna zostać uszeregowana wg 
hierarchii ich ważności. 

Lp. 
Nazwa 
zadania 

Okres 
realizacji 

Oczekiwane 
rezultaty 

Koszt 
całkowity 

w tym: Instytucje i podmioty 
uczestniczące we 

wdrażaniu 
Środki 

publiczne 
Środki prywatne 
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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 służącej rozwojowi gospodarczemu województwa małopolskiego. Przewiduje się, że 
w ramach tego działania realizowane będą w szczególności grupy operacji służące 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 możliwe 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.11 

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.  

                                                 
11 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 tymże 
obszarze. Plan powinien stanowić podstawowe narzędzie zarządzania zmianą w procesie rozwoju 
transportu publicznego na danym obszarze, a jego konstrukcja i treść winna umożliwiać sprawny 
przegląd i ocenę stopnia realizacji założonych 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 służyć będą rozwijaniu transportu publicznego miejskiego i regionalnego, w 
sposób uwzględniający integrowanie różnych 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 dłuższej 
perspektywie skutkować zmianą proporcji pomiędzy użytkowanymi 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 możliwości przewidywać rozwiązania bardziej 
efektywne pod względem energetycznym i środowiskowym. Same przedsięwzięcia winny spełniać 
wymagania środowiskowe w możliwie najwyższym 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 może zostać sporządzany wspólnie dla sąsiadujących gmin – jeżeli 
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, że horyzont czasowy jego 
obowiązywania umożliwia realizację operacji planowanych do sfinansowania ze środków MRPO. 
Dokumenty sporządzane w latach 2004-2006 lub wcześniej będą akceptowane pod warunkiem, że 
dotyczą również 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 
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jednostek). Projekt dokumentu należy poddać konsultacjom społecznym. W szczególności, na 
etapie tworzenia Planu, należy zapewnić możliwość 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 możliwe jest stosowanie 
innych nazw np. strategia rozwoju transportu publicznego, polityka rozwoju transportu 
publicznego, miejska strategia rozwoju transportu, miejska polityka rozwoju transportu, itd. 
Niezależnie od zastosowanej nazwy przedmiotowy dokument powinien spełniać wymogi oraz 
zawierać elementy, o których mowa w niniejszym opracowaniu.  

 

2. Wykaz dokumentów strategicznych służących uzasadnieniu realizacji Planu  

Wykaz ma charakter otwarty i istnieje możliwość jego rozszerzenia. Dokumenty wymienione 
poniżej powinny stanowić punkt odniesienia dla kierunków działań określonych w Planie, co 
umożliwi zachowanie spójności pomiędzy interwencjami realizowanymi na różnych poziomach 
programowania.  

 
Kontekst regionalny: 

� Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 
� 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 pasażerskiego dla 

systemu transportu publicznego, zestawienie strategicznych zadań transportowych miasta, 
badania natężenia ruchu itd. 

 

3. Modelowa struktura Planu 

W celu ujednolicenia struktury zintegrowanych planów rozwoju transportu publicznego oraz 
zapewnienia ich spójności ze strategicznymi dokumentami programowymi, poniżej wskazane 
zostały elementy, które powinny zostać ujęte w strukturze Planu.  

 

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.  
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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 najważniejsze 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 branż 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 pasażerów, 
� bezpieczeństwo pasażerów 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 należy odnieść się w szczególności do następujących elementów: 

� stan i struktura sieci drogowej 
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� system transportu publicznego (odniesienie do istniejących środków/ form/ podsystemów 
transportu,  

� analiza marketingowa (opis i charakterystyka rynku usług, udział transportu publicznego w 
przewozach pasażerskich ogółem, liczba pasażerów, 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 pasażerów 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 należy 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 
� zagrożenia  

 
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 podróży, synteza badań ruchu pasażerskiego), 

� 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 należy przedstawić uzasadnienie podjęcia realizacji Planu odwołując się do zapisów 
dokumentów o charakterze strategicznym, których indykatywny wykaz zawarty został w pkt. 2 
niniejszego opracowania.  

 

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. Każdy z celów szczegółowych powinien być opisany odpowiednimi 
wskaźnikami, z wyszczególnieniem wskaźników produktu i rezultatu (opcjonalnie – wskaźniki 
oddziaływania). Dla każdego wskaźnika należy podać wartość bazową i docelową tj. odpowiednio – 
wartość w roku rozpoczęcia i zakończenia realizacji Planu, a także źródło pozyskiwania danych.  

Przez zadania do realizacji rozumiane są działania, możliwe do podjęcia przez beneficjentów lub 
przesądzone w otoczeniu beneficjentów, dla których proponowane projekty będą instrumentami 
realizacji. 
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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. Niezależnie 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 pasażerskim, 
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 pasażerskiej,  
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 …………… (należy 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*** 

        

        

        

* Rozumie się przez to również grupy zadań. 
** Przykładowe podsystemy transportowe, które mogą być integrowane w ramach zadania: 
- układ drogowy 
- układ linii transportu publicznego 
- informacja pasażerska 
- zarządzanie ruchem pojazdów 
- zarządzanie drogami i ruchem  
- organizacja i zarządzanie ruchem  
*** W szczególności należy 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 należy podać taką 
informację.  
 

Część VIII. Plan finansowy na lata ………………. (należy 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.  
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Informacja dotycząca wielkości nakładów powinna zostać przygotowana wg następującego wzoru: 

 
Lp. 

 
Nazwa zadania 

 
Suma nakładów na 

realizację zadania w 
latach ………..* 

Wielkość nakładów na realizację zadania  
w poszczególnych latach 

rok …… rok ….. rok ….. rok ….. 

1.  należy podać  
nazwę zadania 

     

środki własne      
inne środki  
(należy podać źródło)  

     

2. należy podać 
 nazwę zadania 

     

środki własne      
inne środki  
(należy podać źródło) 

     

* Należy podać okres realizacji Planu 

 

Część IX. System realizacji  

Rozdział ten powinien zawierać informacje dotyczące: 

� systemu wdrażania 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. 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 464

 
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 wdrażania programów rewitalizacji w skali 
ogólnopolskiej. W metodyce wykorzystano również doświadczenia okresu programowania 2004-2006 
wynikające z wdrażania 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 endogeniczne12. 

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 powyższej 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 również 
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 rozłożenia wysiłków na wiele lat (w zależności 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 także 
środowiska naturalnego, opisujący stan i stopień degradacji terenu (obszaru rewitalizacji) za 
pomocą wskaźników społecznych i ekonomicznych oraz planowane do realizacji działania oraz 
system ich wdrażania, 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 także – oprócz przywrócenia funkcjonalności – 
stworzenie korzystnych warunków do jego dalszego trwałego rozwoju. Ponieważ degradacja może 
dotyczyć różnych sfer społeczno-gospodarczych w zależności od przestrzeni objętej kryzysem 
można rozróżnić programy rewitalizacji obszarów: 

                                                 
12 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 życia 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 wdraża się 
program rewitalizacji (dla części lub całości obszaru w sytuacji kryzysowej)13. 

 

Projekt rewitalizacyjny = operacja – przedsięwzięcie, które jest częścią programu rewitalizacji, w 
ramach którego realizowane są zadania inwestycyjne, społeczne i ekonomiczne14. 

 

Obszar projektu rewitalizacyjnego – oznacza część obszaru programu rewitalizacji obejmującą 
grupę nieruchomości w kontekście problemów społecznych i ekonomicznych, gdzie realizowany ma 
być projekt rewitalizacyjny15. 

 

Stan kryzysowy - oznacza trwałe występowanie szkodliwych i niszczycielskich procesów 
dotykających przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa oraz gospodarki, które 
doprowadziły do degradacji danego obszaru16. 

 

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 należy 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 ożywienia 
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 możliwe 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 powyżej definicji rewitalizacji. Aby móc właściwie ocenić ich wartość dla rozwoju 

                                                 
13 Tamże. 
14 Tamże. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 
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obszaru miasta i całego regionu wymagane jest przedstawienie programu rewitalizacji, z którego 
jasno będzie wynikać, iż 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 
również uwzględniany i szczególnie egzekwowany w toku dalszych prac z programem.  

 

Elementy procedury przygotowania programu rewitalizacji  

(odpowiedź na pytanie: „Co należy 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 możliwe 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 montażu i realizacji programu, jak również 
– tam gdzie to możliwe – ustalenie i uzasadnienie realizacji przedsięwzięć na 
zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), 

– działania operacyjne zdążające do dysponowania gruntami, zarządzania gruntami, 
we wszystkich możliwych i dostępnych formach (uwaga: stworzenie propozycji w 
zakresie powiększenia możliwości 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 
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konsultacje społeczne dokumentu programu na wszystkich etapach jego 
opracowania,  

– uczestnictwo mieszkańców, podmiotów gospodarczych i społecznych oraz innych 
użytkowników (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 należy 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 
umożliwiający 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 zaangażowany był nie tylko sektor publiczny, ale 
również prywatny i pozarządowy. W związku z tym konieczne jest ustanowienie lub identyfikacja 
różnych form zachęt skłaniających te podmioty do wzięcia aktywnego udziału w realizacji procesów 
rewitalizacyjnych. Podane informacje dotyczące obszaru rewitalizacji należy 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, należy do gminy. Powinny to być 
wskaźniki najlepiej oddające charakter obszaru, dla którego opracowany został program 
rewitalizacji. 
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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 należy podczas diagnozy obszaru na 
którym realizowany będzie projekt (dopuszcza się możliwość wskazania obszaru tożsamego  
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, iż inwestycje w zakresie mieszkalnictwa mogą być 
realizowane na wyznaczonych (wyodrębnionych) obszarach wsparcia -  spełniających łącznie co 
najmniej trzy z poniższych 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. 
Każde 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 
przestępstw na 
1 tys. ludności 

Czyny karalne 
osób nieletnich 

na 1 tys. 
nieletnich 

Liczba 
zarejestrowanych 

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 
powyżej wartości 

referencyjnej  

Odchylenie 
powyżej 
wartości 

referencyjnej 

Odchylenie 
powyżej 
wartości 

referencyjnej 

Odchylenie 
powyżej 
wartości 

referencyjnej 

Odchylenie 
poniżej wartości 

referencyjnej 

Odchylenie 
powyżej wartości 

referencyjnej 

Odchylenie 
powyżej 
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 

pieniężnego z 
pomocy 

społecznej 

Stopę 
bezrobocia 

długotrwałego 
rozumie się 

jako stosunek 
liczby osób 

bezrobotnych 
powyżej 12 
miesięcy do 

liczby osób w 
wieku 

produkcyjnym 
(kobiety w 

wieku 18-59, 
mężczyźni 18-

64) 

Ilość 
przestępstw 

stwierdzonych 
ogółem 

Ilość czynów 
karalnych 

popełnionych 
przez 

nieletnich, 
przy czym za 
nieletniego 
uważa się 

osobę, która w 
chwili 

popełnienia 
czynu miała 

ukończone 13 
lat, ale nie 

ukończyła 17 
lat 

Ilość 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych w 
przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Budynek 
wyposażony w 

wodociąg - 
budynek, w którym 

wszystkie, bądź 
niektóre 

mieszkania 
posiadają kran z 

wodą bieżącą (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 rozróżnia 
się instalację jako: 

- sieciową 
urządzenie lokalne 

Ilość budynków 
mieszkalnych 
powstałych 

przed rokiem 
1989 w relacji 

do ogólnej liczby 
budynków 

mieszkalnych 
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Rekomendowa
ne 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 należy 
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 należy 

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 użytkowania mieszkań: wielkość mieszkań, zagęszczenie mieszkań, typ użytkowania 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 zróżnicowanie 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 życia mieszkańców – dostęp do infrastruktury społecznej, aktywność mieszkańców.  

 
4) Gospodarka: 

• główni pracodawcy / struktura i trendy rozwoju gospodarki w mieście i na obszarach 
objętych programem rewitalizacji,  

• struktura własnościowa i wielkościowa podstawowych branż 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, 



USZCZEGÓŁOWIENIE MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 

 

 470

• 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 każdego 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 należy przedstawić uzasadnienie podjęcia realizacji programu rewitalizacji 
odwołując się w kontekście zapisów do dokumentów o charakterze strategicznym.  
 
1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020; 
2. Strategia rozwoju gminy/ miasta (jeżeli istnieje); 
3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub plan 

zagospodarowania przestrzennego; 
4. Dokumenty dotyczące polityk w różnych sektorach społeczno-gospodarczych na poziomie 

krajowym lub regionalnym lub lokalnym (jeżeli 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.  

 

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI 

Proszę przedstawić podstawowe założenia programu rewitalizacji z wyszczególnieniem 
zasięgu terytorialnego i kryteriów jego delimitacji wraz z uzasadnieniem wynikającym z informacji 
zawartych w poprzednich punktach. Należy w sposób opisowy przedstawić istotę programu, jego 
cele, główne nurty przewidywanych działań, zasady i organizację zarządzania, jak również 
hierarchizację potrzeb. 

W miejscu tym należy przedstawić stopień zaawansowania prac nad programem/ jego realizacją.  
W szczególności należy wykazać stopień zaangażowania partnerów programu, w tym różnorakich 
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 wdrażaniu 

      

      

      

*W układzie tabelarycznym powinny zostać przedstawione, przewidziane do realizacji (wg zapotrzebowania) 
zadania dotyczące: 
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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 wdrażaniu 

      

      

      

** 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, 

 

Zadania społeczne*** 

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 
Oczekiwane 
rezultaty 

Koszt 
całkowity 

Instytucje i podmioty uczestniczące 
we wdrażaniu 

      

      

      

*** 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 młodzieżowych,  
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.: 
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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 zaangażowanie sektora prywatnego w stosunku do 

sektora publicznego; 
4. zróżnicowanie oferty mieszkaniowej (pozostawanie przy jednym typie mieszkańców czy 

różnicowanie grup społecznych)/ standardów cenowych. 
  
Wskaźniki oddziaływania, wpływ pośredni, długofalowy, np.: 

1. ilość nowych miejsc pracy powstałych w wyniku programu z podziałem na branże; 
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 poniższego wzoru. Lista projektów powinna zostać uszeregowana wg hierarchii ich 
ważności. 

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji Koszt 
całkowity 

w tym: 

Środki publiczne Środki prywatne 

      

      

      

 

VIII. INSTRUMENTY WDRAŻANIA 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 wdrażania 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 również w ramach partnerstwa (szczególny nacisk należy 
położyć 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 już pozyskanych partnerów oraz ich doświadczenia pod kątem realizacji założeń 
programu, stopień zaangażowania władz lokalnych/ regionalnych w realizację programu, 
podpisane umowy z partnerami (właścicielami, operatorem, inwestorami); 

1. Sposoby monitorowania i oceny. System monitorowania oraz oceny programu rewitalizacji 
stanowi kluczowy element gwarantujący jego powodzenie w dłuższej perspektywie czasu. 
Dlatego też szczególny nacisk zostanie położony na ocenę staranności i racjonalności 
przygotowania tego systemu. W ramach systemu monitorowania i oceny programu powinny 
zostać przygotowane również procedury postępowania w sytuacji wykrycia nieprawidłowości w 
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funkcjonowaniu programu i sposoby ich naprawy w celu zapewnienia osiągnięcia wyznaczonych 
celów i zaplanowanych rezultatów. Należy pamiętać, że monitorowanie i ocena programu 
rewitalizacji jest procesem ciągłym i rozpoczyna się już od momentu jego uruchomienia. 
Dlatego oprócz zastosowania grup wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania, mierzalnych 
w dalszej perspektywie czasu, należy uwzględnić również takie wskaźniki, które pozwolą na 
monitorowanie bieżące programu (np. liczba 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 również jakość tego programu, poprawność jego 
przygotowania oraz jego wykonalność. 

 

Ocenie poddawane będą następujące cechy rewitalizacji, które pozwalają odróżnić 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 można 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 można zatem za rewitalizację uznać działań podejmowanych poza 
obszarem kryzysowym (stąd kluczowe znaczenie trafnego wyznaczenia obszaru do 
rewitalizacji); 

• Rewitalizacja musi być realizowana we współpracy zróżnicowanych partnerów lokalnych: 
zarówno sektora publicznego (z reguły – gminy), jak i lokalnych przedsiębiorców oraz sektora 
pozarządowego, a często także innych partnerów: miejscowych uczelni, policji itp. – program 
rewitalizacji powinien więc uwzględniać zaangażowanie 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 należy mylić z listą (choćby obszerną) działań punktowych, niepowiązanych ze 
sobą i nieukładających się w spójny, całościowy program. 

 

Jak zatem można 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 również 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. Należy jednak podkreślić, iż wskazana jest ocena całego programu ponieważ jego 
jakość i poprawność przyjętych założeń 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 zaangażowania 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, 

jeżeli została rozpoczęta).  
 

Warunkiem niezbędnym złożenia projektu z zakresu rewitalizacji będzie pozytywna ocena programu 
rewitalizacji, na podstawie którego został opracowany. W sytuacji kiedy program okaże się 
przygotowany błędnie, będzie zawierał rażące nieścisłości lub jeżeli jego zapisy będą świadczyć, iż 
ma charakter doraźny i został przygotowany jedynie na potrzeby uzyskania wsparcia ze środków 
MRPO – zostanie oceniony negatywnie i na jego podstawie nie będzie możliwe ubieganie się o 
wsparcie dla poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. 

  

 


