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1. WPROWADZENIE 
 
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 jest podstawowym 
dokumentem operacyjnym służącym realizacji polityki rozwoju regionu. Łączy on w sobie 
założenia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz potrzeby i aspiracje 
mieszkańców wynikające ze specyfiki i wewnętrznego potencjału Województwa 
Małopolskiego. 
 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 zawierają opis i uzasadnienie 
wybranych priorytetów w kontekście celów i kierunków określonych w Strategicznych 
Wytycznych Wspólnoty dotyczących spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. 
Powiązanie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze strategicznymi 
dokumentami zarówno na szczeblu krajowym, jak również europejskim jest pewnego rodzaju 
gwarantem realizacji zawartych w nim zapisów.  
 
Podkreślić należy, że Program koncentruje się na wybranej grupie priorytetów i operacji, 
które są efektem obszernie prowadzonych konsultacji oraz uzgodnień z jednostkami 
i środowiskami zaangażowanymi w szeroko rozumiany rozwój regionalny i lokalny.  
W wyniku ponad rocznych prac nad dokumentem dokonano diagnozy i wyboru tych potrzeb, 
których zaspokojenie w perspektywie roku 2015 będzie najważniejsze z uwagi 
na konieczność podniesienia konkurencyjności regionu w skali krajowej i europejskiej. 
 
Nowa perspektywa finansowa przyjęta dla Unii Europejskiej na lata 2007–2013 będzie wielką 
szansą i wyzwaniem szczególnie dla regionów nowych państw członkowskich. Zarówno 
zmiany zachodzące w polityce regionalnej jak i tendencje decentralizacyjne są doskonałą 
okazją do efektywnego wykorzystania zewnętrznych środków finansowych, które zasilić mają 
polskie regiony na niespotykaną dotąd skalę. Warunkiem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu 
jest jednak szybkość i celowość działań podejmowanych przez władze samorządowe przy 
użyciu właściwych instrumentów. Małopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 
2007–2013 będzie pełnił taką właśnie rolę. 
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2. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MAŁOPOLSKI 
 
Województwo Małopolskie, położone na południu Polski, zajmuje powierzchnię 15190 km2, 
co stanowi 4,8% powierzchni Polski i plasuje je na 12 miejscu w kraju. Graniczy od wschodu 
z woj. podkarpackim, od północy z woj. świętokrzyskim, od zachodu z woj. śląskim, 
natomiast od południa ze Słowacją. W Małopolsce mieszka 3,3 mln osób. Stolicą 
województwa jest Kraków (757 tys. mieszkańców) – trzecie co do wielkości miasto Polski. 
Podział administracyjny województwa stanowią 22 powiaty (w tym 3 grodzkie) oraz 182 
gminy.  

W opisie diagnostycznym skoncentrowano się na najważniejszych obszarach interwencji 
przypisanych regionalnym programom operacyjnym, nie odnosząc się do obszarów 
interwencji programów operacyjnych szczebla krajowego. Ramy obszaru interwencji MRPO, 
a więc i dobór obszarów diagnozy, wyznacza zakres wsparcia Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, przewidziany dla regionów Celu  „Konwergencja”, który koncentruje 
się na wspieraniu zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju gospodarczego oraz 
zatrudnienia na poziomie regionalnym i lokalnym. Szczegółowa typologia obszarów wynika 
natomiast z ich wzajemnych powiązań. 

Diagnoza stanowi podstawę do zidentyfikowania i ustalenia hierarchii celów rozwoju regionu 
i zakresu interwencji programu. Została ona przeprowadzona kompleksowo, w dwunastu 
obszarach diagnostycznych, co pozwoliło wyróżnić i uwzględnić wyzwania i potrzeby 
rozwojowe województwa w obszarze wsparcia, jaki oferuje program. 

 

2.1. DEMOGRAFIA I RYNEK PRACY 

 

1. Województwo małopolskie zamieszkiwało 3266,2 tys. osób (2005 r.). Stanowi to 8,6% 
ludności kraju i plasuje województwo na 4 miejscu. Pod względem gęstości zaludnienia – 
215 osób/km2 – Małopolska zajmuje 2 miejsce w kraju, znacznie przekraczając średnią 
krajową wynoszącą 122 osób/km2 oraz średnią dla UE 27 - 113,4 osób/km2 (2003 r.). 
Najsilniej zaludniona jest centralna i zachodnia część województwa, najsłabiej – północna 
i południowo-wschodnia. 

2. Ludność województwa odznacza się relatywnie wysokim poziomem przyrostu 
naturalnego – wskaźnik 1,1 na 1000 mieszkańców jest znacznie wyższy od wskaźnika 
krajowego, który w latach 2002 – 2005 przybierał wartości ujemne i dopiero w 2006 
wzrósł do 0,1‰. W skali UE 27 w całym omawianym okresie przyrost naturalny był 
dodatni i wyniósł 0,6‰ w 2005 roku. 

3. Ludność województwa małopolskiego jest nieznacznie młodsza od ludności całego kraju: 
mediana wieku dla mężczyzn w Małopolsce wyniosła 34,1 lat, dla kobiet 37,4. Wielkości 
te dla Polski kształtowały się odpowiednio: 35,0 i 39,1.  Podstawowy wpływ na wielkość 
mediany ma liczebność poszczególnych grup wiekowych, które z kolei kształtują: 
zmniejszająca się z każdym rokiem liczba urodzeń oraz wejście w wiek produkcyjny osób 
urodzonych w pierwszej połowie lat 80-tych, tj. w okresie ostatniego wyżu 
demograficznego oraz wydłużenie trwania życia o ponad 3 lata w okresie ostatniego 
dziesięciolecia.  

4. Korzystnym procesem demograficznym zachodzącym w województwie jest dodatnie 
saldo migracji, wynoszące +1,0 ‰ w roku 2005 (Polska -0,3‰), plasuje to region na 
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wysokim, 2 miejscu w kraju, po województwie mazowieckim. Jest ono wyrazem 
atrakcyjności regionu zarówno pod względem gospodarczym, jak i z punktu widzenia 
warunków życia ludności oraz możliwości zaspokojenia jej potrzeb. Saldo migracji jest 
od 1995 roku na obszarze województwa dodatnie i wykazuje stałą tendencję wzrostową. 
Rozmieszczenie przestrzenne migracji jest jednak bardzo nierównomierne. Dodatnie, 
wysokie saldo migracji występuje w ostatnim 10-leciu na obszarach wiejskich, gdzie  w 
roku 2005 przybyło 4126 osób, czyli 2,5‰. Szczególnie wysoki napływ ludności objął 
jednak obszary podmiejskie aglomeracji krakowskiej oraz centralnej części 
województwa. Na pozostałych obszarach wiejskich występowała przewaga odpływu 
ludności.  

 
Rysunek 1. Saldo migracji stałych na 1000 mieszkańców w 2005 r. 

 
źródło: Opracowanie własne na postawie danych Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

 

5. Powyższe, korzystniejsze niż średnie w kraju, procesy demograficzne wpłynęły na wzrost 
liczby ludności województwa. Dynamika wzrostu w latach 1999-2005 wyniosła 101,4% 
i była jedną z najwyższych w kraju, gdzie tymczasem notowano systematyczny ubytek 
rzeczywisty ludności (98,7%). Przyrost ludności UE 27 w tym samym okresie wyniósł 
102,0%. 

6. Wpłynęło to na kształt prognozy demograficznej - zgodnie z prognozą przygotowaną 
przez GUS na lata 2002-2030 województwo małopolskie jest jedynym regionem 
w Polsce, w którym prognozuje się przyrost ludności do roku 2030 (z dynamiką 100,6%). 
Przyrost ten dotyczył będzie głównie ludności zamieszkującej obszary wiejskie 
(dynamika 101,4%), przy równoczesnym niewielkim spadku ludności miejskiej 
(dynamika 99,9%). Zostanie on osiągnięty, głównie dzięki dodatniemu, wysokiemu saldu 
migracji. 
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Rysunek 2. Prognoza demograficzna GUS dla województwa małopolskiego (w tys. osób) 
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źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

7. Liczba osób pracujących w 2005 r. wynosiła 1022,7 tys., co stanowi ok. 8% pracujących 
w Polsce. Wśród tej grupy 49,2% stanowią kobiety. Sektor prywatny obejmuje prawie 
57% pracujących. Wśród pracujących 18% to osoby czynne w rolnictwie. Udział 
pracujących w sektorze przemysłowym i budownictwie wynosi – 26,3%, w usługach – 
55,7%. Struktura ta, pomimo utrzymującej się od kilku lat tendencji wzrostowej 
w sektorze usług, nadal zdecydowanie odbiega od średniej dla UE, gdzie w roku 2004: 
ok. 3% pracowało w rolnictwie, ok. 27% w przemyśle a 70% w usługach.   

8. W populacji pracujących najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym (36%), a następnie policealnym i średnim zawodowym 
(25,6%). Osoby z wykształceniem wyższym to 17,6% ogółu pracujących. Odsetek 
pracujących mieszkańców miast z wykształceniem wyższym jest prawie czterokrotnie 
wyższy niż mieszkańców wsi.  

9. Województwo małopolskie należy do województw o stosunkowo wysokim wskaźniku 
zatrudnienia. W roku 2005 ukształtował się na poziomie 48%, a więc był wyższy od 
średniego dla kraju o 3 punkty procentowe. Wskaźnik zatrudnienia w latach 1999-2003 
wykazywał wyraźną tendencję spadkową, zmniejszając się o 4,4 punktu procentowego, 
czyli silniej niż w kraju, gdzie spadek ten wyniósł 3,8 punktu procentowego. Natomiast 
w roku 2004 nastąpił wyższy wzrost wskaźnika w województwie (o 0,6 punktu 
procentowego), niż w kraju (o 0,1). Wskaźnik jest znacznie zróżnicowany terytorialnie. 
Największą wartość wskaźnika zanotowano w obszarach rolniczych, najniższą zaś 
w uprzemysłowionych powiatach zachodniej części województwa. Poziom zatrudnienia, 
zarówno w Małopolsce jak i w kraju, znacznie odbiega in minus od wskaźnika dla UE, 
który w 2005 roku wynosił 63,8%. 
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Rysunek 3. Wskaźnik zatrudnienia na przestrzeni lat 1999–2005 
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źródło: Opracowanie własne na postawie danych statystycznych. 

 

10. W ostatnich trzech latach, podobnie jak średnio w kraju, nastąpił wyraźny spadek 
poziomu bezrobocia rejestrowanego w Małopolsce. W 2005 roku w stosunku do 
poprzedniego wyniósł on 8%. Proces ten dotyczył wszystkich powiatów, przy czym 
najszybszy był w obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. Wpłynęło to na nieznaczne 
zmniejszenie subregionalnych dysproporcji. Stopa bezrobocia rejestrowanego, należąca 
od roku 1999 do najniższych w kraju, wyniosła w 2005 r. 13,8% (kraj 17,6%). Rozkład 
przestrzenny poziomu bezrobocia jest podobny od kilku lat. Najniższy wskaźnik notuje 
się w Krakowie (6,9%), a ponad 3-krotnie wyższy w powiecie nowosądeckim – 26,4%. 

 
Rysunek 4. Stopa bezrobocia (stan na grudzień 2005 r.) 
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źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Krakowie. 
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11. Podstawowym problemem wynikającym ze struktury bezrobotnych Małopolski jest 
pogłębiające się zjawisko bezrobocia długotrwałego. Udział tej grupy w 2004 roku 
przekroczył połowę populacji bezrobotnych, a co trzecia osoba przebywała na bezrobociu 
dłużej niż 2 lata. W najtrudniejszej sytuacji w tej grupie znajdują się osoby powyżej 44 
roku życia, a więc w tzw. wieku produkcyjnym - niemobilnym – ich udział w ogólnej 
liczbie bezrobotnych wzrósł w stosunku do 1999 roku o 14%. Niepokojącym wydaje się 
również wzrost odsetka bezrobotnych kobiet, który w ciągu lat 2004-2005 wyniósł 3,8%. 
W strukturze bezrobotnych wysoki jest udział ludzi młodych do 25 roku życia, 
stanowiących 26% ogółu bezrobotnych. Jednak od 1999 r. odsetek ten systematycznie 
spada. 

12. Odmienną sytuację na rynku pracy obrazuje poziom bezrobocia mierzony wg aktywności 
ekonomicznej ludności (BAEL), gdzie liczba bezrobotnych była znacznie wyższa niż 
bezrobocia rejestrowanego i na koniec 2005 roku wynosiła w województwie 212 tys. 
osób. Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 15,2%, przy średniej krajowej 
17,7% co sytuowało województwo małopolskie na 4 miejscu po woj. mazowieckim, 
podlaskim i lubelskim. Małopolska posiadała przy tym najwyższy, 60% udział 
bezrobotnych poszukujących pracy powyżej 13 miesięcy (średnia dla kraju 47,9%). 
Poziom bezrobocia zarówno w Małopolsce, jak i w kraju, jest zdecydowanie wyższy niż 
średni w UE wynoszący 9,0%.  

 

2.2. EDUKACJA  

 

1. Od 1999 roku w niewielkim stopniu zmieniła się liczba dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym. Odsetek dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do przedszkoli  
i oddziałów przedszkolnych zwiększył się nieznacznie z 48,8% do 54,7%. Łącznie w roku 
2004/2005 uczęszczało ponad 57 tys. dzieci. Prawie 19 tys. dzieci – głównie 
sześciolatków uczęszczało w tym czasie do oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych. Występują wyraźne dysproporcje dostępności placówek w miastach i na 
obszarach wiejskich: 2/3 miejsc przedszkolnych znajduje się w mieście a tylko 1/3 na 
wsi, przy porównywalnej liczbie ludności zamieszkującej te tereny i młodszej strukturze 
wieku. Ta niekorzystna tendencja pogłębiła się na przestrzeni ostatnich lat.  

2. W roku szkolnym 2004/2005 w województwie małopolskim funkcjonowało 1536 szkół 
podstawowych, o 51 mniej niż w roku szkolnym 2003/2004. Łącznie w ciągu trzech lat 
ubyło 111 szkół. Odnotowane zmniejszenie liczby szkół podstawowych jest kontynuacją 
procesu zapoczątkowanego w roku 1999 reformą systemu edukacji oraz czynnikami 
demograficznymi. Likwidacji części szkół podstawowych towarzyszy stały wzrost liczby 
gimnazjów z 526 w roku szkolnym 1999/2000 do 683 w roku szkolnym 2004/2005. 
Szczególnie istotny jest fakt, że większość szkół gimnazjalnych jest tworzonych w 
nowych, dobrze wyposażonych obiektach dydaktycznych, powstałych w wyniku 
prowadzonych przez gminy inwestycji.  

3. W roku 2004 odnotowano po raz pierwszy spadek liczby szkół średnich w województwie, 
kontynuowany również w roku 2005. W roku szkolnym 2004/2005 funkcjonowało 807 
szkół średnich. Powyższa liczba szkół obejmuje 207 liceów ogólnokształcących, 430 
szkoły techniczne i licea o profilu zawodowym oraz 170 zasadniczych zawodowych. 
Zwiększeniu natomiast uległa liczba szkół policealnych: w roku szkolnym 2004/2005 
funkcjonowało 295 szkół, przy 282 w roku 2004 oraz 263 dwa lata wcześniej. 
Zwiększeniu znaczenia szkół dla dorosłych i szkół policealnych towarzyszy wzrost liczby 
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podmiotów organizujących pozaszkolne formy kształcenia i dokształcania osób 
dorosłych. Rosnące wymogi pracodawców, konieczność uzyskiwania dodatkowych 
kwalifikacji i umiejętności, przyczynia się do rozbudowy sektora kształcenia 
ustawicznego. W roku 2004 w rejestrach prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy 
znajdowało się 173 głównie prywatnych instytucji szkoleniowych. Coraz więcej 
niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego i firm szkoleniowych potwierdza 
poziom oferowanych przez siebie usług w procesie akredytacji. W 2005 roku akredytację 
Małopolskiego Kuratora Oświaty uzyskało 21 niepublicznych placówek kształcenia 
ustawicznego dla dorosłych w formach pozaszkolnych. 

4. Pod względem liczebności studentów Małopolska zajmuje trzecie miejsce po 
województwach: mazowieckim i śląskim. W 32 uczelniach województwa w roku 
akademickim 2004/2005 kształciło się 192 tys. studentów, co stanowi 10,1% ogólnej 
liczby studentów w kraju. Od początku lat dziewięćdziesiątych następował dynamiczny 
wzrost liczby studentów: w ostatnim roku o 7,8%, a w stosunku do roku 1998/1999 
o 50%. Od końca lat osiemdziesiątych liczba studiujących na małopolskich uczelniach 
wzrosła o blisko 300%. Do odnotowanego wzrostu przyczynił się przede wszystkim 
dynamiczny przyrost słuchaczy studiów zaocznych i wieczorowych oraz zwiększenie 
limitów przyjęć na studia i otwieranie nowych kierunków. Duże znaczenie miało również 
tworzenie się nowych szkół wyższych, zwłaszcza niepublicznych. Poza ośrodkiem 
krakowskim wybijają się szkoły powstałe w Tarnowie, Nowym Sączu i Nowym Targu.  

 
Rysunek 5. Studenci szkół wyższych w Małopolsce 
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źródło: Opracowanie własne na podstawie danych US w Krakowie i opracowania 
sektorowego do SRWM. 

 

2.3. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY 

 

1. Województwo Małopolskie jest jednym z liderów w Polsce w dziedzinie informatyzacji 
i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Pierwsze w kraju podjęło misję utworzenia 
regionalnego portalu internetowego, który nie tylko dostarcza regionalną informację, ale 
przede wszystkim integruje systemy informatyczne instytucji i urzędów administracji 
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publicznej oraz umożliwia obywatelom komunikację z urzędami, w tym załatwianie 
spraw przez Internet. Zostały również rozpoczęte prace nad opracowaniem sieci 
telecentrów. W kontekście wspomagania zarządzania i świadczenia usług publicznych 
drogą elektroniczną istotnym elementem jest GIS (System Informacji Geograficznej). 
Aktualnie precyzyjny GIS obejmuje głównie Kraków. Małopolski System Informacji 
Przestrzennej dotyczy aktualnie głównie planowania przestrzennego i składa się z kilku 
baz danych. Aplikacja wykorzystująca technologię GIS zaimplementowana została także 
w portalu Wrota Małopolski. 

2. W roku 2003 prawie 80% pracowników małopolskich gmin dysponowało komputerem na 
swoim stanowisku pracy, 48% wszystkich komputerów posiadało dostęp do Internetu, 
z tego ok. 75% korzystało z połączeń szerokopasmowych. Należy zaznaczyć, że poziom 
korzystania z komputerów i sieci oraz stosowane systemy informatyczne są 
w województwie bardzo zróżnicowane, co może utrudniać rozwój e-usług w Małopolsce. 
W latach 2001-2003 urzędy gminne wydawały na inwestycje informatyczne średnio 
0,27% rocznego budżetu. W 2004 roku strony internetowe posiadała większość 
małopolskich gmin i wszystkie powiaty. 

3. W Małopolsce średnia liczba komputerów osobistych będących na wyposażeniu 
gospodarstwa domowego systematycznie wzrasta. W 2005 r. komputery posiadało 40,5% 
gospodarstw domowych, przy średniej dla kraju 38%. Dostęp do Internetu posiadało 
27,7% gospodarstw domowych w województwie (średnia dla kraju 23%) - wielkość ta 
jednak znacząco odbiega od średniej unijnej (dla UE-25) wynoszącej 48%.  

4. Rok 2004 był przełomowy dla szerokopasmowego dostępu do Internetu, szczególnie na 
rynku masowym. W tym okresie nastąpił prawie dwukrotny wzrost abonentów i znaczący 
spadek cen. Obecnie na terenie województwa małopolskiego jest aktywnych ponad 100 
tys. klientów (segment masowy), z czego około połowa to klienci Neostrady TP S.A.. 
W 2004 roku w Małopolsce było ich 62 tys., co stanowi blisko 8% użytkowników 
w Polsce. Analizując dane dotyczące ilości ADSL (asymetryczna cyfrowa linia 
abonencka; szybkie łącze umożliwiające połączenie z Internetem) na 100 łączy linii 
analogowej można zauważyć, że w większości regionu nasycenie tym rozwiązaniem 
internetowym jest dość niskie. Faktyczny poziom dostępu do sieci szerokopasmowej 
liczony jako stosunek liczby abonentów do liczby mieszkańców województwa wynosi 
7,3%. 

5. W roku 2002 w Małopolsce posiadało siedzibę 19 z listy 200 polskich firm o najlepszych 
wynikach sprzedaży w zakresie usług informatycznych, oprogramowania oraz sprzętu 
ICT (technologie informatyczne i komunikacyjne). Łączna wartość rynku 
teleinformatycznego w regionie wyniosła ponad 1,4 mld zł, co plasuje województwo 
w czwórce najlepiej rozwijających się rynków regionalnych w tej branży w Polsce (za 
województwami mazowieckim, dolnośląskim i śląskim). Należy jednak zaznaczyć 
poważną przewagę Mazowsza nad pozostałymi regionami pod względem udziału 
w krajowym rynku ICT – województwo to posiadało w 2002 r. 68% udziału w wartości 
tego rynku. Jednocześnie, ze względu na katalizujący wpływ na rozwój sektora – warta 
podkreślenia jest obecność w Małopolsce światowych koncernów opierających swą 
przewagę konkurencyjną na wysokich technologiach, takich jak: Motorola, Delphi, ABB, 
Lurgi Bipronaft czy CH2M HILL. 
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2.4. GOSPODARKA  

 

1. Małopolskę można zaliczyć do średnio rozwiniętych gospodarczo regionów kraju. 
Wytwarzane jest tu co prawda 7,4% PKB w kraju (5 miejsce wśród województw), ale 
PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi jedynie 20,7 tys. zł, co sytuuje 
województwo dopiero na 10 miejscu w kraju. Stanowiło to 85,5% średniej krajowej. 
Wielkość PKB na jednego mieszkańca była znacznie zróżnicowana przestrzennie: 
najwyższa – w Krakowie (37,5 tys. zł, tj. 155% średniej krajowej), najniższa – 
w subregionie nowosądeckim (14,1 tys. zł, tj. 58,3% średniej krajowej). O niskim 
poziomie PKB per capita decyduje wytwarzanie przez rolnictwo tylko około 3% wartości 
dodanej brutto, przy wysokim odsetku ludności czynnej w rolnictwie (18,2% 
pracujących). Również niższa niż średnia w kraju jest dynamika wzrostu PKB wynosząca 
w roku 2005 109,5% (kraj 109,6%). W parytecie siły nabywczej (PPS) wartość PKB na 
mieszkańca dla województwa stanowiła 43,4% średniej UE 27 (2004 r.). 

2. Małopolska uznana została (wg rankingu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową) za 
region o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej sklasyfikowany w roku 2005 na 4 pozycji 
po województwach: śląskim, mazowieckim i dolnośląskim. Jest to znaczący jakościowy 
awans z klasy C – 7 miejsca w roku 1998. Szczególnie wysokie oceny zyskało 
województwo pod względem rynku pracy (dostępności kadr, poziomu wykształcenia 
i kosztów pracy), dostępności transportowej, infrastruktury społecznej (poziomu 
działalności kulturalnej, infrastruktury turystycznej i sportowej) oraz infrastruktury 
gospodarczej (instytucji badawczo-rozwojowych, instytucji otoczenia biznesu).      

3. Napływ kapitału zagranicznego do województwa małopolskiego utrzymuje się od 1997 
roku na podobnym poziomie od 570 do 660 mln USD rocznie, co stanowi ok. 6% 
inwestycji w kraju i daje województwu 5 miejsce. Sumaryczna wartość bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych zrealizowanych w Małopolsce w latach 1989-2005 sięga 7 mld 
USD. Prawie połowa kapitału zainwestowanego w regionie przypada na przemysł, 25% 
na pośrednictwo finansowe i ok. 12% na handel. Wartość bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych jakie napłynęły w 2005 roku do Małopolski to 663 mln USD i wzrosły one 
w stosunku do roku poprzedniego o 0,6% - dla porównania inwestycje te dla Polski były 
w roku 2005  mniejsze o 40% aniżeli w roku 2004. 

4. Największymi inwestorami są: BP International B.V, Electricite de France International 
(EDF), Delphi Automotive Systems, Philip Morris, House of Prince, Pliva, F&P Holding 
Company Inc., Valeo, , Donnelley, Air Liquide S.A., Hydro Cetnral Europe BV, Royal 
Ahold N.V, Motorola Inc, Bahlsen. W sumie firmy te zainwestowały 3500 mln USD. 
Inwestorzy, którzy ponieśli nakłady powyżej 10 mln USD reprezentują około 80,0% 
całości inwestycji w regionie.  

5. Występuje wyraźna koncentracja inwestycji zagranicznych w centralnej części 
województwa, głównie w Krakowie (68%), gdzie dominują inwestycje w handel i usługi. 
Mniejszy jest udział Krakowa w inwestycjach typu greefield (57%), zwłaszcza w nowych 
inwestycjach przemysłowych (23%). Inwestycje te koncentrują się w gminach 
sąsiadujących z Krakowem oraz w zachodniej części województwa.     Nie można również 
pominąć faktu, iż Kraków stał się jednym z głównych centrów sektora BPO – swoje 
centra outsourcingu procesów gospodarczych założyli tu m.in.: IBM, Lufthansa, 
Electrolux, Shell, KPMG, Indesit. 

6.  Eksport Małopolski od 2000 roku systematycznie wzrastał i w latach 2000-2004 
zwiększył się o 2166,1 mln USD osiągając poziom 3669,4 mln USD. W 2004 roku obroty 
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importu osiągnęły kwotę 4146,3 mln USD, co oznacza, że od 2000 roku wzrosły o 1760,5 
mln USD. Bardziej dynamiczny przyrost eksportu niż importu pozwolił na zredukowanie 
ujemnego salda wymiany z zagranicą, które zmniejszyło się z 902,4 mln USD do 476,8 
mln USD. W latach 2000-2004 średnia roczna dynamika wartości eksportu wynosiła 
125,1%, co plasuje region powyżej średniej krajowej (122,7%). Wielkość eksportu per 
capita w Małopolsce wyniosła w 2004 roku 1126 USD - w porównaniu do 465 USD  
w 2000 roku, czyli wzrosła 2,4-krotnie. Podobnie jak eksport, również import Małopolski 
wzrastał systematycznie, chociaż jak już zaznaczono z mniejszą dynamiką – w okresie 
2000-2004 import per capita wzrósł o 71% z poziomu 744 USD do 2397 USD. Struktura 
importu Małopolski wykazuje jego prorozwojowy charakter  - obok surowców (w tym 
surowców napędowych, które stanowiły 8,5% importu regionu w 2004 roku)  istotne 
miejsce zajmuje import sprzętu/wyrobów elektronicznych, maszyn i urządzeń 
przemysłowych, maszyn i urządzeń elektroenergetycznych - w sumie ok. 13,6%. 

 

Rysunek 6. Aktywność gospodarcza według powiatów – dynamika przyrostu firm w 
latach 2001-2005 (2001=100) 

 
 

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych US w Krakowie. 

 

7. W rejestrze REGON na koniec grudnia 2005 r. zarejestrowanych było 289,7 tys. 
podmiotów, w tym 222,9 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
Pod względem struktury własności większość stanowiły podmioty sektora prywatnego 
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(96,9%). W 2005 r. zarejestrowano 20,7 tys. nowych podmiotów gospodarczych, w tym 
17,4 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 2,1 tys. spółek, 5 
spółdzielni oraz 1 przedsiębiorstwo państwowe. Najwięcej podmiotów zarejestrowano w 
sekcjach: handel i naprawy (6,4 tys.), obsługa nieruchomości i firm (3,8 tys.) oraz 
budownictwo (2,5 tys.). Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych było w 
podregionie krakowsko-tarnowskim (104,8 tys.) oraz w Krakowie (104,3 tys.). W 2005 r. 
wyrejestrowano ogółem 18,9 tys. podmiotów gospodarczych z terenu województwa, w 
tym 17,3 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 1,2 tys. spółek, 15 
przedsiębiorstw państwowych i 11 spółdzielni. Największą liczbą wyrejestrowanych 
podmiotów gospodarczych odnotowano w sekcjach: handel i naprawy (6,6 tys.), 
budownictwo (2,6 tys.) oraz obsługa nieruchomości i firm (2,5 tys.). Dynamika przyrostu 
ilości przedsiębiorstw w okresie 1999-2005 wyniosła nieco ponad 119. W latach 1999-
2005 saldo podmiotów nowo zarejestrowanych i zlikwidowanych wynosiło ok. 46 tys., 
spośród których ponad 99% stanowią firmy sektora MSP.  

 
8. Średni wskaźnik przedsiębiorczości (mierzony liczbą przedsiębiorstw na 1000 

mieszkańców) w województwie wyniósł 86, co plasuje  Małopolskę w połowie rankingu 
regionów Polski. Powiaty tarnowski, nowosądecki, dąbrowski, limanowski i gorlicki 
podobnie jak w latach ubiegłych zanotowały najniższy wskaźnik. Najwyższy wskaźnik 
w roku 2005 utrzymał  powiat grodzki Kraków oraz tatrzański.  

 

Rysunek 7. Wskaźnik przedsiębiorczości w województwie małopolskim (liczba 
przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców) 

 
źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych US w Krakowie. 
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9. Małopolskie firmy to głównie małe, lokalne podmioty gospodarcze, aż 94,8% stanowią 
firmy zatrudniające do 9 osób. Jedynie 4,2% firm zatrudnia od 10 do 50 pracowników, 
a 0,1% powyżej 250. Są to również firmy młode, ok. 30% z nich ma mniej niż 5 lat. 
Cechy te stanowią o słabości sektora, w znacznej części niedoinwestowanego, o niskim 
poziomie innowacyjności i małych możliwościach zdobycia rynków ponadlokalnych.  
Niewątpliwie mocną stroną małopolskiego sektora MSP jest innowacyjność małych firm 
– najwięcej z nich podjęło wysiłek innowacyjny w latach 2002-2004, w porównaniu 
z innymi regionami. W konsekwencji województwo małopolskie uplasowało się na 
czwartym miejscu w kraju, w ujęciu działalności badawczo-rozwojowej MSP za rok 2004. 

10. Występuje branżowe wyspecjalizowanie się przedsiębiorstw MSP na obszarze niektórych 
powiatów, a mianowicie:  

- tatrzańskiego – usługi związane z turystyką i produkcją pamiątkarską,  
- suskiego – działalność produkcyjna (obróbka drewna),  
- wadowickiego – działalność produkcyjna (produkcja mebli, obuwia, wędlin), 
- nowosądeckiego, limanowskiego, brzeskiego, myślenickiego – budownictwo. 

 
11. W województwie działa szereg instytucji tzw. otoczenia biznesu, promujących rozwój 

przedsiębiorczości i innowacji. Szacuje się, że występuje tu 7,6% wszystkich organizacji 
wspierających biznes. Należy również dodać, iż w Małopolsce działa ok. 8% wszystkich 
organizacji pozarządowych  działających w Polsce w różnych dziedzinach – pod tym 
względem wyprzedzają Małopolskę tylko województwa mazowieckie i śląskie.   

12. Małopolska dysponuje dużym potencjałem w sferze badawczo-rozwojowej, który 
skoncentrowany jest głównie w Krakowie. Zarówno pod względem zatrudnienia, jak 
i nakładów na działalność badawczo - rozwojową zajmuje drugie po woj. mazowieckim 
miejsce w kraju. W 2004 roku w tej działalności aktywnych było 88 jednostek, 
zatrudniających ponad 17 tys. osób (14,2% zatrudnionych w kraju), w tym ponad 1265 
z tytułem naukowym profesora. Poziom zatrudnienia wykazywał w ostatnich latach stałą 
tendencję wzrostową, przy utrzymującej się stagnacji w Polsce. W działalności badawczo 
rozwojowej zatrudnionych było w województwie małopolskim 1,4% ogółu pracujących w 
województwie, co prawie odpowiada średniej UE 25 (1,49%) przewyższając znacznie 
średnią ogólnopolską (0,92%). 

13. Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w Małopolsce wykazują tendencję 
wzrostową i w 2004 roku kształtowały się na poziomie 645 mln zł (12,5% nakładów 
kraju), w tym  tylko 158,9 mln stanowiły nakłady inwestycyjne na środki trwałe. W roku 
2005 nakłady te wzrosły o 13,4% do poziomu 732 mln zł. i w wartościach bezwzględnych 
jest to wielkość plasująca Małopolskę na drugiej pozycji w kraju, po województwie 
mazowieckim. Niekorzystna jest jednak struktura nakładów, od kilku lat pozostaje 
niezmienna i nadal dominuje budżet państwa (54,5%), przy zbyt małym udziale środków 
podmiotów gospodarczych (29,9%) i środków UE (5,8%). Przekłada się to na słabe 
powiązanie potencjału badawczego z gospodarką regionu i niski poziom innowacyjności 
przedsiębiorstw.  
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Rysunek 8. Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w roku 2005 w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca 
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źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

 

2.5. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY   

 

1. Turystyka jest jedną z najważniejszych części gospodarki regionalnej Małopolski. Można 
ją zaliczyć zarówno do sektorów tradycyjnie rozwijających się na obszarze województwa 
od wielu lat, jak i – jednocześnie – do sektorów tzw. ‘regionalnej szansy’, a więc takich, 
których rozwój niesie największy potencjał pozytywnej zmiany. O atrakcyjności 
turystycznej województwa decyduje bogate materialnie i symbolicznie dziedzictwo 
kulturowe i przyrodnicze, stanowiące podstawę rozwoju turystyki całorocznej. Jednym 
z głównych atutów Małopolski jest jej różnorodność kulturowa wynikająca nie tylko 
z uwarunkowań geograficznych, różnic obyczajów i tradycji kultywowanych przez 
zamieszkujące Małopolskę  grupy etniczne, ale i zaszłości historycznych. Obszar 
województwa położony był w granicach dwóch zaborów, co skutkowało zastosowaniem 
różnych rozwiązań administracyjnych i gospodarczych. Dawną Galicję zamieszkiwali 
przedstawiciele wielu ludów i narodowości pielęgnujących własną obyczajowość, folklor, 
wyznania.  

2. Bogate i zróżnicowane zasoby wód mineralnych, tworzące ponad ¼ zasobów krajowych, 
są podstawą rozwoju lecznictwa sanatoryjnego, skoncentrowanego w południowej części 
województwa.  

3. Małopolska posiada rozbudowaną bazę turystyczną i sanatoryjną, o zróżnicowanym, 
często niespełniającym obecnych wymagań standardzie, szczególnie na obszarach poza 
Krakowem. Województwo plasuje się na trzeciej pozycji w kraju (po woj. 
zachodniopomorskim i pomorskim) pod względem wielkości bazy noclegowej (825 
obiektów, ok. 62 tys. miejsc, tj. 10,8% miejsc w kraju) oraz drugim (po woj. 
zachodniopomorskim) w ilości udzielonych noclegów (7,4 mln, tj. 15,2%). Liczba łóżek 
w hotelach i obiektach hotelowych na 1000 mieszkańców w Małopolsce wynosi 6,9, 
podczas gdy w Polsce 4,3. Średnia dla UE 25 kształtuje się na poziomie 23,5. Znaczący 

Polska 
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jest udział turystyki zagranicznej – 19,2% udzielonych noclegów turystom zagranicznym 
w Polsce.  

 

Rysunek 9. Miejsca noclegowe (stan w dniu 31. VII. 2005 r.) 

 
źródło: Opracowanie GUS w Krakowie „Turystyka w Województwie Małopolskim w latach 
2004 - 2005”. 

 

4. W roku 2005 do Małopolski przyjechało ok. 9,3 mln gości, a wpływy z ich obsługi 
wyniosły szacunkowo ok. 3,8 mld zł. Małopolska cieszy się coraz większym uznaniem 
wśród turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych. W roku 2005 przyjechało ich do 
regionu o 2,2% więcej, niż w roku poprzednim – dla porównania w 2004 roku liczba 
odwiedzających Małopolskę wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 14,5%. Ruch 
turystyczny w 2005 roku (wg Małopolskiej Organizacji Turystycznej) przedstawiał się 
następująco: 

− odwiedzający ogółem - 9,3 mln 
− turyści - 7,4 mln; 
− turyści zagraniczni – 2,3 mln. 

5. Bogate dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, będące podstawą atrakcyjności 
turystycznej, plasuje Małopolskę na jednym z wiodących miejsc w kraju. W regionie 
znajduje się 55,3 tys. zespołów zabytkowych i obiektów nieruchomych, przy czym 3 tys. 
obiektów wpisanych zostało do wojewódzkiego rejestru zabytków. Na Światowej Liście 
Dziedzictwa UNESCO znajduje się 8 (z 16 w Polsce) zespołów i obiektów zabytkowych 
Małopolski. Wiodące elementy atrakcyjności turystycznej regionu to nie tylko 
dziedzictwo materialne, historyczne i symboliczne Krakowa i okolic (Kopalnia Soli 
w Wieliczce, Obóz Zagłady Auschwitz-Birkenau, Zespół klasztorno-pielgrzymkowy OO. 
Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej) i wyjątkowej urody zróżnicowany krajobraz, 
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przede wszystkim górski (Tatry, Pieniny), ale również mniej znane miejsca i obiekty jak 
np. zabytkowa, liczna i unikalna w skali europejskiej architektura drewniana, zachowane 
cenne naturalne obszary przyrodnicze, w tym rozległe tereny leśne Beskidów, wciąż żywe 
w różnych częściach województwa rzemiosło lokalne, folklor i tradycyjna obyczajowość, 
a także dziedzictwo grup narodowościowych i etnicznych.  

6. Zasoby muzeów małopolskich ocenia się na ponad 4 mln obiektów, co stanowi ok. 1/6 
polskich zasobów muzealnych. Zabytki te znajdują się w zbiorach 105 muzeów 
i oddziałów muzealnych (15,5% muzeów w kraju). Najwięcej placówek muzealnych i 
największe zbiory muzealiów znajdują się w Krakowie, kolejne ważne pod względem 
liczby placówek obszary województwa to powiat nowotarski (7), krakowski (5), 
wadowicki (5) oraz chrzanowski, tarnowski i tatrzański (4). 

7. Ruch turystyczny z jednej strony przyczynia się do efektywnego gospodarczego 
wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturalnych regionu, lecz z drugiej strony 
tworzy ogromną presję, która zagraża zachowaniu zasobów, szczególnie przyrodniczych. 
Małopolskie wystawy i muzea odwiedza rocznie blisko 3,8 mln osób a parki narodowe – 
4,1 mln osób. Dodatkowym czynnikiem antropopresji jest stosunkowo niewielka 
powierzchnia - na 12% powierzchni parków narodowych, w skali kraju, przypada 38% 
turystów odwiedzających te obszary. W konsekwencji na 1 ha obszaru parku przypada 
316 (Pieniński Park Narodowy) i 186 (Ojcowski Park Narodowy ) turystów, przy średniej 
w kraju wynoszącej 34. 

8. Stan zabytków w województwie jest zróżnicowany. Stosunkowo dobrze zachowane są 
zespoły sakralne i budowle użyteczności publicznej (odpowiednio 842 i 293 obiektów). 
Najbardziej zaniedbane i w złym stanie są zabytkowe obiekty mieszkalne w miastach 
i miasteczkach (1377 obiektów), zespoły dworsko-pałacowe (204+77 obiektów), zespoły 
zabytkowej zieleni (388 obiektów). Również w złym stanie i zazwyczaj 
niezagospodarowane pozostają zabytki przemysłu, techniki i sztuki inżynierskiej. 

9. Infrastruktura służąca działalności kulturalnej obejmuje obiekty i zespoły obiektów 
należących do blisko 1500 instytucji kultury (m.in. muzea, biblioteki, teatry i instytucje 
muzyczne, kina, domy i centra kultury, galerie sztuki). Bardzo istotnym problemem 
wydaje się być, w wielu przypadkach, mało atrakcyjny sposób prezentowania 
zwiedzającym zgromadzonych zbiorów oraz nieatrakcyjna formuła zagospodarowania 
obiektów zabytkowych.  Bazę infrastrukturalną uzupełniają obiekty zajmowane przez 
kilkaset organizacji pozarządowych sektora kultury oraz podmioty gospodarcze 
działające w obszarze „przemysłu czasu wolnego”.  

10. Bogata oferta działalności kulturalnej Małopolski to nie tylko muzea, galerie, teatry ale 
również wiele imprez kulturalnych, w tym o charakterze międzynarodowym – jak 
przykładowo: Krakowski Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Teatralny 
„Krakowskie Reminiscencje Teatralne”, Festiwal Folkloru Ziem Górskich, Festiwal 
„Sacrum – Profanum”, Triennale Grafiki, Biennale Architektury, Festiwal Misteria 
Paschalia, Festiwal Muzyki Tradycyjnej „Rozstaje”, Studencki Festiwal Piosenki, 
Festiwal Kultury Żydowskiej.  

 

2.6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA DLA ROZWOJU REGIONALNEGO  

 

1. Sieć drogowa Małopolski tworzy system w pełni powiązany z układem drogowym 
województw sąsiednich oraz układem dróg krajowych i międzynarodowych. Przez obszar 
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województwa przebiega III Paneuropejski Korytarz Transportowy, wchodzący w skład 
sieci TINA i tworzący przyszłą sieć transportową TEN-T. W jego skład wchodzi 
autostrada dochodząca do Krakowa, droga krajowa E4 Zgorzelec – Medyka oraz odcinek 
linii kolejowej E-30 Drezno – Lwów. Przez obszar województwa przebiegają trzy drogi 
międzynarodowe: E40 (nr 4) Zgorzelec – Medyka, E77 (nr 7) Gdańsk – Chyżne i E462 
(nr 96) Głogoczów – Bielsko-Biała. W ramach realizacji Polityki Transportowej Państwa 
na lata 2006-2025, zgodnie z założeniami rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 
kontynuowana jest budowa autostrady A4 w kierunku Tarnowa oraz budowa drogi 
ekspresowej S7. Rozwój powiązań drogowych z istniejącymi i planowanymi odcinkami 
autostrady służyć będzie realizacji wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). 

2. Podstawowy układ drogowy województwa stanowią drogi krajowe, o łącznej długości 
903 km. Do głównych dróg krajowych należą: autostrada A4, droga krajowa nr 7 relacji 
Gdańsk – Warszawa – Kraków - Chyżne, droga krajowa nr 4 relacji Zgorzelec – Wrocław 
– Gliwice – Olkusz – Kraków – Tarnów – Przemyśl. Układ podstawowy tworzą również 
drogi wojewódzkie o łącznej długości 1363,1 km. Układ uzupełniający to drogi 
powiatowe o długości 6397 km oraz drogi gminne o długości 29386 km.  

Rysunek 10. Przebieg Autostrady A4 i jej powiązania na obszarze województwa 
małopolskiego. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

źródło: „Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich w Małopolsce na lata 2007-2013”, Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
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3. Szybki wzrost natężenia ruchu, przy jednoczesnym spadku nakładów na rozwój i 
modernizację połączeń drogowych powoduje postępującą degradację dróg na obszarze 
województwa. Istotnymi mankamentami istniejącej sieci są trasy tranzytowe 
przebiegające przez miasta oraz małe przekroje jezdni. Obecny stan infrastruktury 
drogowej jest niewystarczający i wymaga poprawy. Stan ten ogranicza dostępność 
komunikacyjną głównych ośrodków aktywności gospodarczej regionu oraz utrudnia 
dostęp do terenów o szczególnych walorach turystycznych. W Małopolsce długość dróg 
krajowych znajdujących się w stanie złym jest blisko dwa razy większa od średniej 
krajowej. Tylko połowa sieci dróg tej kategorii nie wymaga przeprowadzenia 
natychmiastowych remontów. Jednocześnie 40% dróg wojewódzkich znajduje się w złym 
stanie technicznym. Jedynie 20% dróg wojewódzkich to odcinki nowe lub odnowione, 
które nie wymagają modernizacji. Stan techniczny dróg lokalnych pozostaje 
zróżnicowany, przy czym w najgorszej sytuacji znajdują się drogi powiatu krakowskiego, 
brzeskiego, gorlickiego, i nowotarskiego. Stan dobry i zadowalający występuje w 
powiatach limanowskim i myślenickim. Drogi gminne w stanie dobrym występują w 
powiatach: olkuskim, miechowskim, proszowickim, chrzanowskim, oświęcimskim, 
wielickim, myślenickim i bocheńskim. Najgorzej utrzymane drogi gminne znajdują w 
powiatach: nowosądeckim, gorlickim, dąbrowskim i tarnowskim. 

4. Obszar Małopolski przecina 1043,1 km linii kolejowych. Obsługują one ok. 25% obszaru 
Małopolski, standard dostępności wynosi 6,5 km/100 km2 i jest nieco niższy niż standard 
krajowy (7,1 km/100 km2). Obsługę kolejową powiatów północnych i centralnych można 
uznać za wystarczającą, natomiast powiatów południowych i południowo-wschodnich za 
niewystarczającą. Część linii obsługuje również ruch międzynarodowy. Linia Tarnów-
Krynica posiada odgałęzienie do kolejowego przejścia granicznego w Muszynie.  
W ostatnich latach następuje systematyczny spadek zarówno przewozów pasażerskich jak 
i towarowych.  

5. Rozwój transportu zbiorowego stanowi ważne zagadnienie w aspekcie gospodarczym, 
społecznym i ekologicznym. Transport zbiorowy odgrywa istotną rolę w kształtowaniu 
zachowań, skierowanych na ograniczenie ruchu samochodowego, w szczególności w 
miejscach, w których stopień natężenia ruchu stwarza poważne problemy funkcjonalne i 
ekologiczne. Z uwagi na aspekt środowiskowy zachodzi potrzeba zwiększenia udziału 
czystego transportu w obsłudze pasażerów, co przyczyni się do ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń i w sposób pozytywny wpłynie na zmiany klimatyczne. Zgodnie ze 
wskazaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego 
rozwój miejskiej komunikacji publicznej, w tym komunikacji podmiejskiej ma istotne 
znaczenie  w odniesieniu do ośrodków powyżej 30 000 mieszkańców. Kwestia ta dotyczy 
zatem przede wszystkim Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Oświęcimia, Chrzanowa, 
Olkusza i Nowego Targu. Obecnie rozwój miejskiego transportu publicznego dotyczy 
głównie komunikacji autobusowej i tramwajowej. Sieć kolejowa wykorzystywana jest w 
ograniczonym stopniu. W systemach komunikacji miejskiej nadal występują znaczące 
zapóźnienia inwestycyjne zarówno w zakresie stanu taboru, jak i rozwoju infrastruktury 
niezbędnej do organizacji sprawnego systemu przewozów pasażerskich na obszarach 
miast i w strefach podmiejskich. Wysokie natężenie i duży zasięg stref dojazdów do 
pracy w ośrodkach miejskich, a także wzrastające oczekiwania pasażerów, związane z 
komfortem i szybkością  przemieszczania się, wymagają zwiększenia intensywności 
działań w zakresie poprawy jakości i efektywności publicznego transportu zbiorowego. 

6. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice zakwalifikowany został 
- zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w krajach UE - jako Port Lotniczy Główny. Jest 
drugim po Okęciu lotniskiem w kraju. Obejmuje obszarem. swego bezpośredniego 
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oddziaływania około 7,9 mln mieszkańców w promieniu 100 km od Krakowa, co 
odpowiada czasowi dojazdu ok. 90 minut od lotniska. Po rozbudowie w 2001 r. lotnisko 
uzyskało łączną powierzchnię użytkową terminala 9200 m2. Od kilku lat wykazuje stałą 
tendencję wzrostową przewozów pasażerskich. W 2005 roku obsłużyło 1564,3 tys. 
pasażerów, tj. 86% więcej niż w roku poprzednim.  

 
Rysunek 11. Wielkość przewozów pasażerskich wg portów lotniczych w latach 2004 -
2005   (w tys.) 
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źródło: Opracowanie własne UMWM na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

 
 
7. Oprócz Portu Lotniczego Kraków-Balice na terenie województwa znajdują się trzy 

lotniska sportowe: Kraków-Pobiednik Wielki, Nowy Targ, Nowy Sącz - Łososina. 

8. Wzdłuż południowej granicy województwa, będącej równocześnie granicą państwową 
znajduje się osiem drogowych przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu 
międzynarodowego w Chochołowie, Chyżnym, Jurgowie, Koniecznej, Leluchowie, Łysej 
Polanie, Muszynce, Niedzicy, Piwnicznej, Winiarczykówce oraz jedno kolejowe przejście 
graniczne w Muszynie. Funkcjonują również przejścia małego ruchu granicznego oraz 
turystyczne. 

9. Potencjalni inwestorzy najchętniej inwestują na działkach wcześniej 
niezagospodarowanych. W 2005 r. w Małopolsce promowanych było około 150 tego typu 
ofert o łącznej powierzchni ponad 1700 ha. Połowa działek przewidziana została w 
planach zagospodarowania przestrzennego pod działalność produkcyjną i 
magazynowanie, 35 ofert przeznaczono na działalność handlowo–usługową, 30 ofert 
przygotowano pod działalność turystyczną, wypoczynkową i sportową, natomiast dla 15 
ofert nie uchwalono planów zagospodarowania przestrzennego. Na terenie województwa 
nie zidentyfikowano działek o powierzchni powyżej 50 ha, jednak trzy gminy przystąpiły 
do przygotowywania dużych ofert: Tarnów, Skawina oraz Myślenice. W Małopolsce jest 
około 35 ofert działek w przedziale 10-40 ha, głównie w zachodniej części województwa, 
a także wzdłuż drogi krajowej nr 4. Większość inwestorów poszukuje działek mniejszych, 
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poniżej 10 ha. W ofertach małopolskich samorządów znajduje się około 110 takich 
nieruchomości. Ogółem zidentyfikowano oferty terenów inwestycyjnych w 54 spośród 
182 gmin województwa małopolskiego (29,5%), przy czym 18 gmin posiada tylko jedną 
ofertę, zazwyczaj niewielką. 

 

2.7. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY  

 

1. Systemy miejskie są motorami rozwoju regionalnego. Wzrost zlokalizowany jest tam, 
gdzie skoncentrowane są główne siedziby firm, działalność badawcza i oświatowa, 
obiekty kulturalne. W krajach akcesyjnych – mimo spadku populacji – następuje znaczny 
wzrost jedynie w obrębie stolic - co szczególnie dotyczy Budapesztu, Pragi i Lubliany, 
a także stolic państw nadbałtyckich. Wyjątek stanowi Polska, w której aż 5 obszarów 
o rozmiarach metropolii rywalizuje z Warszawą (Trójmiasto, Poznań, Łódź, Wrocław, 
Kraków). 

2.  Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) obejmuje Kraków wraz z 52 sąsiednimi 
gminami. Obejmuje obszar 4068,55 km2, zamieszkały przez 1416 tys. osób (w tym 
Kraków ok. 750 tys.) Obszar ten wyróżnia się poziomem i dynamiką urbanizacji, 
wysokim stopniem powiązania z krakowskim rynkiem pracy oraz niektórymi wspólnymi 
rozwiązaniami sieciowych elementów infrastruktury technicznej. Siła oddziaływania 
Krakowa na otoczenie przejawia się w stosunkowo niskiej hierarchii ośrodków miejskich 
wchodzących w skład KOM. 

3. Wielofunkcyjny charakter Krakowa jest jedną z cech wyróżniającą miasta metropolitalne. 
Do podstawowych funkcji metropolitalnych należą: 

− polityczno–administracyjna – stolica województwa, powiatu, siedziba administracji 
specjalnych, placówek dyplomatycznych oraz organizacji międzynarodowych i ich 
filii. 

− duchowa – tradycje związane z pełnieniem przez Kraków funkcji stołecznych  
i nagromadzonych z pamiątkami i datami wydarzeń historycznych. Kraków jako 
siedziba trzech najstarszych biskupstw w Polsce pełnił i pełni ważną rolę, dodatkowo 
podkreśloną przez osobę arcybiskupa – metropolity krakowskiego a później papieża 
Jana Pawła II. Ważne są również historyczne powiązania z innymi kulturami, 
tradycjami. 

− kulturowa – związaną z wypełnianiem roli stolicy kulturalnej regionu, Polski i Europy, 
poprzez istniejące liczne instytucje kultury oraz organizowane imprezy,  
w tym kilku międzynarodowych festiwali. Kraków to różnorodne i potężne środowisko 
artystyczne oraz liczne indywidualności. Brak im jednak zaplecza dla prezentacji 
swojej twórczości. Funkcja ta łączy się przede wszystkim z nagromadzonymi w ciągu 
wieków zabytkami kultury i sztuki tworząc największy potencjał miasta i stanowiąc 
jego główną atrakcyjność w wymiarze europejskim i światowym, wśród których 
należy wyróżnić obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 

− edukacyjno–naukowa – związana z Uniwersytetem Jagiellońskim najstarszym polskim 
uniwersytetem, a także licznymi innymi wyższymi uczelniami, z kadrą nauczycieli 
akademickich liczącą ok. 10 000 i studentów ponad 130 000, jednak tylko 0,7% 
studentów zagranicznych. Podobnie jak kultura, również i szkolnictwo wyższe oraz 
nauka wymagają nowych inwestycji. 
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− gospodarczo–finansowa – związana z bazą ekonomiczną, a także z sektorem 
bankowym oraz instytucjami otoczenia biznesu. W Krakowie zlokalizowane są 
największe zakłady produkcyjne, w tym coraz bardziej rozwijających się przemysłów 
opartych o zaawansowane technologie (Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o., 
firmy MOTOROLA, DELPHI w Krakowie i COCA COLA, BAHLSEN, HERZ 
w obszarze metropolitalnym). Funkcjonują tu duże targi specjalistyczne, targi 
budowlane, istnieje szereg instytucji zajmujących się promocją, szkoleniem 
i ekspertyzami gospodarczymi. 

− turystyczna – Kraków jest największym centrum turystyki przyjazdowej w Polsce, co 
wynika z jego unikalnych walorów jako miasta zabytków, ale i walorów przyrodniczo-
krajobrazowych, zarówno miasta jak i okolicy – Wieliczka, Ojcowski Park Narodowy. 
Aby Kraków stał się prawdziwą metropolią turystyczną musi dążyć do zwiększenia 
atrakcyjności i wyższego stopnia zagospodarowania turystycznego okolic, w tym 
miasteczek obszaru metropolitalnego (nie tylko baza hotelowa, ale i własna oferta 
turystyczna). Istotnym wyróżnikiem metropolii turystycznej jest stworzenie 
możliwości wielokrotnego pobytu. Wiąże się to z rozwojem przemysłu czasu wolnego, 
głównie bazy kongresowej, wystawienniczej i targowej. Zwiększenie atrakcyjności 
turystycznej wymaga zwiększenia dostępności Krakowa oraz usprawnienia połączeń 
Krakowa z okolicą, parkowania i obsługi samochodów osobowych a także informacji 
turystycznej. Kraków staje się dużym ośrodkiem turystyki pielgrzymkowej do 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – należy, więc zagospodarować tereny wokół niego 
wraz z usprawnieniem dojazdu. 

− komunikacyjna – Kraków posiada drugi co do wielkości i ilości połączeń 
międzynarodowych port lotniczy w Balicach, z perspektywą dalszej rozbudowy oraz 
budujące się nowoczesne centrum komunikacyjne wokół dworca kolejowego, który 
stanowi największy węzeł w południowej Polsce, połączony w ostatnim okresie 
z portem lotniczym. Kraków leży na szlaku III korytarza transportowego (autostrada 
A4 (Drezno) – Wrocław – Katowice – Kraków – Rzeszów – (Lwów)), jednej z trzech 
głównych osi drogowych, a tym samym i osi rozwoju środkowo-wschodniej Europy. 
Przecięcie autostrady A4 z drogą szybkiego ruchu S7 dodatkowo wzmacnia korzystne 
położenie Krakowa pod warunkiem realizacji pełnego układu drogowego łącznie 
z obejściem północnym Krakowa i z połączeniem w kierunku południa Europy (S7). 
Na bazie powstającego dworca regionalnego istnieje możliwość stworzenia 
zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w celu integracji Krakowa 
z obszarem. 

− informacyjno-logistyczna – funkcja raczej przyszłości, ale już obecnie Kraków jest 
siedzibą regionalnego ośrodka TV i kilku rozgłośni radiowych, kilku dzienników oraz 
czasopism o dużym zasięgu czytelności. 

4. Kraków na tle innych obszarów Polski wyróżnia się: 

− realizowanym w ostatnich latach szerokim programem inwestycyjnym, 
− lepszą siecią połączeń lotniska, 
− lepszą pozycją szkół wyższych w rankingach krajowych, 
− bogatszą ofertą kulturalną (największe nakłady na kulturę po stolicy), 
− lepszą ofertą turystyczną i kulinarną, 
− wielkością aglomeracji. 

5. Nie posiada jednak istotnej przewagi w zakresie (pozycja przeciętna): 

− ilości central zagranicznych firm (list 500), 
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− poziomu przedsiębiorczości, 
− stanu środowiska. 

6. Zajmuje słabą pozycję w zakresie (niekonkurencyjna): 

− ilości firm z zagranicznym kapitałem, 
− dostępności terenów dla rozwoju (rozdrobnienie, małe zasoby komunalne) 
− dostępności drogowej z wielkich stolic regionu (Berlin, Wiedeń, Monachium, Praga)  
− dochodów mieszkańców i dochodów miast. 

7. Kraków jest najważniejszym niestołecznym miastem Europy Środkowo – Wschodniej 
(Brno, Gyer, Koszyce, Linz, Salzburg, Drezno, Lipsk, Kowno, Dorpot) i większym niż 
cały szereg stolic (Bratysława, Wilno, Ryga, Tallin, Lubliana). 

 

2.8. PROCESY URBANIZACYJNE MAŁOPOLSKI I PROBLEMY MIAST 

 

1. Miasta Małopolski to w zdecydowanej większości małe jednostki osadnicze. Na 55 miast, 
aż w 43 zamieszkiwało poniżej 20 tys. ludności. Dominującym jest miasto Kraków z 757 
tys. ludności, jedno miasto – Tarnów ma powyżej 100 tys. oraz miasto Nowy Sącz 
powyżej 50 tys. ludności. Sieć miejską cechuje wyraźny niedobór miast średnich, 
szczególnie w części zachodniej i południowo-zachodniej województwa, które pełniłyby 
funkcje ośrodków regionalnych. 

2. Województwo małopolskie posiada bardzo niski poziom urbanizacji. Wskaźnik 
urbanizacji w 2005 r. wynosił 49,6% i był znacznie niższy od średniego dla kraju – 
61,5%. Wskaźnik ten, pomimo otrzymania przez kilka miejscowości praw miejskich, 
ulegał w ostatnich latach niewielkiemu, lecz systematycznemu obniżaniu zmniejszając się 
z 50,8% w roku 1995. Głównym powodem spadku wskaźnika były migracje ludności 
miejskiej na obszary wiejskie oraz ujemny poziom przyrostu naturalnego w miastach. 

3. W miastach następował wyraźny spadek przyrostu naturalnego, który od 1999 roku przez 
kilka kolejnych lat przybierał wartości ujemne. W latach 2004 i 2005 ten niekorzystny 
trend został zahamowany dzięki wzrostowi poziomu urodzeń.  

4. Miasta województwa były do połowy lat dziewięćdziesiątych obszarem silnych migracji. 
W miejscowości swojego urodzenia zamieszkiwało w 2002 roku 960,2 tys. osób, tj. 
59,0% mieszkańców miast (kraj – 54,2%). Dominowały migracje do 1988 roku – 474,6 
tys. osób (74,8%). Tempo osadnictwa wyraźnie zmniejszyło się w latach 1989-2002 - 
159,6 tys. osób (25,2%). Saldo migracji było dla miast od 1998 roku ujemne (2005 r. - 
-0,6‰, ubyło ok. 1 tys. osób). Cechował je podobny poziom napływu ludności – ok. 15 
tys. rocznie i wzrastający w ostatnich latach poziom odpływu ludności 15 – 17,5 tys. 
osób. W roku 2005 utrzymywało się, choć uległo wyraźnemu zmniejszeniu, ujemne saldo 
migracji dla miast (ubyło 943 osoby, tj. -0,6‰). Jedynie 11 miast wykazało dodatnie 
saldo migracji: z dużych miast tylko Kraków (+1447 osób, tj. 1,97‰), pozostałe to miasta 
małe o niskim, dodatnim saldzie z wyjątkiem miast strefy podmiejskiej Krakowa: 
Niepołomice  (+15,5‰), Wieliczka (+14,9‰), Skała (+3,8‰). W Tarnowie ubyło 567 
osób (-4,8‰) a w Nowym Sączu  -96 osób (-1,1‰). Odpływ ludności obejmował także 
małe miasta położone w obszarach rolniczych oraz wszystkie miasta przemysłowe 
zachodniej części województwa. 

5. Na skutek nałożenia się negatywnego poziomu powyższych procesów uległa obniżeniu 
rzeczywista liczba ludności zdecydowanej większości miast. W latach 1998 – 2005  



Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Projekt – 10 lipca 2007 r. 
 

 26

z dużych miast jedynie w Krakowie wzrosła liczba ludności (dynamika 102,8), Nowy 
Sącz wykazywał stagnację, natomiast ludność Tarnowa zmniejszyła się o 2,6%. Z miast 
będących siedzibą powiatu niewielki wzrost ludności nastąpił w Wieliczce oraz 
Myślenicach. Podobnie w małych miastach położonych na obszarze tych powiatów 
ludność zwiększyła się. Widoczny jest tu wpływ suburbanizacji miasta Krakowa. 
Restytucja funkcji administracyjnych miast powiatowych nie przyniosła więc wzrostu 
potencjału tych miast. 

6. Efektem spadku poziomu urodzeń oraz wzrastającego odpływu obejmującego ludność 
młodszą wiekowo jest zmiana struktury wiekowej ludności w kierunku gwałtownego 
spadku ludności w wieku przedprodukcyjnym (w latach 1999-2005 o 14,6%) 
i dynamicznego wzrostu ludności w wieku poprodukcyjnym (o 7,4%). Zmiany te 
wymuszać będą przystosowanie do potrzeb infrastruktury społecznej. 

7. Ludność miast województwa jest wyraźnie lepiej wykształcona niż ludność wiejska. 
Szczególne dysproporcje występują w ilości osób z wykształceniem wyższym – 
w miastach stanowią oni 15,5% ludności powyżej 13 lat, na wsi 4,2%, policealnym – 
analogicznie 4,3% i 2,1% oraz ogólnokształcącym – 12,5% i 4,0%. Natomiast w miastach 
zdecydowanie mniej jest ludności z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 19,8%, 
na wsi 30,9%. 

8. Zasoby mieszkaniowe w 2005 roku obejmowały 1,02 mln mieszkań o powierzchni 
użytkowej 75,2 mln m2 . Przeciętnie na jedno mieszkanie przypadało 3,2 osoby, co jest 
wynikiem gorszym od średniej krajowej (2,99). Podobnie niekorzystnie przedstawia się 
wskaźnik liczby osób przypadających na 1 izbę wynoszący dla Małopolski 0,84, przy 
średniej krajowej 0,81. Następował jednak wyraźny przyrost zasobów – w latach 1998-
2005 wzrost o ponad 13%, wyprzedzający znacznie wzrost ludności (1,2%), co ma 
niewątpliwy wpływ na poprawę warunków mieszkaniowych.  

9. W 2005 r. przekazano w województwie małopolskim do użytku 10704 mieszkań, co 
oznacza spadek o 1,1% w stosunku do 2004 r. (w kraju odnotowano spadek o 5,6%). 
Gwałtowny spadek wielkości efektów budownictwa mieszkaniowego w województwie 
małopolskim miał miejsce rok wcześniej – w 2004 roku – liczba mieszkań przekazanych 
wówczas do użytku zmniejszyła się w stosunku do roku 2003 o 53,7%. Tak znaczny 
spadek w 2004 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, spowodowany został dużą 
liczbą mieszkań wykazanych jako oddane do użytkowania w 2003 roku, kiedy w związku 
z zapowiadaną zmianą ustawy Prawo budowlane wielu inwestorów, głównie 
indywidualnych, dopełniło formalności prawne związane z zakończeniem robót. 
Mieszkania oddane w województwie w 2005 roku stanowiły 9,4% efektów uzyskanych 
w kraju. 

10. Najwięcej mieszkań oddano w mieście Krakowie 4557, czyli 42,6% ogółu efektów 
wojewódzkich. Natomiast porównując efekty w powiatach, na pierwszym miejscu plasuje 
się powiat krakowski z 898 oddanymi mieszkaniami, co stanowiło 8,3% ogółu efektów 
wojewódzkich, następnie powiat wielicki – 483 mieszkania (4,5%), nowotarski – 416 
mieszkań (3,9%), tarnowski – 403 mieszkań (3,8%). Najmniej mieszkań (poniżej 100) 
oddano do użytku w powiecie dąbrowskim – 72, proszowickim – 57 i miechowskim 
zaledwie 36. 

11. Pomimo znaczących efektów budownictwa mieszkaniowego nadal część zasobów 
stanowią mieszkania o warunkach substandardowych, głównie z uwagi na zły stan 
techniczny budynku, braki w wyposażeniu mieszkań w instalacje oraz nadmierne 
zaludnienie. Wyniki NSP (2002 r.) ujawniły, iż 15,1% zasobów stanowią mieszkania 
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o warunkach substandardowych (kraj 15,9%). Zamieszkuje w nich ponad 530 tys. osób 
(16,9% ludności województwa).  

12. Struktura funkcjonalna jednostek osadniczych województwa wykazuje wyraźną 
dominację Krakowa jako obszaru metropolitalnego o charakterze „europolu”. Dwa miasta 
Tarnów i Nowy Sącz to ośrodki zaspokajające potrzeby mieszkańców w zakresie 
infrastruktury społecznej na szczeblu regionalnym. Pozostałe miasta powiatowe 
zaspokajają ponadlokalne potrzeby mieszkańców. Stopień zaspokojenia tych potrzeb 
wykazuje wyraźne zróżnicowanie przestrzenne. Zdecydowanie najlepszą zdolnością 
cechują się powiaty grodzkie: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz. Wszystkie te ośrodki 
otoczone są przez powiaty o bardzo niskich możliwościach zaspokajania potrzeb, ich 
mieszkańcy korzystają z infrastruktury miast grodzkich. Dobrze rozwinięta ponadlokalna 
infrastruktura społeczna występuje w powiatach zachodniej części województwa oraz 
w powiecie bocheńskim i tatrzańskim. W pozostałych powiatach, a szczególnie w pasie 
powiatów południowych, potrzeby mieszkańców zaspokajane są w mniejszym stopniu. 
Gorsza sytuacja istnieje w części południowo-zachodniej, gdzie brak jest ośrodka 
miejskiego, który pełniłby rolę ośrodka centralnego uzupełniając ofertę usługową 
przyległych powiatów. Wzmocnieniu powinna ulec oferta Suchej oraz Oświęcimia. 

13. W strukturze użytkowania terenów miejskich przeważają użytki rolne, przy małej ilości 
terenów przeznaczonych pod inwestycje. Znaczna część terenów inwestycyjnych jest 
przy tym słabo gospodarczo wykorzystana, występują niezagospodarowane 
i zdegradowane obszary poprzemysłowe itp. Istotnym problemem jest postępująca 
dekapitalizacja substancji mieszkaniowej i degradacja dzielnic miejskich. Procesom tym 
towarzyszą niekorzystne zjawiska społeczne, polegające na opuszczaniu niektórych 
dzielnic miast przez ich dotychczasowych mieszkańców i zasiedlaniu substancji przez 
grupy słabsze ekonomicznie. 

14. Istotnym problemem miast, szczególnie większych, są trudności komunikacyjne. 
Występuje wzrastające nasilenie ruchu drogowego transportem indywidualnym, przy 
wyraźnych niedoborach miejskiego transportu publicznego, wynikających z pogarszania 
się stanu majątku trwałego, ograniczonych środków na modernizację i budowę nowych 
połączeń miejskich, mogących odgrywać rolę ośrodków wzrostu. Stanowi to także istotną 
barierę zwiększania mobilności mieszkańców. 

 

2.9. SYTUACJA OBSZARÓW WIEJSKICH I ZRÓŻNICOWANIA WEWNĄTRZREGIONALNE 

 

1. Na obszarach wiejskich województwa zamieszkuje 1646,8 tys. osób, tj. 11,1% ludności 
wiejskiej Polski. Wyjątkowo wysoki poziom zaludnienia 119 osób/km2 (średnia krajowa 
50 osób/km2), przy znacznym rozproszeniu osadnictwa stwarza wysoką presję na jakość 
zasobów środowiska i jest przyczyną wysokich kosztów infrastruktury technicznej. 

2. Ludność wsi cechuje znaczny przyrost - w latach 1999-2005 wzrost o ok. 2,5%. Jest on 
efektem zarówno dodatniego przyrostu naturalnego, jak i dodatniego salda migracji. Na 
terenach wiejskich, pomimo systematycznego spadku przyrost naturalny pozostawał dość 
wysoki (3680 osób, tj. 2,2‰).  

3. Poziom wykształcenia ludności wiejskiej jest znacznie niższy od ludności miast. 
Wykształcenie wyższe posiadało 4,4% mieszkańców, średnie – 23,7%, zasadnicze 
zawodowe – 32,2% a podstawowe aż 35,9%. Występuje jednak dynamiczny proces 
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uzupełniania wykształcenia – w latach 1988-2002 ludność z wykształceniem wyższym 
wzrosła o 151%, a średnim i policealnym o 96%. 

4. Wystąpił drastyczny spadek aktywności zawodowej ludności wiejskiej. W latach 1988-
2002 liczba zawodowo czynnych zmniejszyła się z 839,7 – 663,8 tys. osób, tj. o 20,9%, 
przy równoczesnym wzroście ludności powyżej 15 lat o 14,1%. Spowodowało to 
zmniejszenie się wskaźnika aktywności zawodowej z 77,1% do 55%. Wzrósł znacząco 
udział biernych zawodowo – na 100 osób biernych zawodowo przypadało 122 osoby 
aktywne, podczas gdy w roku 1988 relacja ta wynosiła 337. Przyrost ludności biernej 
zawodowo był jednym z najwyższych w kraju (po woj. podkarpackim i świętokrzyskim). 
Aktywność ekonomiczna mieszkańców wsi była wyraźnie zróżnicowana regionalnie. 
Wyższą aktywność zawodową przejawiała ludność obszarów zdecydowanie rolniczych 
(powiat proszowicki 61%, miechowski 58%), niższą aktywnością charakteryzowały się 
obszary południowe (powiat suski, gorlicki, tatrzański) oraz zachodnie (pow. 
chrzanowski, oświęcimski).  

5. Struktura agrarna jest wyjątkowo niekorzystna, dominują gospodarstwa małe o średniej 
wielkości 2,6 ha (kraj – 6,6 ha), z dużym rozproszeniem gruntów, zwłaszcza w części 
południowej. Poza częścią północną województwa niekorzystne są również przyrodnicze 
uwarunkowania rozwoju rolnictwa.  

6. W 2002 roku liczba pracujących mieszkańców wsi wynosiła 544,9 tys., tj. 45,2% ludności 
wiejskiej w wieku powyżej 15 lat. Zdecydowanie niższy wskaźnik zatrudnienia występuje 
wśród kobiet – 39,2%, niż mężczyzn – 51,3%.Udział ten jest zbieżny ze średnim 
poziomem w kraju. Wśród pracujących mieszkańców wsi 32,7% pracowało w rolnictwie 
(w kraju 26,7%). Wskaźnik pracujących w rolnictwie, pomimo dynamicznego spadku 
w ostatnich latach (z 54,4), był nadal bardzo wysoki i wynosił 23,4 osoby na 100 ha UR. 
Jednak dochód z pracy w rolnictwie stanowił podstawę utrzymania jedynie dla 6,8% 
posiadających własne źródło utrzymania. W roku 1988 wskaźnik ten wynosił 17,4%. 
Powyższe dane wskazują na występowanie zjawiska bezrobocia ukrytego na obszarach 
wiejskich. 

7. Wzrastające aspiracje ludności, szczególnie edukacyjne, wpływają na zintensyfikowanie 
procesu uzupełniania i modernizacji bazy materialnej społecznej infrastruktury lokalnej. 
Dotyczy to głównie obiektów edukacji na poziomie podstawowym oraz wyposażenia 
w infrastrukturę sportową (hale i sale gimnastyczne). Wymiana bazy następuje w okresie 
występującego i prognozowanego spadku liczby dzieci. Powoduje to wyraźną poprawę 
standardów nauczania: na 1 pomieszczenie do nauki przypada 14 uczniów w szkołach 
podstawowych i 24 w gimnazjach, przyczyniając się równocześnie do ponoszenia przez 
gminy wysokich kosztów związanych z edukacją. Występują natomiast wyraźne braki 
w wyposażeniu w przedszkola, które powinny być miejscem wyrównywania szans wśród 
dzieci wiejskich. Jedynie 39% dzieci w wieku 3-6 lat objęte jest opieką przedszkolną 
(w mieście 72%). 

8. Ze wzrostem ludności wiejskiej, a szczególnie z procesem migracji, skorelowany jest 
dynamiczny rozwój ruchu budowlanego na obszarach wiejskich. W roku 2005 oddano do 
użytku prawie 4 tys. mieszkań. Rekordowy pod tym względem był rok 2003, kiedy to 
oddano do użytku ponad 10 tys. mieszkań, tj. 8,8 mieszkań na 1000 ludności. Był to 
najwyższy wskaźnik w skali kraju – średni 4,7. Nastąpił wówczas prawie 3-krotny 
przyrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Powodem mogło być działanie niektórych 
inwestorów, którzy zgłosili do użytkowania budynki ukończone i zasiedlone 
w poprzednich latach, by w ten sposób skorzystać z ulgi budowlanej. 
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9. Pomimo znaczących inwestycji w infrastrukturę techniczną gmin wiejskich występują 
duże dysproporcje pomiędzy miastem a wsią. Ludność korzystająca z wodociągu 
stanowiła 53,7% ludności wsi (w miastach 93,7%), z gazu sieciowego – 52,3% 
(w miastach 84,3%), z kanalizacji – 15,8% (w miastach 82,4%). Znacznie niższa była 
również ilość odpadów zebranych z gospodarstw domowych, stanowiąca 1/3 ilości 
zebranej w miastach (przy porównywalnej liczbie ludności). Gorsza jest również 
dostępność komunikacyjna części obszarów wiejskich, szczególnie na południu 
województwa oraz wyposażenie i jakość mediów.  

10. Duże rozproszenie osadnictwa przy niskim wyposażeniu w infrastrukturę ochrony 
środowiska (kanalizacje, oczyszczalnie ścieków, zbiórka odpadów) wpływa niekorzystnie 
na zasoby środowiska i jakość przestrzeni wiejskiej. 

 

2.10. USŁUGI PUBLICZNE 

 

1. Wachlarz sektora usług społecznych jest szeroki i dotyczy usług między innymi z zakresu 
pomocy społecznej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa. 

2. Województwo Małopolskie jest trzecim regionem w Polsce zarówno jeśli chodzi o liczbę 
organizacji pozarządowych (4727 organizacji zarejestrowanych), jak i liczbę organizacji 
posiadających statut pożytku publicznego (339). Organizacje wymagają jeszcze wsparcia 
ze strony samorządu w celu rozwoju i wzmocnienia. Borykają się one z takimi barierami 
jak: braki finansowe, kadrowe i lokalowe, słabą federalizacją sektora oraz problemami we 
współpracy z samorządami.  

3. Ochrona zdrowia obejmowała ogółem 93 jednostki opieki stacjonarnej. Łącznie 
dysponowały one 17,8 tys. łóżek, w tym szpitale publiczne 14,2 tys. łóżek. Liczba 
leczonych wynosiła 515 tys. i była o 6 tys. większa niż w roku 2004. Wskaźnik liczby 
leczonych na 10 000 ludności od roku 1999 systematycznie rośnie. Podobną tendencję 
można zaobserwować w zakresie przeciętnego wykorzystania łóżka w dniach. Przeciętny 
okres pobytu leczonego w dniach systematycznie skraca się - w roku 1999 wynosił on 
10,3 , natomiast w roku 2005 - 7,5. 

4. W roku 2005 nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia personelu medycznego w stosunku do 
roku 2004 ogółem o 1661 osób, w tym największy spadek odnotowano w grupach 
lekarzy, pielęgniarek i położnych, lekarzy stomatologów, mgr rehabilitacji oraz 
techników analizy medycznej.  

5. Najważniejsze potrzeby medyczne (epidemiologiczne) mieszkańców Małopolski dotyczą 
głównie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, ratownictwa medycznego oraz 
chorób psychiatrycznych. Problemem jest nierównomierny dostęp do usług medycznych. 

6. W dziedzinie ochrony zdrowia podstawową sprawą jest jakość usług medycznych. Stan 
infrastruktury technicznej w Małopolskich szpitalach odbiega od optymalnego, co 
wpływa na poziom świadczonych usług. Dotyczy to stanu urządzeń medycznych 
(podstawowych i wysokospecjalistycznych), systemów centralnej sterylizacji i bloków 
operacyjnych oraz poziomu informatyzacji. Kondycja ekonomiczna tego sektora jest 
słaba. Składa się na to ujemna rentowność, pogarszająca się płynność finansowa, 
wzrastający poziom zobowiązań (w tym wymagalnych), minimalny poziom nadwyżek 
finansowych, dekapitalizacja majątku trwałego. 
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7. W 2005 roku w województwie małopolskim skorzystało z pomocy społecznej 100 tys. 
rodzin, zamieszkałych w większości na wsi. Łącznie członkowie rodzin korzystających 
z pomocy społecznej, to grupa prawie 360 tys. osób, tj. 11% mieszkańców Małopolski. 
Odsetek korzystających ze wsparcia pomocy społecznej jest znacznie zróżnicowany 
terytorialnie. W roku 2005 przyjmował wartości od 5,0% ogółu mieszkańców 
w Krakowie, gdzie sytuacja pod tym względem jest najlepsza, do 23,5% w powiecie 
nowosądeckim ziemskim, w którym klienci pomocy społecznej mają największy 
procentowy udział w liczbie mieszkańców w porównaniu do innych powiatów. 

 

2.11. ŚRODOWISKO I INFRASTRUKTURA JEGO OCHRONY 

 

1. Środowisko województwa małopolskiego jest bardzo zróżnicowane, a ukształtowanie 
powierzchni ma zdecydowanie charakter górski i wyżynny. Ponad 30% obszaru 
województwa leży powyżej 500 m npm., a tylko 9% poniżej 200 m npm. Urozmaicona 
budowa geologiczna powoduje, że zasoby surowców mineralnych województwa 
małopolskiego są zróżnicowane i bogate. Ochroną prawną objęte jest 58% powierzchni 
województwa małopolskiego, co plasuje województwo na drugim miejscu w kraju. 
Obszary prawnie chronione w Małopolsce obejmują parki narodowe (6), rezerwaty 
przyrody (84), parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu a także użytki 
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo krajobrazowe. 

2. W związku z realizacją postanowień tzw. dyrektywy ptasiej na obszarze województwa 
małopolskiego wyznaczonych zostało 5 obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 
2000. Natomiast w ramach realizacji postanowień tzw. dyrektywy siedliskowej strona 
rządowa zatwierdziła i przedstawiła do akceptacji przez Komisję Europejską 34 
propozycje utworzenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Na tzw. „Shadow List” 
znajduje się obecnie 14 dalszych wskazań dotyczących obszarów potencjalnej ochrony, 
przedstawionych przez organizacje pozarządowe. 
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Rysunek 12. Obszary NATURA 2000 w województwie małopolskim. 

 
źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Środowiska, czerwiec 2007  

 

3. 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). Jego 
południową część obejmuje karpacka część zlewni rzeki Wisły. Jest to obszar 
o największej gęstości źródeł i sieci rzecznych.  

4. 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. Największe zasoby wód znajdują się 
w północnej i południowej części województwa oraz w dolinie Wisły. Obszarem 
o wyraźnym deficycie są obszary wschodnie i północno-wschodnie. 

5. Zasoby wód mineralnych województwa stanowią ok. 1/5 zasobów kraju. Wody uznane za 
lecznicze występują w 15 uzdrowiskach lub miejscowościach uzdrowiskowych. 
Stwierdzono również występowanie tych wód w innych miejscowościach, jednak 
dotychczas nie były one eksploatowane i stanowią zasoby perspektywiczne. 

6. Małopolska jest regionem o jednym z najwyższych poborów wody. W roku 2005 wyniósł 
on 938,7 hm3, w tym ujęcia przemysłowe stanowiły 77,5%. Dało to Małopolsce 5 miejsce 
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w kraju. Blisko 84% stanowiła woda pochodząca z ujęć powierzchniowych. 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 je 
systemami wodociągów. Łączna długość sieci wodociągowej wyniosła 15,7 tys. km, przy 
czym przyrost sieci wodociągowej w ostatnich latach ma tendencję malejącą (rok 220 km, 
rok 2004 – 386,8 km, rok 2003 – 450,7 km, a w roku 1999 – 713,4 km).    

7. Od kilku lata obserwuje się rozwój sieci kanalizacyjnej. Jednak dopiero w roku 2001 po 
raz pierwszy przyrost sieci kanalizacyjnej był większy od przyrostu sieci wodociągowej. 
W roku 2005 długość sieci kanalizacyjnej wyniosła 7156,5 km. Tym samym stosunek 
sieci kanalizacyjnej do wodociągowej wyniósł 45,5%, a w roku 1999 wynosił zaledwie 
28%. W roku 2005 odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej na wsi 
wyniósł 15,8%, a w miastach 82,4%. 

Rysunek 13. Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do wodociągowej 
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źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

8. Postępuje wzrost ilości oczyszczalni komunalnych: ze 171 w roku 1999 do 227 w 2005 r. 
Na przestrzeni ostatnich lat zwiększył się odsetek ludności obsługiwanej przez 
komunalne oczyszczalnie ścieków, co jest pozytywnym symptomem w zakresie ochrony 
wód. W 1999 r. wynosił on 45,3%, natomiast w 2005 r. wzrósł do 52,2% ogółu ludności. 
Jednak 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. 

9. Województwo Małopolskie w dalszym ciągu zajmuje trzecie miejsce w kraju pod 
względem emisji pyłów i czwarte pod względem emisji gazów. W latach 1999-2005 
następuje niewielki, ale systematyczny spadek emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
będący wynikiem unowocześnienia zakładów produkcyjnych. Zmniejszeniu emisji 
z zakładów produkcyjnych towarzyszy niestety wzrost emisji niskiej, głównie 
zanieczyszczeń komunikacyjnych. 

10. Gospodarkę odpadami w województwie małopolskim w roku 2005, podobnie jak 
w latach poprzednich, cechuje wysoki stopień gospodarczego wykorzystania odpadów 
przemysłowych oraz nadal nieuporządkowana gospodarka odpadami komunalnymi 
z niskim stopniem segregacji i odzysku odpadów. W roku 2005 na terenie województwa 
zostało zebranych (wg US w Krakowie) około 630 tys. MG odpadów komunalnych, 
w tym odpady nieselektywne stanowiły 96,1% a selektywne tylko 3,9%. Warto dodać, że 
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aż 66,1% ogólnej masy zebranych nieselektywnych odpadów komunalnych stanowiły 
odpady pochodzące z  gospodarstw domowych.  

11. W ostatnich latach widoczny jest wzrost znaczenia energii pozyskiwanej ze źródeł 
niekonwencjonalnych i odnawialnych. Województwo Małopolskie zajmuje pod tym 
względem czwartą lokatę w kraju (371 tys. MWh, tj. 9% krajowej produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych). Szczególną rolę odgrywa tu energia geotermalna i wodna. Prawie 
98% obszaru województwa należy do dorzecza Wisły, odprowadzającej około 52% wód z 
terenu Polski, pozostały obszar Małopolski znajduje się w dorzeczu Dunaju (zlewnia 
Czarnej Orawy). Województwo małopolskie charakteryzuje się również największą w 
Polsce ilością opadów oraz sprzyjającą ich odpływowi rzeźbą terenu. W związku z tym 
średni odpływ z 1 km2 wynosi 10 dm3/s i jest prawie dwukrotnie wyższy od przeciętnego 
odpływu notowanego dla Polski. Małopolska jest także regionem o największej 
zmienności przepływów, częściowo złagodzonej zabudową hydrotechniczną rzek (duże 
zbiorniki na Dunajcu, Sole i Rabie). Na terenie województwa małopolskiego działa 13 
elektrowni wodnych o mocy powyżej 0,1 MW każda, z których największa jest 
elektrownia w Niedzicy o mocy 92,80 MW.  

Na podstawie przeprowadzonych badań  opracowany został „Atlas zbiorników wód 
geotermalnych Małopolski” (Polska Akademia Nauk, 2006r.), w którym przedstawiono 
osiem zbiorników wód podziemnych stanowiących potencjalne źródła energii 
geotermalnej. Największy z nich, eksploatowany od kilku lat, to zbiornik wód 
geotermalnych Niecki Podhalańskiej o potencjale 1 mld m3, który pozwala na 
zaspokojenie potrzeb ciepłowniczych całego Podhala.  

Również energia słoneczna niesie ze sobą energię, która może być przekształcana w inne 
użyteczne formy. Ilość promieniowania słonecznego podającego na powierzchnię 
poziomą dla województwa małopolskiego w ciągu roku waha się w granicach od 980 do 
1060 kWh/m2. W zależności od pory roku do powierzchni Małopolski dociera różna ilość 
energii z promieniowania słonecznego. Latem jest jej 5 razy więcej niż zimą. Przykładem 
wykorzystania energii słonecznej jest gmina Miechów, w której w około pięćdziesięciu 
gospodarstwach zamontowano kolektory słoneczne. 

Rysunek 14. Zasoby energii słonecznej w Polsce 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

źródło: dr inż. W. Grochal, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  



Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Projekt – 10 lipca 2007 r. 
 

 34

Obecnie biomasa staje się bardzo ważnym źródłem energii odnawialnej, na co wskazuje 
wzrastające wykorzystanie jej na cele energetyczne. Biomasa jest materią wyjściową do 
produkcji biopaliw, które mogą występować w trzech stanach skupienia, jako biopaliwa 
stałe, gazowe i ciekłe. Przykładem wykorzystania biomasy (biopaliwa stałego) w 
Małopolsce może być wykorzystanie słomy w 10 ciepłowniach osiedlowych o łącznej 
mocy zainstalowanej nieprzekraczającej 13 MW. W województwie małopolskim 
produkuje się rocznie ok. 1 mln ton słomy zbożowej, z czego na cele energetyczne można 
przeznaczyć od 25% do 50%. Jednakże w Małopolsce występuje duże zróżnicowanie 
zapotrzebowania na ciepło i potencjał energetyczny biopaliw stałych. Z punktu widzenia 
wykorzystania energii wiatru województwo małopolskie zlokalizowane jest głównie w 
strefie małych zasobach energetycznych wiatru. Jednakże w południowych regionach 
województwa gdzie występują obszary lokalnych wzniesień i przełęczy o przewadze 
wiatru istnieje możliwość inwestowania w tę energetykę. Przykładem tego mogą być 
uruchomione elektrownie wiatrowe w dwóch miejscowościach: Rytro o mocy nominalnej 
150 kW i w Zawoi o mocy nominalnej 160 kW.  

 

Rysunek 15. Strefy energetyczne wiatru w Polsce 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strefy energetyczne wiatru: 
I - wybitnie korzystne (6-7 m/s) 
II – bardzo korzystne (5-6 m/s) 
 

 

 

III – korzystne (4-5 m/s) 
IV – mało korzystne (3-4 m/s) 
V – niekorzystne (2-3 m/s) 

Źródło: Prof. H. Lorenc, Ośrodek Meteorologii IMiGW 
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12. Górski charakter większości rzek województwa wpływa na nierównomierność 
przepływów, stąd częste tu zarówno niżówki jak i występujące kilka razy do roku 
wezbrania, a średnio co kilka lat – powodzie, którymi zagrożone jest ok. 48% obszaru 
województwa. Obszar Małopolski należy w całości do dorzecza górnej Wisły. Ochronie 
przed powodzią służy w województwie 1 013,1 km wałów przeciwpowodziowych oraz 
zbiorniki retencyjne na: Dunajcu (Czorsztyn-Niedzica, Rożnów, Czchów), Rabie 
(Dobczyce), Ropie (Klimkówka), Dłubni (Zesławice).  Łączna pojemność zbiorników 
retencyjnych wynosi ok. 600 hm3, co pokrywa jedynie 7% potrzeb województwa. Poziom 
zagrożenia powodziowego w województwie jest więc o ok. 15% wyższy niż średnio 
w kraju. Z hydrologicznego punktu widzenia największe zagrożenie powodziowe 
stwarzają dorzecza Soły i Dunajca, ale także Raby, Skawy, Skawinki i Uszwicy. 

 

2.12. WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA MAŁOPOLSKI 

 

1. Województwo małopolskie ma podpisanych szereg umów i porozumień 
międzynarodowych z następującymi regionami: Turyngią (1999 r.), Toskanią (2000), 
Hrabstwem Kopenhagi (2001), Autonomicznym Regionem Madrytu (2003), Krajem 
Preszowskim (2003), Żylińskim (2003), Obwodem Lwowskim (2004), Regionem 
Centrum (2004), Hrabstwem Fionii (2004), Prowincją Jiang Su (2004), Regionem Rhône-
Alpes (2004), Województwem Kluż (2005), Stanem Andhra Pradesh (2005). 

2. We współpracy z tymi regionami województwo małopolskie realizuje projekty z zakresu 
edukacji, kultury, turystyki, funduszy strukturalnych, gospodarki, rolnictwa i ochrony 
środowiska. 

3. W kontekście współpracy międzyregionalnej województwa małopolskiego istotne 
znaczenie ma jego położenie na styku z południową granicą Polski. Z położenia takiego w 
naturalny sposób wynikają silne związki podmiotów z terenu województwa, w tym w 
szczególności władz lokalnych i regionalnych, z partnerami po stronie słowackiej. Od 
wielu lat na różnych poziomach kompetencyjnych podejmowane są inicjatywy 
zmierzające do rozwiązywania wspólnych problemów i wzmacniania więzi, przede 
wszystkim w obszarach udrażniania transgranicznych szlaków transportowych, ochrony 
środowiska oraz współpracy gospodarczej i dzielenia się doświadczeniami. Znacząca 
część tego typu projektów współpracy realizowana była przy współfinansowaniu ze 
środków wspólnotowych (inicjatywy PHARE CBC, Interreg IIIA). 
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3. FINANSOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO DO ROKU 2006 
 
 
3.1. ŚRODKI KRAJOWE 
 
 
1) Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Małopolskiego 
 
Kontrakt wojewódzki, jako nowy instrument finansowy polityki regionalnej (wprowadzony w 
2000 roku) przygotowany dla nowopowstałych samorządów województw, miał na celu 
stworzenie nowych impulsów dla polityki rozwoju regionalnego, zwiększenie poziomu 
koncentracji środków na inwestycje, przygotowanie administracji do standardów działania 
obowiązujących w Unii Europejskiej oraz kontynuację decentralizacji państwa. 

Zasadniczym mechanizmem finansowym kontraktu jest montaż środków pochodzących z 
budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego (JST), z centralnych 
funduszy celowych i agencji rządowych oraz ze źródeł zewnętrznych – funduszy 
wspólnotowych i kapitału prywatnego. W sensie formalnym kontrakt wojewódzki jest umową 
cywilnoprawną, zawieraną pomiędzy Radą Ministrów a samorządem województwa. 

 
W Małopolsce wdrażano 3 edycje Kontraktu: 
 
I edycja 2001-2003 
 
W pierwszej edycji zrealizowano 275 projektów, a środki z dotacji budżetu państwa 
wydatkowane były na poziomie 93%, wdrażano 10 priorytetów oraz współfinansowano 
inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego (263,3 mln. zł.). 
 
II edycja 2004 
 
W ramach II edycji Kontraktu zrealizowanych zostało ogółem 85 projektów, natomiast 
wykorzystane dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło 97,8 % tj.: 51,02 mln zł.  
Wdrażano 9 działań w ramach dwóch priorytetów: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej oraz społecznej w regionie (49,92 mln. zł.) oraz Pobudzanie inicjatyw 
gospodarczych i społecznych służących podnoszeniu jakości życia mieszkańców regionu 
(2,21 mln. zł.). 
 
III edycja 2005 – 2006 
 
W ramach III edycji Kontraktu zrealizowanych zostało 41 projektów w ramach 5 działań. 
Wsparto realizację zadań własnych i inwestycji wieloletnich jednostek samorządu 
terytorialnego na łączną kwotę 50,1 mln. zł., przy czym wykorzystane dofinansowanie ze 
środków budżetu państwa wyniosło 99,5 %. 
 
Poziom dofinansowania dla wszystkich trzech edycji kontraktu ustalony został w wysokości 
maksimum 50% wartości zgłaszanego projektu.  
Kontrakt stał się jednym z najważniejszych narzędzi realizacji strategii i programów 
wojewódzkich w początkowym okresie funkcjonowania samorządów województw, był także 
jednym z kluczowych narzędzi, które pozwoliły administracji regionalnej na zdobycie 
doświadczeń w zakresie programowania rozwoju oraz wdrażania programów. 
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2) Zintegrowany Program Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa 
oraz Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego. 
 
Zintegrowany Program Łagodzenia Skutków Restrukturyzacji Górnictwa, Hutnictwa oraz 
Wielkiej Syntezy Chemicznej na terenie Województwa Małopolskiego (Program) stanowił 
instrument wspierający procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw należących do tradycyjnych 
sektorów przemysłu, głównie poprzez: tworzenie nowych i zachowanie istniejących miejsc 
pracy;  rozwijanie stref  przemysłowych; zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów 
miejskich i poprzemysłowych.  
 
W 2004 roku uruchomiono Działanie Poprawa dostępności kapitału, którego środki 
w wysokości 20 mln zł przeznaczono w całości na utworzenie funduszy pożyczkowych: 
dwóch dla MŚP oraz dwóch dla wspólnot mieszkaniowych. Fundusze utworzyły w swych 
strukturach i prowadzą: w Krakowie - Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., w 
Tarnowie - Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 

 
W 2005 r. rozpoczęła się realizacja Działania Wzmocnienie infrastruktury lokalnej 
i regionalnej, finansowanego kwotą 5 mln euro, pochodzącą z pożyczki Banku Rozwoju 
Rady Europy (BRRE) dla Rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Dotacje zostały przyznane na 
realizację zadań z zakresu: transportu, tworzenia stref aktywności, infrastruktury 
środowiskowej oraz odbudowy obszarów miejskich. Złożonych zostało 51 wniosków na 
ogólną kwotę 82,1 mln zł,  (kwota wnioskowanej dotacji - 31,8 mln zł). W wyniku procesu 
oceny, decyzji Zarządu Województwa oraz uzyskania pozytywnej opinii BRRE wybrano do 
realizacji 39 projektów. W zakresie programu Wojewoda Małopolski podpisał umowy na 
łączną kwotę 19,66 mln zł, z czego wypłacił 19,59 mln zł, co stanowi 99,62%. 
 

 

3.2. ŚRODKI ZAGRANICZNE 
 
 
Do 1999 roku na obszarze województwa małopolskiego uzyskano na cele inwestycyjne 
prawie 6 mln euro. Na wartość tą składało  się 90 inwestycji realizowanych w ramach 
programów: INRED, STRUDER II oraz TURIN III. 
Natomiast na „programy miękkie” uzyskano 813 tys. euro. Pozwoliło to na przeprowadzenie 
szeregu szkoleń na temat zasad korzystania z funduszy pomocowych dla przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego oraz zasad budowania strategii rozwoju i planów 
operacyjnych (INRED). 
1)  PHARE INRED – zintegrowany rozwój regionalny, w ramach którego wsparto: 
• rozwój instytucji regionalnych, budowanie strategii; 
• podnoszenie kwalifikacji zasobów ludzkich; 
• wsparcie inwestycyjne w regionie Małopolski.  
W ramach programu w Małopolsce zakontraktowano łącznie 4 976,5 tys. euro 
2) PHARE STRUDER II – celem programu było wspieranie procesów wspomagających 
rozwój ekonomiczny w regionach szczególnie dotkniętych efektami restrukturyzacji 
gospodarki. W programie tym uczestniczyły gminy z byłego województwa nowosądeckiego. 
Dofinansowano 3 projekty, których całkowity koszt wynosi: 525,6 tys. euro, w tym 116 tys. 
euro dotacji. 
3) PHARE RAPID – celem programu było ograniczenie zróżnicowania regionalnego 
poprzez wspieranie rozwoju infrastruktury w wybranych regionach, których rozwój 
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społeczno-ekonomiczny jest opóźniony w stosunku do średniej krajowej. W programie tym 
uczestniczyły gminy z byłego województwa nowosądeckiego. Łączna kwota środków 
wydatkowanych w Małopolsce – 1 305 866 euro, w tym 610,8 tys. euro dotacji. 
4) TOURIN III – celem programu było udostępnienie gminom pomocy w podniesieniu ich 
atrakcyjności turystycznej poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury turystycznej na terenach 
pozamiejskich. Program objął 14 projektów na łączną kwotę 3,2 mln zł. 
5) Program TEMPUS 1999-2000: celem programu było nawiązanie ścisłej współpracy 
pomiędzy uczelniami, polskimi i zagranicznymi firmami działającymi w regionie Małopolski, 
także organizacja praktyk studenckich (wartość grantu: 30 tys. euro). 
6) Program SOCRATES - Celem programu było promowanie idei europejskiego wymiaru 
nauczania poprzez współpracę między szkołami i uniwersytetami z państw członkowskich, 
wymianę studentów i wykładowców, (SOCRATES 1998/1999 – 24 tys. euro oraz 
SOCRATES 1999/2000 – 28,7 tys. euro).  
 
W latach 1999-2004 na obszarze województwa małopolskiego realizowane były następujące 
programy pomocowe UE: 
 
1) ISPA – program ten w latach 2000-2006 pomagał krajom kandydującym w osiąganiu 
standardów i norm Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury transportowej i ochrony 
środowiska. W województwie małopolskim realizowanych bądź przygotowywanych było 5 
projektów (po akcesji Polski do UE w 2004 r. finansowanie projektów ISPA przejął Fundusz 
Spójności). Cztery projekty dotyczą ochrony środowiska, a jeden jest z zakresu transportu: 

1. Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie, 
2. Oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie, 
3. Oczyszczanie ścieków na Podhalu, 
4. Gospodarka ściekowa Tarnowa i okolicznych gmin, 
5. Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 4 do 115kN/oś, na odcinku Kraków-

Tarnów. 
Łączna kwota realizowanych projektów to ok. 230 mln euro (wielkość dofinansowania z UE 
to ponad 150 mln euro). 
 
2)  SAPARD 
Program przedakcesyjny realizowany w latach 2000-2006, finansujący pomoc dla rozwoju 
obszarów wiejskich oraz dostosowanie polskiego rolnictwa do standardów i wymagań 
unijnych. We wszystkich działaniach programu realizowanych w województwie małopolskim  
podpisano łącznie 1926 umów na kwotę przekraczającą 370 mln zł, co stanowiło ok. 130% 
alokacji środków przyznanych pierwotnie dla województwa. 
 
3) Program Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare SSG),  
Phare SSG był jednym z instrumentów pomocy przedakcesyjnej dostępnej od 2000 roku. 
Celem programu było zmniejszanie dysproporcji rozwojowych między regionami, 
promowanie aktywności gospodarczej, rozwój zasobów ludzkich, restrukturyzacja oraz 
rozwój infrastruktury.  Małopolska dołączyła do programu w jego drugiej edycji Phare SSG 
2001. Na terenie województwa zrealizowano projekt w zakresie rozwoju zasobów ludzkich o 
wartości 1,5 mln euro.  
Alokacje z programu Phare 2002-2003 dla województwa małopolskiego wynosiły: 
• Phare 2002 SSG - 20,61 mln euro. Podpisano 348 umów o całkowitej wartości 

dofinansowania 21,1 mln euro. 
• Phare 2003 SSG - 8,23 mln euro. Podpisano 127 umów na łączną kwotę 6,1 mln euro. 
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4) Phare Odbudowa 
Program Phare ODBUDOWA 2001, realizowano na terenach 3 polskich województw 
(małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego) najbardziej poszkodowanych w wyniku 
powodzi w 2001 r. W ramach pierwszej edycji programu Małopolska otrzymała 6,1 mln Euro, 
które pozwoliły na realizację 60 projektów. Budżet dla Małopolski z drugiej edycji programu 
wyniósł 3,89 mln Euro i pozwolił na realizację 29 zadań związanych z usuwaniem skutków 
powodzi oraz infrastrukturą przeciwpowodziową. 
 
5) Program Współpracy Przygranicznej Polska – Słowacja PHARE CBC: 
Program realizowany na południowej granicy Polski od 1999 roku służył promowaniu 
współpracy przygranicznej i wyrównywaniu poziomu rozwoju  pomiędzy sąsiadującymi 
regionami. Pomoc zaplanowana została w ramach 4 komponentów: Wspólnego Funduszu 
Małych Pożyczek, Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych, Schematu Wsparcia dla 
Infrastruktury Okołobiznesowej, oraz Dużych Projektów Infrastrukturalnych. W ramach 
realizacji programu Małopolska otrzymała pomoc w wysokości ok. 6 mln euro.  

6) Program Banku Światowego „Aktywizacja Obszarów Wiejskich” 
Program Banku Światowego „Aktywizacja Obszarów Wiejskich” realizowany w Małopolsce 
w latach 2000-2004, jego zadaniem było wniesienie wkładu finansowego, inwestycyjnego 
oraz wiedzy i umiejętności w szeroko rozumiany rozwój gospodarczy wsi, wsparcie realizacji 
średniookresowej strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz spójnej polityki 
strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. 
Program składał się z następujących komponentów: 
• A - Mikropożyczki, 
• B - Aktywizacja kapitału ludzkiego, w tym podkomponenty: 

- B1 - Przekwalifikowanie siły roboczej, 
- B2 - Edukacja, 
- B3 - Budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej 

i regionalnej, 
• C - Infrastruktura wiejska. 
Łącznie w Małopolsce wydatkowano 12,83 mln euro ze środków Banku Światowego. 
 
Powyższe dane obrazują wsparcie uzyskane w ramach poszczególnych programów. Należy 
podkreślić, iż we wszystkich z nich beneficjenci wykazywali się dużą efektywnością 
w wykorzystywaniu dostępnych środków. Świadczy to o potencjale absorpcyjnym, ale także 
potencjale merytorycznym i instytucjonalnym beneficjentów oraz instytucji 
odpowiedzialnych za wdrażanie tych programów na poziomie regionalnym. Udział w różnych 
programach zapewnił doświadczenie w zakresie przygotowania projektów i programów oraz 
zarządzania nimi. Czynniki te były kluczowe w momencie uruchomienia funduszy 
strukturalnych w 2004 roku – stanowiły potencjał, który umożliwił beneficjentom efektywny 
udział w programach operacyjnych okresu 2004 – 2006. 

W latach 2004 – 2006 kluczowym programem wdrażanym z zaangażowaniem Samorządu 
Województwa był Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 
2004 – 2006 (ZPORR). 
 
W ramach tzw. komponentu regionalnego ZPORR województwo małopolskie otrzymało 
185,26 mln Euro. W tym 152 mln Euro na Priorytet I i III (bez działań 1.6 i 3.4), w ramach 
których podpisano 200 umów o dofinansowanie. Wśród beneficjentów pomocy znalazły się 
jednostki samorządu terytorialnego, szpitale, szkoły wyższe, kościoły, organizacje 
pozarządowe i terenowe jednostki administracji rządowej.   
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Wartość umów podpisanych w ramach wszystkich priorytetów ZPORR w województwie 
małopolskim wyniosła ponad 837 mln zł (stan na dzień 31.12 2006 r.), natomiast wielkość 
dotacji przyznanych z EFRR w zakresie zawartych umów wyniosła 798,69 mln zł, co stanowi 
101,17 % alokacji.  Wskaźnik zrealizowanych  płatności wyniósł 55,3% i był to najwyższy 
poziom wydatkowania środków w ramach ZPORR w skali całego kraju.       
 
Interwencja ZPORR w Województwie Małopolskim w ujęciu dziedzinowym przedstawia się 
następująco: 

- infrastruktura drogowa – 24% środków, 
- infrastruktura ochrony środowiska - 32% środków, 
- szkoły, hale sportowe - 10% środków, 
- wyposażania szpitali, modernizacja ośrodków zdrowia - 18% środków, 
- systemy teleinformatyczne - 5% środków, 
- infrastruktura kulturalna i turystyczna - 5% środków, 
- rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych - 6% środków. 

W województwie realizowanych jest również 260 projektów z zakresu inwestycji w zasoby 
ludzkie regionu (w ramach priorytetu II) oraz 189 projektów z zakresu wsparcia 
mikroprzedsiębiorstw (Działanie 3.4) – stan na dzień 31.12.2006r . 
 
Poniższy rysunek prezentuje przestrzenne rozmieszczenie dofinansowanych projektów 
inwestycyjnych. 
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Rysunek 16. Rozmieszczenie przestrzenne projektów inwestycyjnych dofinansowanych  
na obszarze Województwa Małopolskiego w ramach ZPORR. 

 
źródło: Opracowanie własne. 
 
 
Analiza projektów zrealizowanych przy wsparciu środkami UE, prowadzona pod kątem 
realizacji celów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa wskazuje, iż interwencja 
funduszy strukturalnych wydatnie przyczynia się do realizacji zapisów Strategii, będąc 
jednocześnie obok środków własnych jst, głównym źródłem finansowania. 
Ujęcie przestrzenne zrealizowanych przedsięwzięć wskazuje na ich stosunkowo równomierne 
rozmieszczenie w skali całego regionu. 
 
Najpełniejsza analiza przestrzenna, możliwa jest dla projektów realizowanych w ramach 
ZPORR, poniższe mapy prezentują korelacje w zakresie poziomu kierowanego wsparcia i 
różnic poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w ujęciu powiatowym w oparciu o 
dochody własne gmin1 oraz w oparciu o stopę bezrobocia. 
 
                                                 
1 Wartość dochodów własnych w poszczególnych powiatach ustalono poprzez zagregowanie wartości dochodów 
własnych wszystkich gmin na terenie danego powiatu. 
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Rysunek 17. Dochody gmin w ujęciu powiatowym wraz z danymi o zrealizowanych 
projektach 

 
 
Źródło: Opracowanie własne, 2006 r. 

 
Rysunek 18. Stopa bezrobocia w ujęciu powiatowym wraz z danymi o zrealizowanych 
projektach 
 

 
Źródło: Opracowanie własne, 2006 r. 
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W okresie 2004 – 2006 oprócz ZPORR, znaczące wsparcie przekazywane było do regionu 
poprzez Fundusz Spójności, Sektorowe Programy Operacyjne, oraz Inicjatywy 
Wspólnotowe. Województwo małopolskie uczestniczyło w realizacji programu  INTERREG 
IIIA Polska - Republika Słowacka, dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w wysokości ok. 20 mln EUR. 
Z tych środków tylko w Małopolsce współfinansowane zostały 64 projekty współpracy, 
mające znaczenie transgraniczne : 
- 3 projekty w działaniu 1.1 – infrastruktura techniczna i komunikacyjna, 
- 6 projektów w działaniu 1.2 – infrastruktura ochrony środowiska, 
- 2 projekty w działaniu 2.1 – rozwój zasobów ludzkich i wspieranie przedsiębiorczości, 
- 8 projektów w działaniu 2.2 – ochrona dziedzictwa naturalnego i kulturowego, 
- 45 projektów w działaniu 2.3 – wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty). 
Mechanizmy bieżącego monitorowania programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA 
Polska-Republika Słowacka 2004-2006 zabezpieczyły jego realizację w taki sposób, że żaden 
z projektów realizowanych w Małopolsce w jego ramach nie pokrywa się z innymi projektami 
realizowanymi w Małopolsce z funduszy UE. Doświadczenie to pozwala oczekiwać, że 
podobne lub jeszcze bardziej rozwinięte mechanizmy kooordynacyjne wprowadzane do 
systemu zarządzania i monitorowania programów współfinansowanych ze środków 
wspólnotowych w okresie 2007-2013 pozwolą na uniknięcie zagrożenia nakładania się 
interwencji.  

 
Rysunek 19. Projekty realizowane w Małopolsce w ramach programu Interreg III A 
Polska - Republika Słowacka 2004-2006 

 
Źródło: opracowanie własne, 2007 r. 
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Tabela 1. Zestawienie projektów z obszaru Małopolski dofinansowanych w okresie 2004 
– 2006 (stan na 31 grudnia 2006 – według zakontraktowanych projektów). 
 

Lp. Program Priorytet Liczba 
projektów 

Wartość wkładu 
wspólnotowego 

w mln zł. 

Sektor środowiska 10 962,83 1 Fundusz spójności* 
Sektor transportu 1 178,50 

2 SPO Rybołówstwo i 
przetwórstwo ryb 

3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów 
i hodowla, rybacka infrastruktura portowa, 
przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo 
śródlądowe 

12 1,46 

3 SPO Transport 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa 1 55,89 

1. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze 
rolno – żywnościowym 1734 235,46 4 

SPO Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora 
żywnościowego oraz 
rozwój obszarów 
wiejskich 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 783 83,57 

1. Rozwój przedsiębiorczości i wzrost 
innowacyjności poprzez wzmocnienie 
instytucji otoczenia biznesu 

51 180,89 
5 

SPO Wzrost 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

2. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw 609 124,84 

1. Aktywna polityka na rynku pracy oraz 
integracji zawodowej i społecznej  193 169,08 

2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy 66 55,01 
6 SPO Rozwój zasobów 

ludzkich 

3. Pomoc techniczna 8 1,55 

1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
służącej wzmacnianiu konkurencyjności 
regionów 62 543,82 

w tym Działanie 1.6 ZPORR Rozwój 
transportu publicznego w aglomeracjach 1 109,55 

2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w 
regionach 264 111,01 

7 ZPORR 

3. Rozwój lokalny 327 175,38 

INTERREG III A 24 20,07 8 IW INTERREG III 
INTERREG III C 23 12,92 

9 EQUAL   11 64,30 

SUMA 4 180 3 086,13 
*Do grupy projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności zaliczono inwestycje, które uzyskały wsparcie w ramach programu ISPA. 
Ponadto, na potrzeby niniejszego zestawienia, w celu przeliczenia wielkości dofinansowania z Funduszu Spójności przyjęto kurs na 
poziomie 1EUR = 4 PLN. 
źródło: Opracowanie własne. 
 
 



Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Projekt – 10 lipca 2007 r. 
 

 45

 
3.3. WPŁYW FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ MAŁOPOLSKI 
 
Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Małopolski z pewnością można uznać za 
znaczący, natomiast jego szczegółowa ocena jest obecnie trudna, gdyż efekty (a zwłaszcza 
oddziaływanie) realizacji projektów będą ujawniać się w dłuższym okresie czasu. Należy 
również wziąć pod uwagę, iż duża część projektów współfinansowanych z funduszy 
strukturalnych w latach 2004 – 2006 jest jeszcze w fazie realizacji. Analiza zrealizowanych 
projektów, ale także złożonych wniosków bardzo wyraźnie pokazuje, w których dziedzinach 
istniał największy popyt na środki pomocowe. W zakresie przedsięwzięć infrastrukturalnych 
(drogi, infrastruktura ochrony środowiska, infrastruktura społeczna, edukacyjna) wartość 
złożonych wniosków wielokrotnie przewyższała dostępne alokacje. Wykorzystanie środków 
z zakresu wsparcia rozwoju zasobów ludzkich, ze względu na charakter projektów z tej 
dziedziny i skomplikowany system rozliczeń, postępowało początkowo bardzo wolno. 
Jednakże wnioskodawcy już po roku poznali specyfikę tych projektów i liczba dobrych 
wniosków szybko wzrosła, co przełożyło się na stale powiększającą się liczbę beneficjentów 
ostatecznych wspartych przez Europejski Fundusz Społeczny.  

W przypadku wsparcia przedsiębiorczości największym zainteresowaniem cieszyły się 
projekty z zakresu inwestycji w środki trwałe, znacznie mniejszym środki przeznaczone na 
doradztwo. 

Obecne alokacje w ramach programów operacyjnych pozwoliły na sfinansowanie jedynie 
kilkunastu procent ze złożonych projektów w wyżej wymienionych dziedzinach.  

Niski poziom rozwoju, olbrzymia skala potrzeb wynikających z zapóźnień historycznych, 
determinuje beneficjentów do przygotowywania projektów z zakresu podstawowej 
infrastruktury. Znacznie mniej beneficjentów posiada odpowiedni potencjał do przygotowania 
projektów o innowacyjnym charakterze, w tym np. projektów z zakresu kompleksowej 
rewitalizacji, tworzenia stref aktywności gospodarczej, współpracy nauki i biznesu w formule 
B+R, rozwoju wyspecjalizowanych instytucji i narzędzi otoczenia biznesu, itp. Analizy 
dotychczasowych przedsięwzięć wskazują na konieczność szczególnego wspierania tego typu 
projektów i to już na etapie ich przygotowywania, ze względu na wysoką wartość dodaną 
i bezpośrednie przełożenie na rozwój. 

Szczególnym obszarem wsparcia jest sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw, gdzie 
przyznana dotacja przekłada się bezpośrednio na tworzenie miejsc pracy i rozwój 
gospodarczy w skali lokalnej. Analizując skalę interwencji Działania 2.3. Sektorowego 
Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Działania 3.4. 
ZPORR, a zwłaszcza odnosząc liczbę wspartych firm do ogólnej liczby MSP, można uznać, 
iż oddziaływanie tych programów ma jedynie punktowy charakter. Ale nawet to wsparcie 
punktowe, przyczynia się do generowania miejsc pracy i niejednokrotnie dostarcza „nową 
jakość” w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa, co w ujęciu lokalnym, a nawet 
regionalnym, ma obecnie kluczowe znaczenie. 

Analiza struktury wnioskodawców np. w ramach ZPORR w Województwie Małopolskim 
wskazuje, iż jednostki samorządu terytorialnego to pod względem liczby złożonych 
wniosków największa grupa beneficjentów programu (86%). Również udział jst w 
sektorowych programach operacyjnych, zarówno pod względem liczby złożonych wniosków, 
jak i ich wartości jest bardzo znaczący. Oznacza to, iż jst to kluczowe podmioty 
zaangażowane w absorpcję środków strukturalnych i tendencja ta najprawdopodobniej 
utrzyma się także w przyszłym okresie programowania. Sprzyja temu również wzrastający z 
roku na rok potencjał inwestycyjny małopolskich samorządów.  
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Dostępne obecnie środki własne – stanowiące potencjał inwestycyjny – są wystarczające do 
sprawnej absorpcji środków UE. Wyniki analiz przeprowadzonych przez Instytut Badań nad 
Gospodarką Rynkową w zakresie okresu programowania 2007 – 2013 jednoznacznie 
wskazują, iż potencjał inwestycyjny małopolskich jednostek samorządu terytorialnego 
przekracza potrzeby w zakresie współfinansowania projektów UE, co oznacza, iż Małopolska 
może wykorzystać znacznie większe środki finansowe, niż te które będą jej przyznane. 

Rysunek 20. Średnia roczna alokacja środków ze Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (lata 2004-2006) i Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego  w relacji do potencjału inwestycyjnego małopolskich JST                 
(prognoza na rok 2007). 

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych i ekspertyzy IBnGR. 
 
Analiza wpływu dotychczasowego wsparcia skierowanego do regionu, poza aspektem 
rezultatów rzeczowych powinna także odnieść się do aspektu edukacyjnego. Programy 
pomocowe (przedakcesyjne, strukturalne, także krajowe) pozwoliły wnioskodawcom, 
beneficjentom oraz instytucjom zaangażowanym w ich wdrażanie zdobyć wiedzę 
i doświadczenie, które umożliwią sprawną absorpcję środków w okresie 2007 – 2013. 

Zdobyte umiejętności to swego rodzaju wartość dodana w postaci europejskich standardów 
funkcjonowania instytucji, dobrych praktyk w zakresie zarządzania, narzędzi 
monitoringowych i ewaluacyjnych, zarządzania finansami, czy też nowoczesnych narzędzi 
komunikacji. Co najważniejsze, standardy te zostały wdrożone w bardzo zróżnicowanych 
instytucjach: jednostkach samorządu terytorialnego (jst), szkołach wyższych, instytucjach 
pomocy społecznej, prywatnych przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych i innych. 
Wartość ta bezpośrednio przekłada się na budowanie potencjału instytucjonalnego tych 
podmiotów, który umożliwi im skuteczne aplikowanie w kolejnych programach. 

Województwo Małopolskie, w rozumieniu administracji regionalnej zyskało bogate 
doświadczenia z zakresu programowania rozwoju jak i wdrażania programów pomocowych. 
Doświadczenia te przełożyły się bezpośrednio na proces programowania MRPO, w pracach 
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nad zdefiniowaniem celów programu, osi priorytetowych, typów projektu oprócz diagnozy 
stanu, analizy SWOT, to właśnie wiedza zgromadzona podczas wdrażania dotychczasowych 
programów stanowiła główny punkt odniesienia. Wiedza ta pozwoliła wyznaczyć cele i 
narzędzia ich realizacji, które najlepiej odpowiadają potrzebom regionu i beneficjentów. 
Podczas projektowania tabeli finansowej programu szczególnie przydatne były doświadczenia 
z wdrażania ZPORR 2004 – 2006 oraz programów sektorowych, które pozwoliły 
zdiagnozować potencjalne zainteresowanie beneficjentów poszczególnymi typami projektów, 
a dzięki temu racjonalnie zaplanować alokacje finansowe na poszczególne osie priorytetowe.  
 
Drugim, równie istotnym aspektem, jest zdobyte dotychczas (tj. od roku 1999) doświadczenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w zakresie zarządzania i wdrażania 
środków pomocowych. Urząd realizował zadania z zakresu naboru i oceny wniosków, 
monitoringu, obsługi płatności, ewaluacji, itp. Doświadczenia w tych obszarach wsparte 
wiedzą merytoryczną, a także potencjałem ludzkim i techniczno-organizacyjnym Urzędu 
stanowią gwarancję sprawnej realizacji funkcji Instytucji Zarządzającej Małopolskim 
Regionalnym Programem Operacyjnym. 
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4. ANALIZA SWOT  
 

Analiza SWOT, bazując na diagnozie społeczno-gospodarczej, stanowi narzędzie 
pozwalające zidentyfikować mocne i słabe strony regionu przy jednoczesnej próbie 
wskazania szans i zagrożeń jakie stają przed Małopolską. Jako mocne strony należy rozumieć 
czynniki zależne od władz województwa, na które istnieje możliwość wpływu poprzez 
działania wzmacniające procesy korzystne dla regionu, przy jednoczesnym osłabianiu 
procesów niekorzystnych. Z kolei szanse i zagrożenia należy rozumieć jako czynniki 
wpływające na stan województwa – determinujące sprawną politykę rozwoju, jednak mające 
charakter zewnętrzny, a więc niezależne od władz regionalnych. 

Hierarchię potrzeb oddają wskazane obszary interwencji oraz struktura alokacji środków 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zawarta 
w tabeli finansowej. Zidentyfikowane potrzeby zostały następnie przetransponowane na cele 
i działania realizowane w ramach programu.  Główną potrzebą województwa małopolskiego 
jest stworzenie możliwie najlepszych warunków dla inwestowania, a dotyczy to nie tylko 
tworzenia nowoczesnej infrastruktury transportowej, niezwykle istotnej z punktu widzenia 
potencjalnych inwestorów, ale i wspierania rozwoju stref aktywności gospodarczej. Stąd też 
ukierunkowanie na sektor przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy MSP 
z sektorem badawczo – rozwojowym. Koniecznym jest również tworzenie okoliczności 
sprzyjających rozwojowi nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy, posiadającego 
umiejętności i warunki  do efektywnego korzystania z najnowszych technik informacyjnych, 
a tym samym poprawy zdolności dostosowywania się do zachodzących w otoczeniu zmian.  

Przedstawiony poniżej podział na 4 obszary (zasoby ludzkie, gospodarka, infrastruktura 
i środowisko, przestrzeń) wynika z zapisów diagnozy stanu województwa oraz interpretacji 
zasady zrównoważonego rozwoju, który ma bilansować rozwój gospodarczy i społeczny 
z ochroną środowiska, uwzględniając wagę każdego z obszarów.  

 

 

Mocne strony Słabe strony 

Zasoby ludzkie 

− Młode i dobrze wykształcone 
społeczeństwo; 

− Dodatni przyrost naturalny;  
− Dodatnie i wzrastające saldo migracji;  
− Różnorodność kulturowa regionu oraz 

silne poczucie tożsamości społeczności 
lokalnych; 

− Niższy od przeciętnego w kraju poziom 
bezrobocia; 

− Mniejsza niż w kraju wrażliwość rynku 
pracy na zmiany koniunkturalne 
gospodarki;    

− Duża liczba organizacji pozarządowych. 
 

− Spadek dynamiki przyrostu naturalnego; 
− Niski poziom wykształcenia ludności 

zamieszkującej obszary wiejskie; 
− Niewystarczająca elastyczność zasobów 

pracy w regionie w dostosowywaniu się 
do wymagań rynku; 

− Zbyt duży udział pracujących w 
rolnictwie; 

− Wysoki poziom bezrobocia ukrytego na 
obszarach wiejskich; 

− Wysoki udział młodzieży i długotrwale 
bezrobotnych w populacji osób 
bezrobotnych; 

− Niedostateczna podaż pozarolniczych 
miejsc pracy na obszarach wiejskich. 
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Gospodarka 

− Wyraźna identyfikacja Krakowa; 
− Wysoka atrakcyjność inwestycyjna, 

szczególnie: niskie koszty pracy; dobra 
dostępność wykwalifikowanych kadr, 
wysoka pozycja krakowskiego ośrodka 
akademickiego;  

− Konkurencja szkolnictwa publicznego i 
prywatnego na rynku edukacyjnym; 

− Rozwój ośrodków akademickich poza 
Krakowem;  

− Wysoka przedsiębiorczość i aktywność 
mieszkańców Małopolski;  

− Dobre podstawy do rozwoju usług 
publicznych on-line (świadczonych droga 
elektroniczną); 

− Relatywnie silne przedsiębiorstwa sektora 
ICT (technologie informatyczne i 
komunikacyjne) 

− Największy potencjał i największa wśród 
regionów niestołecznych dynamika w 
zakresie nakładów i zatrudnienia w 
działalności badawczej i rozwojowej 
Polsce; 

− Rozwinięte zaplecze naukowe i badawcze 
w regionie;  

− Aktywne instytucje otoczenia biznesu 
− Duży potencjał turystyczny i 

uzdrowiskowy;  
− Duży ruch turystyczny, w tym turystów 

zagranicznych; 
− Wysoki poziom i bogata oferta 

działalności kulturalnej;  
− Stałe, cykliczne imprezy kulturalne  

o charakterze międzynarodowym.  
 

− Brak dużych, zwartych i wyposażonych w 
media terenów inwestycyjnych;  

− Słaby sektor MSP (małych  i średnich 
przedsiębiorstw): niski poziom inwestycji, 
eksportu, mała dynamika sprzedaży, 
krótki okres „życia” firmy;  

− Słaby popyt przedsiębiorstw na prace 
badawczo-rozwojowe;  

− Brak rynkowego powiązania działalności 
badawczo-rozwojowej w jednostkach 
publicznych: duży nacisk na badania 
podstawowe, dominacja publicznych i 
dotacyjnych instrumentów finansowania 
działalności BiR; 

− Niski poziom korzystania z 
szerokopasmowego dostępu do Internetu, 
szczególnie na obszarach wiejskich; 

− Niedostosowany do wymagań standard 
bazy turystycznej i uzdrowiskowej 
(szczególnie poza Krakowem);  

− Nieatrakcyjna formuła zagospodarowania 
obiektów zabytkowych i prezentowania 
zbiorów muzealnych. 

 
 

Infrastruktura i środowisko  

− Dobra dostępność komunikacyjna 
(lotnisko międzynarodowe, europejski 
korytarz transportowy TINA III);  

− Duża liczba międzynarodowych połączeń 
lotniczych;  

− Wysoka gęstość sieci drogowej i 
kolejowej;  

− Bogate zasoby dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego;  

− Duże i różnorodne obszary prawnie 
chronione; 

− Niska jakość sieci komunikacyjnej; 
− Słaba dostępność komunikacyjna 

południowej części województwa; 
− Słaba dostępność terenów przeznaczonych 

pod rozwój działalności gospodarczej; 
− Niska jakość zasobów wodnych;  
− Wysoki poziom zagrożenia 

powodziowego;  
− Niski odsetek Małopolan obsługiwanych 

przez komunalne oczyszczalnie ścieków; 
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− Duże zasoby wód mineralnych  
i geotermalnych;  

− Postępująca poprawa stanu środowiska, 
szczególnie zasobów wodnych;  

− Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza. 

− Niski udział selektywnej zbiórki odpadów; 
− Niskie wykorzystania potencjału 

odnawialnych źródeł energii;  
− Presja ruchu turystycznego na 

najcenniejsze obszary chronione. 
 

Przestrzeń 

− Wielofunkcyjny, ukształtowany, 
metropolitalny charakter Krakowa; 

− Dobrze rozwinięty i historycznie 
utrwalony system ośrodków lokalnych  
i ponadlokalnych. 

− Niski i zmniejszający się poziom 
urbanizacji województwa; 

− Słabe więzi w skali obszaru 
metropolitalnego; 

− Duże dysproporcje rozwoju społeczno-
gospodarczego i jakości życia w układzie 
przestrzennym; 

− Rozproszone osadnictwo; 
− Brak ukształtowanych ośrodków 

regionalnych w części zachodniej 
województwa; 

− Występowanie zdekapitalizowanej tkanki 
mieszkaniowej oraz obszarów 
zdegradowanych. 
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Szanse Zagrożenia 

Zasoby ludzkie 

− Znaczna podaż zasobów pracy  
w perspektywie średnioterminowej;  

− Wzrost popularności elastycznych form 
zatrudnienia;  

− Wzrost świadomości w zakresie 
konieczności pogłębiania wiedzy  
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

− Rozwój instytucji szkoleniowych oraz 
innych jednostek wspierających rynek 
pracy;  

− Wykorzystanie technologii 
informatycznych w edukacji.  

 

− Utrzymanie się dotychczasowych 
niekorzystnych tendencji 
demograficznych;  

− Wzrost populacji osób bezrobotnych  
w niemobilnym wieku zawodowym;  

− Utrwalanie się zjawisk: długotrwałego 
bezrobocia oraz ubóstwa i wykluczenia 
społecznego.  

 

Gospodarka 

− Budowa gospodarki opartej na wiedzy  
i społeczeństwa informacyjnego; 

− Tworzenie warunków dla podniesienia 
poziomu życia i zasobności społeczeństwa 
pozwalających na wzrost popytu 
wewnętrznego;  

− Wzrost znaczenia „przemysłów czasu 
wolnego”;  

− Zainteresowanie inwestorów rozwojem 
turystyki kulturowej i przyrodniczej;   

− Napływ zwiększonych środków 
finansowych na obszary wiejskie;  

− Tendencje wzrostowe nakładów na 
innowacje;   

− Sprzedaż usług sanatoryjnych i 
leczniczych  pacjentom spoza regionu; 

− Sprzedaż usług edukacyjnych studentom z 
zagranicy. 

 

− Skoncentrowanie korzyści rozwoju 
gospodarczego w Warszawie; 

− Polaryzacja rozwoju społeczno-
gospodarczego regionu i bezrobocia;  

− Niski popyt na badania i innowacje;  
− Niedostateczne tempo restrukturyzacji  

i prywatyzacji niektórych branż  
i sektorów;  

− Znaczny udział szarej strefy;  
− Spadkowa tendencja w nakładach 

inwestycyjnych przedsiębiorstw.  
 

Infrastruktura i środowisko  

− Integracja europejska i dostęp do funduszy 
strukturalnych; 

− Poprawa dostępności w skali Europy 
Środkowej; 

− Rozwój ruchu lotniczego;  
− Ochrona zlewni wód, szczególnie powyżej 

ujęć wody pitnej;  
− Wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii. 

− Opóźnienie budowy i rozwoju krajowych 
ciągów komunikacyjnych; 

− Niedostosowanie do standardów 
jakościowych UE w zakresie ochrony 
środowiska;  

− Wzrost zagrożenia powodziowego 
będącego efektem zmian klimatycznych;  

− Zahamowanie prywatyzacji usług 
społecznych. 
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Przestrzeń  

− Zmiany w systemie prawnym regulujące 
współpracę w ramach obszarów 
metropolitalnych. 

− Postępujące rozproszenie osadnictwa na 
obszarach wiejskich;  

− Dalsza degradacja tradycyjnego 
krajobrazu kulturowo-przyrodniczego. 
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5. KOMPLEMENTARNOŚĆ, DEMARKACJA, MECHANIZMY KOORDYNACJI 
DZIAŁAŃ PLANOWANYCH W PROGRAMIE Z DZIAŁANIAMI W RAMACH 
PROGRAMÓW OPERACYJNYCH POLITYKI SPÓJNOŚCI, WSPÓLNEJ 
POLITYKI ROLNEJ I WSPÓLNEJ POLITYKI RYBACKIEJ. 
 

W celu zapewnienia maksymalnej efektywności wykorzystania środków w ramach polityki 
spójności UE, wspólnej polityki rolnej oraz wspólnej polityki rybołówstwa, zapewnione 
zostanie komplementarne wsparcie w ramach wszystkich instrumentów powyższych polityk, 
a także określone zostaną mechanizmy koordynacji i zasady zapobiegające podwójnemu 
finansowaniu.  

 

Komplementarność i synergia działań w ramach Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia. 
Wzajemna komplementarność programów operacyjnych w ramach NSRO została 
zaprojektowana w ten sposób, że programy krajowe tj. PO Infrastruktura i Środowisko, PO 
Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki (komponent centralny) wspierają 
przedsięwzięcia o zasięgu i znaczeniu ponadregionalnym, krajowym lub międzynarodowym, 
natomiast  działania w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i regionalnego 
komponentu PO KL będą miały zasięg regionalny, subregionalny i lokalny. Ponadto na 
obszarach przygranicznych, będą realizowane działania transgraniczne w ramach programów 
europejskiej współpracy terytorialnej (EWT). 

Powyższe działania są projektowane w sposób spójny i synergiczny w celu 
zmaksymalizowania efektów wydatkowania środków Wspólnoty. 

Działania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego będą 
komplementarne wobec: 

• działań realizowanych w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, w szczególności w 
zakresie inwestycji w innowacje, badań i rozwoju  nowoczesnych technologii, 
przedsiębiorczości, społeczeństwa informacyjnego; 

• działań realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko,  w szczególności w 
zakresie transportu, środowiska, energetyki, infrastruktury społecznej; 

• działań transgranicznych i międzynarodowych realizowanych w ramach programów 
EWT. 

Przedsięwzięcia realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Funduszu Spójności przyczyniać się będą do realizacji celów PO Kapitał Ludzki, 
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Różnorodne wparcie w zakresie 
zasobów ludzkich w ramach PO KL, w połączeniu z efektami inwestycji infrastrukturalnych, 
umożliwi szybsze osiągnięcie celów spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. 

 

Komplementarność z działaniami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa. 
W ramach MRPO w sposób komplementarny wobec programów współfinansowanych z 
EFRROW i EFR, wspierane będą wspólne obszary interwencji w zakresie rozwoju obszarów 
wiejskich i zależnych od rybactwa, takie jak: 
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• rozwój infrastruktury ochrony środowiska, 

• rozwój infrastruktury społecznej, 

• wspieranie przedsiębiorczości. 

 

Demarkacja 
W celu wyeliminowania ewentualnego nakładania się interwencji poszczególnych programów 
operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, 
EFRROW i EFR, Instytucja Zarządzająca będzie stosować się do zapisów dokumentu pn. 
„Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej 
Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej”. Określone w dokumencie kryteria 
rozgraniczające opierają się głównie na zasięgu terytorialnym działań, wartości projektów, 
rodzaju beneficjenta itd. Dokument ten jest efektem uzgodnień wszystkich instytucji 
zaangażowanych w programowanie rozwoju regionalnego w perspektywie 2007-2013.  

 

Mechanizmy koordynacji 
Dla zapewnienia przestrzegania demarkacji między MRPO a pozostałymi programami 
operacyjnymi na etapie ich realizacji, zapewnione zostaną następujące narzędzia koordynacji: 

 

1. Komitet Koordynacyjny NSRO, w którym uczestniczyć będą również przedstawiciele 
Instytucji Zarządzającej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Instytucji 
Zarządzającej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa 
i nadbrzeżnych obszarów rybackich”; 

2. Komitet Monitorujący MRPO oraz Podkomitet Monitorujący PO KL;  

3. Cross-checking projektów; 

4. Oświadczenia beneficjentów. 

 

Ponadto, koncentracja instytucji zaangażowanych we wdrażanie MRPO oraz komponentu 
regionalnego PO KL, EWT, a także niektórych działań PROW w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Małopolskiego, sprzyjać będzie zapobieganiu podwójnemu finansowaniu oraz 
optymalizacji wdrażania wszystkich programów.  
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6. STRATEGIA ROZWOJU REGIONU – SYNTEZA.  
 

6.1. CEL GŁÓWNY 

 

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. 

Cel ten jest zgodny z celem określonym dla regionów celu „Konwergencja” 
w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiającym przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 

Cel główny zostanie zrealizowany za pomocą celów szczegółowych oraz celów operacyjnych 
poszczególnych osi priorytetowych programu. Cały system celów i interwencji opisany 
w MRPO jest zgodny z podstawowym dokumentem określającym przestrzeń dla polityki 
spójności UE w latach 2007-2013, tj. Strategicznymi Wytycznymi Wspólnotowymi (SWW) 
dla wzrostu i zatrudnienia. Powiązania pomiędzy osiami priorytetowymi MRPO 
a wytycznymi opisanymi w SWW zostały przedstawione w tabeli 3, natomiast powiązanie z 
celami horyzontalnymi NSRO ilustruje tabela 4.  

Należy podkreślić, że nie wszystkie wytyczne SWW znajdują odzwierciedlenie w MRPO – 
fakt ten wynika z charakteru MRPO jako programu współfinansowanego wyłącznie przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Komplementarne interwencje współfinansowane 
przez Europejski Fundusz Społeczny będą realizowane w Programie Operacyjnym Kapitał 
Ludzki. 

Struktura logiczna MRPO została opracowana konsekwentnie w stosunku do struktury 
Strategii Rozwoju Województwa. Jak wykazano powyżej, zaprojektowany układ priorytetów 
MRPO realizuje zapisy SWW i NSRO, dlatego zachowanie w programie operacyjnym 
porządku pozwalającego łatwo prześledzić jego powiązanie ze strategią rozwoju regionu jest 
w pełni uzasadnione. 

Stopień realizacji celu głównego będzie badany przy pomocy wskaźników 
charakteryzujących ogólnie poziom rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Tabela 2. Wskaźniki realizacji celu głównego 

Wskaźnik oddziaływania 
Wartość 
bazowa 
(2004) 

Wartość 
docelowa 

(2013) 
Częstotliwość pomiaru 

Liczba utworzonych miejsc pracy 
brutto, w tym: 
mężczyźni  
kobiety 

 
0 
0 
0 

 
3100; 
1550, 
1550 

Dane z systemu 
monitorowania programu 

Liczba utworzonych miejsc pracy 
netto 0 9324 Oszacowanie HERMIN 

Zmiana w poziomie PKB (w 
stosunku do scenariusza 0 +1,84% Oszacowanie HERMIN 
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bazowego) 

Regionalny PKB / 1 mieszkańca w 
parytecie siły nabywczej jako 
procent średniej UE (UE27=100) 

43,4% 54,0% GUS / co dwa lata 
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Tabela 3. Macierz zbieżności Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty 
 

Osie priorytetowe  
Małopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 
 na lata 2007-2013 
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Wytyczna I: Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia          
Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej          
Wzmocnienie synergii pomiędzy ochroną środowiska a wzrostem           
Podjęcie kwestii intensywnego wykorzystywania tradycyjnych źródeł energii w Europie          

Wytyczna II: Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu          
Zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji w BRT          
Ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości          
Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich          
Poprawa dostępu do finansowania           

Wytyczna III: Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy         
Przyciągnięcie na rynek pracy i przedłużenie aktywności zawodowej większej liczby osób (...)          

Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw oraz elastyczności rynku pracy          
Zwiększenie inwestycji w kapitał ludzki poprzez lepszą edukację i poprawę kwalifikacji           
Zdolności administracyjne          
Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników          

Terytorialny wymiar polityki spójności          
Wkład miast we wzrost i zatrudnienie          
Wspieranie zróżnicowania gospodarczego obszarów wiejskich, obszarów rybołówstwa (...)          
Współpraca transgraniczna           
Współpraca transnarodowa          
Współpraca międzyregionalna          
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Tabela 4. Macierz zbieżności Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 
 

Osie priorytetowe 
Małopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego
 na lata 2007-2013
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Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz 
rozbudowa mechanizmów partnerstwa 

         

Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej          

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej 
podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski  

         

Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w 
tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej 
oraz rozwój sektora usług 

         

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich 
marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

         

Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian 
strukturalnych na obszarach wiejskich 
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6.2. CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

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. 

Cele te są zgodne z celem głównym i wszystkimi sześcioma celami horyzontalnymi 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO). Są one również 
bezpośrednio powiązane z ogólnymi celami, jakie w ramach systemu realizacji NSRO 
postawiono szesnastu regionalnym programom operacyjnym. 
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6.3. STRATEGIA REALIZACJI CELÓW 

 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, jako dokument o charakterze 
regionalnym (projektowanym na poziomie NUTS II), w naturalny sposób przyjmuje za jedno 
ze wskazań i uwarunkowań kształtujących jego cele - Strategię Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013. Dokument ten, przyjęty 30 stycznia 2006 roku przez 
Sejmik Województwa Małopolskiego jest, z punktu widzenia społeczności regionalnej 
nadrzędnym planem rozwoju, a jego ustalenia są wiążące dla wszystkich szczegółowych 
programów i inicjatyw samorządu województwa.  

Z punktu widzenia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, Małopolski Regionalny 
Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest zatem narzędziem służącym realizacji 
całościowej wizji rozwojowej województwa, jednocześnie bardzo silnie powiązanym z celami 
polityki spójności Unii Europejskiej oraz polityki Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
wyrażonymi w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz w Narodowych Strategicznych 
Ramach Odniesienia na lata 2007-2013. Uwarunkowania wspólnotowe i ogólnokrajowe 
sprawiają, że MRPO odnosi się do tej części Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego, która jest zgodna z wyżej wymienionymi dokumentami, a planowane w nim 
interwencje możliwe do sfinansowania przez środki krajowe i Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego. 

Zgodnie z wizją rozwoju województwa, Małopolska ma być regionem szans, 
wszechstronnego rozwoju ludzi i nowoczesnej gospodarki; silnym aktywnością swoich 
mieszkańców, czerpiącym z dziedzictwa przeszłości i zachowującym tożsamość 
w zintegrowanej Europie. 

Nadrzędną ideą postępowania w perspektywie 2007-2013 jest stworzenie warunków dla 
wielowymiarowego indywidualnego rozwoju w zgodzie z dobrem publicznym, 
a najważniejszą kategorią strategii staje się człowiek w regionalnej przestrzeni i wspólnocie.  

 

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego opiera się na kilku założeniach 
kształtujących jej ramy programowe, a jednocześnie organizujących jej realizację. Przyjęta 
Strategia powinna: 

– skutecznie doprowadzić do pozytywnych zmian – co w konsekwencji wymaga 
koncentrowania zasobów na ograniczonej liczbie wybranych priorytetów, zarówno 
programowych, gospodarczych, społecznych, jak i obszarowych; 

– skupić się na wywołaniu pozytywnych efektów przede wszystkim dla rozwoju 
regionalnego, a jednocześnie być narzędziem zarządzania polityką rozwoju na poziomie 
województwa, co w konsekwencji wymaga z jednej strony koncentrowania się na 
tworzeniu wartości dodanej na poziomie regionalnym, a nie traktowania strategii 
województwa jako źródła finansowania lokalnych strategii rozwoju, z drugiej strony 
zmusza samorząd województwa do większej aktywności własnej w inicjowaniu 
przedsięwzięć prorozwojowych; 

– być strategią całościową, odnoszącą się do działania na rzecz pożądanego kierunku 
rozwoju regionu jako całości, bez ograniczania zakresu rozstrzygnięć wyłącznie 
do obecnych kompetencji władz województwa, zakres tych kompetencji może się 
wszakże kształtować jeszcze przez wiele lat, a wyzwania, przed którymi stoi region są 
od nich niezależne – kompetencje podlegają zmianom, ale wyzwania istnieją trwale; 
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– być skutecznym narzędziem koordynacji wysiłków prorozwojowych różnych partnerów – 
winna mobilizować i organizować współpracę różnych podmiotów, być instrumentem 
partnerskiej polityki rozwoju, na którą składają się zarówno budowanie więzi, jak 
i harmonizowanie celów. 

Założenia programowe Strategii Rozwoju Województwa oraz MRPO posiadają ponadto 
dodatkowe wspólne oparcie wizji działania na zasadzie 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. Należy również zwrócić uwagę, że MRPO przestrzega zasady równości 
szans obszarów wiejskich w dostępie do zaplanowanego wsparcia.  

Program będzie przyczyniał się do ochrony środowiska naturalnego. Cel ten będzie 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 zamieszczenie kryteriów odwołujących się do 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 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. 

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 oddziaływują na potencjalne obszary Natura 2000, 
zaakceptowane do wyznaczenia przez specjalnie powołany zespół składający się z ekspertów 
Komisji Europejskiej i Ministerstwa Środowiska RP, nie będzie dozwolone. 

Horyzontalnym warunkiem realizacji operacji w ramach programu będzie przestrzeganie 
zasady niedyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz pełnego udziału mniejszości 
etnicznych w życiu społecznym i gospodarczym. W następstwie interwencji Programu 
poprawie ulegnie dostępność dla osób niepełnosprawnych instytucji objętych wsparciem.  

W kontekście zapewnienia wszechstronnie zrównoważonego określenia interwencji programu 
istotne jest, że został on przygotowany w oparciu o zasadę partnerstwa. Proces uzgadniania 
treści programu w regionie obejmował bardzo szerokie konsultacje społeczne, polegające w 
szczególności na organizowaniu konferencji regionalnych oraz mniejszych spotkań z 
udziałem przedstawicieli różnych środowisk regionu (lokalne jednostki samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorcy, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, organizacje 
pozarządowe – szczegółowy wykaz wydarzeń związanych z konsultacjami programu został 
zawarty w załączniku do programu), publikacji wszystkich projektów programu na stronie 
internetowej urzędu marszałkowskiego, umożliwieniu nadsyłania uwag do projektu 
programu, które następnie poddawane były szczegółem analizie. Elementem konsultacji było 
również przeprowadzone w roku 2006 rozpoznanie najważniejszych przedsięwzięć 
inwestycyjnych planowanych w regionie przez różnego typu podmioty, co zaowocowało 
utworzeniem bazy najważniejszych projektów regionalnych. Wiedza o potrzebach 
zgłaszanych w ramach tego procesu została wykorzystana w ramach prac nad zapisami części 
prognostycznej programu oraz nad tabelą finansową. 
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Zarząd Województwa Małopolskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej MRPO jest 
także zaangażowany we wdrażanie części priorytetów Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz jest Instytucją Pośredniczącą we wdrażaniu komponentu regionalnego POKL. 
Skupienie w jednej instytucji tych trzech programów umożliwi sprawną koordynację ich 
realizacji, zapobiegnie ryzyku nakładania się pomocy, a w szczególności wpłynie na 
podniesienie komplementarności realizowanych działań i realizację celów lizbońskich. 
Szczegółowe mechanizmy w zakresie koordynacji, zostaną zamieszczone we właściwych 
podręcznikach i procedurach wewnętrznych Urzędu. 

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji 
Strategii i jako taki przyjmuje konsekwentne w stosunku do niej generalne podejście do 
metody osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych. Jest to jednocześnie precyzyjnie 
dobrany katalog interwencji o największym znaczeniu dla regionu. 

 

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. 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 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; 
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o wsparcie rozwoju turystyki jako gałęzi gospodarki Małopolski 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; 

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 



Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Projekt – 10 lipca 2007 r. 
 

 64

i poziomie rozwoju cywilizacyjnego pomiędzy poszczególnymi obszarami regionu. 
Pozwoli to także odnieść się do specyficznych problemów występujących na obszarach 
wiejskich i miejskich. Aktywność skupiać się będzie na następujących obszarach: 

o rewitalizacja obszarów zdegradowanych, w tym dotyczących 
budownictwa mieszkaniowego. 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 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/EC oraz Polityki 
Energetycznej Państwa do 2025 roku. Interwencje te zostaną uzupełnione o 
tworzenie i modernizację infrastruktury i systemów informacji 
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przeciwdziałających klęskom żywiołowym, które wielokrotnie występowały 
w Małopolsce i powodowały dotkliwe straty dla regionalnej gospodarki. 

 

4. 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 UE 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. W jego ramach wsparte zostaną między innymi projekty w 
następujących obszarach: transgraniczna infrastruktura służąca rozwojowi 
(infrastruktura komunikacyjna i transportowa, infrastruktura ochrony 
środowiska), rozwój społeczno-gospodarczy (rozwój współpracy 
transgranicznej w zakresie turystyki, ochrona dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego, projekty sieciowe, mikroprojekty. Województwo Małopolskie 
zapewni odpowiedni poziom koordynacji Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego 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. 

Każda operacja finansowana w ramach programu, niezależnie od tego, czy będzie 
realizowana w ramach osi należących do grupy pierwszej, drugiej czy trzeciej, będzie badana 
pod kątem jej wpływu na rozwój gospodarczy regionu. 

Wszelkie wsparcie stanowiące pomoc publiczną, udzielaną w ramach Programu, będzie 
zgodne z przepisami dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie 
udzielania wsparcia. 

Ponadto wszelkie wsparcie stanowiące pomoc bezzwrotną, udzielaną w ramach Programu 
będzie zgodne z przepisami dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w 
chwili przyznawania wsparcia publicznego.   

Horyzontalną zasadą, jaka będzie brana pod uwagę przy finansowaniu operacji ze środków 
programu będzie unikanie wspierania inwestycji konfliktowych pod względem zagrożenia 
powodziowego. 
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Wszystkie przedstawione powyżej strategiczne wyzwania i korzyści, które zostaną osiągnięte 
dzięki realizacji MRPO zostały opisane na poziomie osi priorytetowych odpowiednimi 
wskaźnikami produktu i rezultatu. Wskaźniki te z natury rzeczy obejmują tylko najważniejsze 
zagadnienia, których realizację można będzie w sposób łatwo mierzalny i bezstronny zbadać 
w przyszłości. 

Rysunek 21. Schemat celów MRPO na lata 2007 – 2013 

Cel główny: 
 
 
 

Cele szczegółowe 

 
 

 

 

Cele operacyjne 

 

TWORZENIE WARUNKÓW DLA WZROSTU GOSPODARCZEGO I ZATRUDNIENIA 

Podnoszenie 
konkurencyjności  

i innowacyjności gospodarki 
Małopolski 

Spójność wewnętrzna regionu 
osiągana w oparciu o zasadę 
zrównoważonego rozwoju 

Wzmacnianie potencjału 
instytucjonalnego podmiotów 

z terenu Małopolski 

4 

Rozwój infrastruktury 
sprzyjającej wzrostowi 
społeczno-gospodarczemu. 

1 

Poprawa dostępu do 
edukacji i rozwój 
społeczeństwa 
informacyjnego 

5 

Wzmocnienie pozycji 
Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego jako 
znaczącego ośrodka 
metropolitalnego w 
Europie. 

2 

Wzmacnianie 
konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

6 

Zmniejszenie 
infrastrukturalnych barier  
w dostępie do usług 
społecznych

3 

Podniesienie 
konkurencyjności 
turystycznej regionu 

7 

Likwidowanie zaniedbań 
w ochronie środowiska 
i racjonalne gospodarowanie 
zasobami. 

8 

Stworzenie szerokiej 
i stabilnej platformy 
współpracy 
międzyregionalnej. 

9 

Zapewnienie efektywnej 
realizacji Małopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2007 – 2013. 
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7. OSIE PRIORYTETOWE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU 
OPERACYJNEGO 
 

Przedstawione poniżej informacje na temat poszczególnych osi priorytetowych MRPO 
zostały opracowane w następującym układzie: 

• w każdej z osi został postawiony cel, wpisujący się w cel główny MRPO i jego cele 
szczegółowe; wszelkie operacje wspierane w ramach danej osi priorytetowej będą zgodne z 
postawionym celem osi; 

• zdefiniowane zostały wskaźniki produktu i rezultatu, za pomocą których monitorowana 
będzie realizacja danej osi priorytetowej, odzwierciedlające jednocześnie najistotniejsze typy 
wsparcia, jakie będą udzielane w ramach danej osi. W osiach priorytetowych o największym 
znaczeniu i alokacji, listę wskaźników poszerzono o wskaźnik oddziaływania; 

• w części „Odniesienie do polityk Wspólnoty” przedstawiono informacje o powiązaniu danej 
osi priorytetowej ze wskazaniami zawartymi w dokumencie „Strategiczne wytyczne 
Wspólnoty na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz ewentualnie z innymi strategicznymi 
dokumentami wspólnotowymi; 

• w części „Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej” wskazano te cele Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz obszary Strategii Rozwoju 
Małopolski na lata 2007-2013, które dają podstawę dla interwencji MRPO w danej dziedzinie. 
Wskazano także przesłanki, które ukierunkowują wsparcie na obszary, w jakich będzie ono 
udzielane; 

• przedstawiono opis osi priorytetowej, którego zadaniem jest określenie sposobu realizacji 
postawionego celu osi priorytetowej; 

• tam, gdzie jest to zasadne, wprowadzono informacje o możliwości korzystania z zasady 
elastycznego finansowania, określonej w Art. 34 ust. 2. Rozporządzenia Rady (WE) 
1083/2006; 

• wskazano główne grupy beneficjentów uprawnionych do korzystania ze wsparcia w ramach 
danej osi priorytetowej; 

• wskazano osi priorytetowe innych programów operacyjnych, komplementarne w stosunku 
do opisywanej osi priorytetowej MRPO; 

• wskazano indykatywnie kategorie interwencji funduszy strukturalnych, 
w obszarze których udzielane będzie wsparcie w ramach danej osi priorytetowej. 
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OŚ PRIORYTETOWA 1. WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY 

Cel operacyjny: 
Poprawa dostępu do edukacji oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

 

Wskaźniki: 

 Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Zakładana 
wartość w roku 

docelowym  
2013 

Źródło danych 
/częstotliwość 

pomiaru 

Liczba wspartych 
projektów w zakresie 
szkolnictwa wyższego 

i kształcenia 
ustawicznego  

szt. 0 14 IZ/corocznie 

Liczba wspartych 
obiektów szkolnictwa 
wyższego i kształcenia 

ustawicznego  
szt. 0 14 IZ/corocznie 

Liczba projektów 
realizowanych w 

zakresie 
społeczeństwa 

informacyjnego 

szt. 0 20 IZ/corocznie 

Wskaźniki 
produktu 

Długość sieci 
szerokopasmowej km 0 2000 IZ/corocznie 

osoby 0 650 tys. Beneficjent/ 
corocznie 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób, które 
uzyskają możliwość 

dostępu do 
szerokopasmowego 

Internetu 

w tym na obszarach 
wiejskich 

osoby 0 450 tys.  Beneficjent/ 
corocznie 
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Liczba odbiorców, 
którzy uzyskali dostęp 
do szerokopasmowego 

Internetu, w tym: 

- gospodarstwa 
domowe 

- MSP 

- szkoły 

- podmioty 
administracji 

publicznej 

szt. 0 X2 IZ/corocznie 

Liczba studentów 
korzystających z 

efektów projektów 
osoby 0 50 tys. Beneficjent/ 

corocznie 

Liczba osób 
korzystających z 

infrastruktury 
kształcenia 

ustawicznego 

osoby 0 15 tys. Beneficjent/ 
corocznie 

Liczba usług 
publicznych 

oferowanych on-line 
usługa 0 

Wskaźnik 
zostanie podany 

w 2008 r. po 
ogłoszeniu 
konkursu 
projektów 

IZ/corocznie  

Wskaźnik 
oddziały- 

wania 

Odsetek ludności z 
wyższym 

wykształceniem 
% 12,5 14,5% 

IZ/na koniec 
okresu 

programowania 

 

Odniesienie do polityk Wspólnoty: 
Oś priorytetowa jest zgodna z wytycznymi programowymi na poziomie europejskim – 
dokumentem pn. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty: 
Wytyczna 1.2. Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu 
1.2.1. Zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji w BRT 
1.2.2. Ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości 
1.2.3. Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich 
 
oraz celami inicjatywy eEurope i jej kontynuacji (European Information Society 2010). 
 

Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej: 
Oś priorytetowa wpisuje się w kierunki działań Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 
2007-2013, w tym w szczególności w cele: 

                                                 
2 Wartość do uzupełnienia 
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1. Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów 
partnerstwa;  
2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej; 
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 
wiejskich; 
 

Na poziomie regionalnym priorytet będzie realizował cele Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu: „Konkurencyjność gospodarcza”, 
w obszarze rozwoju „Społeczeństwo wiedzy i aktywności”. 

 

Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy wymaga budowy i rozbudowy infrastruktury 
edukacyjnej służącej do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej na 
poziomie wyższym, wzmocnienia instytucji budujących zaplecze edukacyjne oraz 
infrastruktury teleinformatycznej zapewniającej dostęp do informacji i usług świadczonych 
poprzez Internet.  

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 
realizację celów Regionalnej Strategii Innowacji. 

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. Wciąż jeszcze 
niewystarczające, choć poprawiające się, jest wykorzystanie możliwości technicznych, jakie 
daje Internet przy administracyjnej obsłudze obywateli.  

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. 

 

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

1. inwestycji w infrastrukturę szkolnictwa wyższego i ustawicznego, oraz; 

2. inwestycji w infrastrukturę i technologie służące rozwojowi społeczeństwa 
informacyjnego: 

W odniesieniu do szkolnictwa wyższego i ustawicznego realizowane będą w szczególności 
następujące grupy operacji: 
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- inwestycje w rozwój infrastruktury naukowo-badawczej i dydaktycznej (w tym bibliotek) 
oraz poprawę wyposażenia służącego działalności badawczej i dydaktyce małopolskich 
szkół wyższych, mające na celu podniesienie jakości oferty edukacyjnej i naukowej; 

- inwestycje służące budowie otwartego i elastycznego systemu edukacji ustawicznej, w 
tym kształcenia zawodowego. Aby podnieść jakość świadczonych usług konieczne jest w 
tym wypadku tworzenie nowej oraz modernizacja istniejącej infrastruktury dydaktycznej 
i teleinformatycznej kształcenia ustawicznego, przede wszystkim poprzez tworzenie sieci 
informatycznych centrów edukacyjnych wraz z wyposażeniem, inwestycje umożliwiające 
poprawę jakości oferowanych usług edukacyjnych w istniejących oraz tworzonych 
placówkach, w tym pozwalających na utworzenie systemu edukacji elektronicznej (e-
nauczanie). 

W odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę i technologie służące rozwojowi społeczeństwa 
informacyjnego realizowane będą natomiast w szczególności następujące grupy operacji: 

- inwestycje związane z budową i rozbudową regionalnych oraz lokalnych sieci 
szerokopasmowych, współdziałających z istniejącymi szkieletowymi sieciami 
regionalnymi lub krajowymi. Jest to szczególnie istotne na tych terenach, które dotknięte 
są wykluczeniem cyfrowym; 

- inwestycje związane z podniesieniem poziomu wykorzystania technologii 
telekomunikacyjno-informacyjnych w administracji publicznej w postaci nowoczesnych 
systemów teleinformatycznych. Szczególnego wsparcia wymaga budowa, rozbudowa 
i modernizacja wewnętrznych i zewnętrznych systemów  administracji publicznej, 
a w szczególności zastępowanie papierowego obiegu informacji obiegiem dokumentów 
elektronicznych, wprowadzenie archiwizacji dokumentów elektronicznych, rozwój 
systemów bazodanowych oraz rozwój systemów informacji przestrzennej. 
Przedsięwzięcie to uzupełni budowa lub rozbudowa systemów wspierających zarządzanie 
realizacją zadań publicznych w zakresie administracji publicznej (w tym bezpieczeństwa 
publicznego), ochrony zdrowia, kultury, edukacji, gospodarki komunalnej. Wdrażane 
systemy będą spełniać minimalne wymagania zapewniające ich integrację z innymi 
powstającymi lub już istniejącymi na szczeblu krajowym i regionalnym; 

- inwestycje dotyczące tworzenia i modernizacji usług publicznych on-line. Konieczna jest 
rozbudowa systemów identyfikacji użytkowników, klientów usług publicznych, w tym 
rozbudowa Infrastruktury Klucza Publicznego (podpis elektroniczny); 

- inwestycje dotyczące budowy lub rozbudowy systemów wspomagających/służących 
digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych 
i archiwalnych, 

W ramach szerszych kompleksowych projektów z zakresu elektronicznej administracji 
i elektronicznych usług publicznych zakłada się kwalifikowalność nakładów poniesionych na 
rozbudowę lub modernizację bezpiecznej infrastruktury informatycznej (w tym sprzęt 
komputerowy i sieci lokalne) oraz wyposażenie publicznych punktów dostępu do Internetu. 

Jeśli chodzi o projekty dotyczące budowy lub rozbudowy lokalnych i regionalnych sieci 
szerokopasmowych minimalnym standardem będzie przepustowość 512 kb/s, która to jednak 
wartość ze względu na szybki postęp i dynamikę w technologiach informatycznych zapewne 
ulegnie zmianie. 
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Występowanie instrumentu elastyczności finansowej: 
Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-financing’u) 
w zakresie szkoleń i doradztwa niezbędnych do realizacji celów finansowanych inwestycji, 
związanego z zakupywanym sprzętem techniczno-dydaktycznym lub informatycznym. Udział 
finansowania w ramach tego instrumentu nie przekroczy 10% kwoty przeznaczonej na oś 
priorytetową. 

Główne grupy beneficjentów: 
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; 
3. parki narodowe i krajobrazowe; 
4. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 
5. zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia; 
6. jednostki naukowe; 
7. instytucje kultury; 
8. szkoły 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; 
13. przedsiębiorcy. 
Projekty przedsiębiorców będą wspierane tylko wówczas jeśli będą realizowane w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 

Komplementarność osi priorytetowej z programami operacyjnymi w ramach Polityki 
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej: 

 

Program 
Oś priorytetowa /  

Obszar tematyczny 
Kryterium demarkacji 

Program Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 
2007 - 2013 

Brak wsparcia o charakterze 
komplementarnym w stosunku do 
osi priorytetowej 1. MRPO 

 

- 

Program Operacyjny 
Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych 
obszarów rybackich  na lata 
2007 - 2013 

Brak wsparcia o charakterze 
komplementarnym w stosunku do 
osi priorytetowej 1. MRPO 

 

- 
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Program Operacyjny  
Kapitał Ludzki na lata 2007-
2013 

Oś Priorytetowa II Rozwój 
zasobów ludzkich i potencjału 
adaptacyjnego przedsiębiorstw: w 
zakresie dokształcania osób 
dorosłych 

Oś Priorytet III Wysoka jakość 
systemu oświaty: w zakresie 
systemu i modelu kształcenia przez 
całe życie 

Oś Priorytet IV Szkolnictwo wyższe 
i nauka: w zakresie wsparcia 
funkcjonowania szkół wyższych 

Oś priorytetowa V Dobre 
rządzenie:  
w zakresie e-usług i systemów 
zarządzania 

Priorytet IX  Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach: 
w zakresie kształcenia 
ustawicznego 

- charakter projektu, rodzaj 
beneficjenta 

 

 

- charakter projektu 

 

 

- charakter projektu 

 

 

- rodzaj beneficjenta 

 

 

- charakter projektu, rodzaj 
beneficjenta 

 
Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007-2013 

Oś priorytetowa XIV Infrastruktura 
szkolnictwa wyższego:  
w zakresie projektów 
infrastrukturalnych uczelni 
wyższych oraz projektów z zakresu 
nowoczesnych technologii i 
systemów informatycznych uczelni 
wyższych 

 

- rodzaj beneficjenta 

 
Program Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka na 
lata 2007-2013 

Oś priorytetowa  II Infrastruktura 
sfery B+R:  
w zakresie wyposażenia instytucji 
sektora B+R w nowoczesny sprzęt i 
systemy informatyczne 

Oś priorytetowa VII Budowa i 
rozwój społeczeństwa 
informacyjnego:  
w zakresie świadczenia i budowy 
systemu e- usług 

 

- wartość projektu 

 

 

- rodzaj beneficjenta, 
charakter projektu 

Program Współpracy 
Przygranicznej Polska - 
Republika Słowacka  

 

Oś priorytetowa 1. Rozwój 
infrastruktury transgranicznej, w 
zakresie lokalnych projektów 
związanych z infrastrukturą sieci 
informatycznych. 

- charakter projektów; 

- lokalizacja projektów; 

 

Komplementarność z innymi osiami priorytetowymi MRPO: 
Oś priorytetowa / obszar tematyczny Kryterium demarkacji 

Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy:  

w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu gromadzenia 

- charakter projektu 
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przetwarzania i udostępniania danych z wykorzystaniem Internetu 
oraz wsparcia instytucji kultury w zakresie świadczenia usług on-line 
i digitalizacji zasobów. 

Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny: 

w zakresie wsparcia inwestycji i logistyki tworzenia małopolskiego 
ośrodka innowacji 

- charakter projektu  

 

Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna:  

w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania informatycznego 
niezbędnego do implementacji nowoczesnych technologii 
medycznych do sektora ochrony zdrowia. Zakup systemów 
informatycznych poprawiających zarządzanie: w tym sprzętu 
komputerowego 

- charakter, typ projektu 

 

Kategorie interwencji funduszy strukturalnych: 
W ramach osi priorytetowej 1. będą miały zastosowanie następujące kategorie interwencji: 
02, 10, 11, 13, 75. 
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OŚ PRIORYTETOWA 2. GOSPODARKA REGIONALNEJ SZANSY 

Cel operacyjny: 
Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw. 

 

Wskaźniki: 

 Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Zakładana 
wartość w roku 
docelowym 2013 

 

Źródło danych 
/częstotliwość 

pomiaru 

Liczba projektów dla 
przedsiębiorstw 

(w tym: Mikro – do 9, 
Małe – do 49, 

Średnie – do 249) 

szt. 0 

 
Mikro– 740 
Małe– 340 
Średnie– 130 

IZ/corocznie 

Liczba projektów z 
zakresu B+R szt. 0 150 IZ/corocznie Wskaźniki 

produktu 

Liczba projektów 
realizowanych we 

współpracy jednostka 
badawczo- rozwojowa 

- przedsiębiorstwo 

szt. 0 80 IZ/corocznie 

Liczba utworzonych 
nowych miejsc pracy 
(zatrudnienie brutto w 

pełnym wymiarze 
czasu) 

szt. 0 1000 IZ/corocznie 

Liczba utworzonych 
nowych miejsc pracy 
w sektorze B+R (etaty 

badawcze) 
szt. 0 60 IZ/corocznie 

Wskaźniki 
rezultatu 

Dodatkowe inwestycje 
wykreowane dzięki 

wsparciu 
mln euro 0 147,1 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
oddziaływa -

-nia 

Liczba 
mikroprzedsiębiorstw, 

które w wyniku 
wsparcia z programu 

stały się małymi 
przedsiębiorstwami 

szt. 0 370 IZ/corocznie 

 

Odniesienie do polityk Wspólnoty: 
Oś priorytetowa jest zgodna z wytycznymi programowymi na poziomie europejskim – 
dokumentem pn. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty: 
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Wytyczna 1.1.: Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji 
i zatrudnienia 
1.1.2. Wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a wzrostem 
Wytyczna 1.2.: Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu 
1.2.1. Zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji w BRT 
1.2.2. Ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości 
1.2.4. Poprawa dostępu do finansowania 
 

Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej: 
Oś priorytetowa wpisuje się w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, 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 priorytet będzie realizował cele Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu: „Konkurencyjność gospodarcza”, 
w obszarze rozwoju „Gospodarka regionalnej szansy”. 

 

Małopolskie małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), mimo dość dużej ich liczby są 
podmiotami nietrwałymi i o niskim stopniu konkurencyjności. Jedną z przyczyn takiego stanu 
jest krótki okres prowadzenia działalności, co pociąga za sobą niewielkie doświadczenie 
w zarządzaniu, a tym samym potencjalne ryzyko niepowodzenia na rynku. Dlatego niezbędne 
jest ukierunkowanie działań na tworzenie silnego, ale równocześnie stabilnego sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie ważne jest propagowanie wśród 
przedsiębiorstw wykorzystywania procesów i produktów przyjaznych dla środowiska. 
Rozwój małopolskich firm utrudniony jest ponadto słabym dostępem do kapitału oraz do 
usług wspomagających prowadzenie przedsiębiorstwa, oferowanych przez instytucje 
otoczenia biznesu (IOB). 

Małopolska, pomimo dysponowania rosnącym potencjałem dla rozwoju innowacyjności, tj. 
rozwiniętym szkolnictwem wyższym, dużym potencjałem naukowym i stosunkowo wysokimi 
nakładami na działalność badawczo-rozwojową, posiada niski poziom zdolności do innowacji 
w sektorze przedsiębiorstw (przy założeniu, że za innowacyjne MSP przyjmuje się takie, 
które wprowadzają nowe procesy lub produkty opracowane samodzielnie lub we współpracy 
z innymi firmami). Sytuację pogarsza także słabo rozwinięta infrastruktura wspierania 
innowacji i transferu technologii oraz brak sprawnego regionalnego systemu innowacyjnego. 
Interwencje podejmowane w ramach osi priorytetowej służyć będą realizacji celów 
Regionalnej Strategii Innowacji. 

 

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

- bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego małych i średnich przedsiębiorstw, a także 
wzmocnienia ich otoczenia instytucjonalnego, oraz 
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- wsparcia komercjalizacji badań naukowych. 

W odniesieniu do pierwszego z ww. obszarów, realizowane będą w szczególności następujące 
grupy operacji: 

- udzielanie dotacji na inwestycje rozwojowe MŚP. Oferta dotacji na inwestycje 
powinna być dostosowana do potencjału przedsiębiorstw, dlatego też przyjęto formułę 
podziału firm na mikro, małe i średnie z określonymi parametrami wsparcia. 
Szczególnie preferowane będą projekty związane z podnoszeniem innowacyjności 
przedsiębiorstwa, wykluczone natomiast będą projekty przedsiębiorstw z branży 
handlu detalicznego i z branży turystycznej; 

- wsparcie MŚP służące promowaniu produktów i procesów przyjaznych dla 
środowiska, takich jak wdrożenie efektywnych systemów zarządzania 
środowiskowego, wdrożenie i zastosowanie technologii czystych i zapobiegających 
zanieczyszczeniu środowiska; 

- wsparcie finansowe rozbudowy systemu zewnętrznych, pozabankowych 
alternatywnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, w tym wsparcie 
tworzenia nowych i wzmacniania istniejących funduszy pożyczkowych 
i poręczeniowych dla przedsiębiorstw. Województwo Małopolskie nie wyklucza 
wykorzystania  Inicjatywy JEREMIE dla  zwrotnych instrumentów wsparcia;   

- wsparcie inwestycyjne dla instytucji otoczenia biznesu, w szczególności świadczących 
specjalistyczne usługi (m.in. w zakresie własności intelektualnej, transferu wiedzy, 
komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań technologicznych) na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości w regionie.  

- wsparcie powstawania i rozwoju wspólnych przedsięwzięć kooperacji i sieci powiązań 
pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym m.in. klastrów. 

W odniesieniu do wsparcia komercjalizacji badań naukowych, realizowane będą 
w szczególności następujące grupy operacji: 

- wsparcie badań przemysłowych realizowanych przez jednostki naukowo-badawcze na 
rzecz przedsiębiorców, których wyniki posłużą do opracowania nowych lub 
udoskonalenia istniejących produktów, procesów lub usług; 

- wsparcie inwestycji w środki trwałe służące do prowadzenia prac B+R 
w przedsiębiorstwach; 

- wsparcie tworzenia innowacyjnych rozwiązań poprzez dofinansowanie prowadzenia 
badań przedkonkurencyjnych w przedsiębiorstwach. Efektem takich badań powinny 
być założenia modernizacji lub udoskonalenia produktów, procesów lub usług 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.  

W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy strefą B+R a gospodarką zakłada się priorytetowe 
wsparcie realizacji wyżej wymienionych komponentów w formie kompleksowego projektu. 
Kwalifikowane do wsparcia będą projekty cechujące się innowacyjnością co najmniej na 
poziomie regionalnym. 

W ramach osi priorytetowej wsparcie uzyskają ponadto projekty służące realizacji 
Regionalnej Strategii Innowacji w obszarze tworzenia struktur wsparcia ukierunkowanego, tj. 
w obszarze prawa patentowego, audytu technologicznego, wzornictwa przemysłowego 
i innego wysokospecjalistycznego doradztwa oraz 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 
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instytucjami w zakresie działań na rzecz odbiorców innowacji w regionie. Jednocześnie 
dopuszcza się w drodze wyjątku przy realizacji tego typu projektów udział innych 
przedsiębiorstw niż MŚP. Realizacja działań przewidzianych w ramach osi priorytetowej 
będzie wspierać horyzontalne instrumenty wspólnotowe, których celem jest podnoszenie 
innowacyjności.  

 

Występowanie instrumentu elastyczności finansowej: 
W ramach instrumentu elastycznego finansowania (cross-financing) przewiduje się 
możliwość szkoleń dla pracowników instytucji otoczenia biznesu przy założeniu, iż tego typu 
przedsięwzięcia będą miały charakter wspomagający projekty inwestycyjne realizowane 
przez IOB. 

 

Główne grupy beneficjentów: 
1. jednostki naukowe; 
2. szkoły wyższe; 
3. organizacje pozarządowe; 
4. instytucje otoczenia biznesu; 
5. MŚP. 

 

Komplementarność osi priorytetowej z programami operacyjnymi w ramach Polityki 
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej:    

Program Oś priorytetowa / obszar tematyczny Kryterium demarkacji 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 

Oś 3.Jakość życia na obszarach wiejskich i 
różnicowanie gospodarki wiejskiej: 

w zakresie inwestycji związanych z 
tworzeniem lub rozwojem 
mikroprzedsiębiorstw 

- lokalizacja projektu i 
charakter działalności 
gospodarczej 

Program Operacyjny 
Zrównoważony 
rozwój sektora 
rybołówstwa i 
nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 
na lata 2007-2013 

Priorytet 2. Akwakultura, rybołówstwo 
śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny: 

W zakresie inwestycji przedsiębiorstw z 
sektora rybołówstwa, hodowli i 
przetwórstwa ryb 

- charakter projektu 

Program Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka na lata 
2007-2013 

Oś priorytetowa I Badania i Rozwój 
Nowoczesnych Technologii: 
w zakresie prac B+R realizowanych przez 
przedsiębiorców.  
 
Oś priorytetowa III Kapitał dla innowacji  
w zakresie  wsparcia funduszy kapitału 
podwyższonego ryzyka   
 
Oś priorytetowa IV Inwestycje w 
innowacyjne przedsiębiorstwa:  
w zakresie projektów inwestycyjnych 
przedsiębiorców związanych z 

- wartość projektu 

 

 

- charakter projektu i jego 
zasięg 

 

 

- wartość projektu, charakter 
projektu (poziom 
innowacyjności) 



Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Projekt – 10 lipca 2007 r. 
 

 79

wprowadzeniem innowacji oraz inwestycji 
służących do prowadzenia prac B+R  w 
przedsiębiorstwie.  
 
Oś priorytetowa V Dyfuzja innowacji   
w zakresie wsparcia powiązań 
kooperacyjnych o znaczeniu 
ponadregionalnym oraz wsparcia 
proinnowacyjnych instytucji otoczenia 
biznesu świadczących usługi o znaczeniu 
ponadregionalnym. 

 

 

- charakter i zasięg 
geograficzny projektu 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko na lata 
2007-2013 

Oś priorytetowa 4. Przedsięwzięcia 
dostosowujące przedsiębiorstwa do 
wymogów ochrony środowiska 

w zakresie promocji produktów i procesów 
przyjaznych dla środowiska 

- typ beneficjenta 

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki na lata 
2007-2013 

Oś priorytetowa 6. Rynek pracy otwarty 
dla wszystkich  

W zakresie wspierania oraz promocji 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia (w 
tym doradztwo i dotacje na rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej, tzw. 
„start-up”) 

- charakter projektu, typ 
beneficjenta 

 

Komplementarność z innymi osiami priorytetowymi MRPO: 
Oś priorytetowa / obszar tematyczny Kryterium demarkacji 

Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy 

W zakresie wsparcia dla MSP oraz przedsiębiorstw 
uzdrowiskowych wyłącznie w ramach inwestycji w 
ogólnodostępną infrastrukturę uzdrowiskową – projekty związane z 
budową, rozbudową i renowacją ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej (w tym hotelarskiej) i rekreacyjnej 

- typ beneficjenta, sektor 
działalności gospodarczej 

Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 

W zakresie wsparcia potencjału badawczego KOM 

- charakter projektu 

Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska 

z zakresu przedsięwzięć dotyczących infrastruktury ochrony 
środowiska (w tym w obszarach ciepłownictwa, gospodarki 
komunalnej oraz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych) 

- charakter projektu, typ 
beneficjenta 

 

Kategorie interwencji funduszy strukturalnych: 
W ramach osi priorytetowej 2. będą miały zastosowanie następujące kategorie interwencji: 
03, 04, 05, 08, 09. 
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OŚ PRIORYTETOWA 3. TURYSTYKA I PRZEMYSŁ KULTUROWY 

Cel operacyjny: 
Podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu. 

 

Wskaźniki: 

 Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Zakładana 
wartość w roku 

docelowym  
2013 

Źródło 
danych 

/częstotliwość 
pomiaru 

Liczba wspartych 
projektów z zakresu 

turystyki 
szt. 0 100 IZ/corocznie 

Wskaźniki 
produktu Liczba nowoutworzonych, 

zmodernizowanych, 
wyposażonych obiektów 

kultury i dziedzictwa 

szt. 0 60 IZ/corocznie 

Liczba osób 
korzystających w ciągu 

roku z obiektów objętych 
wsparciem w wyniku 
realizacji projektów 

osoby 0   2 mln IZ/corocznie 
Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba utworzonych 
miejsc pracy  

osoby 0 600 Beneficjent 
/corocznie 

Wskaźnik 
oddziaływa -

-nia 

Liczba osób 
odwiedzających 

Małopolskę 
osoby 

9,3 mln 
(dane za 

2005) 
11,9 mln 

Małopolska 
Organizacja 

Turystyczna / 
co 2 lata 

 

Odniesienie do polityk Wspólnoty: 
Oś priorytetowa jest zgodna z wytycznymi programowymi na poziomie europejskim – 
dokumentem pn. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty: 
Wytyczna 1.1.: Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji 
i zatrudnienia 
1.1.2. Wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a wzrostem 
Wytyczna 1.2.: Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu 
1.2.2. Ułatwianie innowacji i promowanie przedsiębiorczości 
 
2. Terytorialny wymiar polityki spójności 
2.2. Wspieranie zróżnicowania gospodarczego obszarów wiejskich, obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o niekorzystnym położeniu ze względu na warunki przyrodnicze 
 

 

Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej: 
Oś priorytetowa wpisuje się w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, w tym 
w szczególności w cele: 
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4. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie 
sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług 
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej; 
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 
wiejskich; 
 

Na poziomie regionalnym priorytet będzie realizował cele Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu „Konkurencyjność gospodarcza”, w 
obszarze „Gospodarka regionalnej szansy”: kierunek polityki „Rozwój przemysłów czasu 
wolnego” oraz w polu „Rozwój społeczny i jakość życia”, w obszarze rozwoju „Dziedzictwo 
i przestrzeń regionalna”. 

 

Istotnym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność regionu i zwiększenie jego 
potencjału gospodarczego jest rozwój turystyki. Małopolska posiadając wybitne walory 
środowiskowe jak i dziedzictwa historyczno-kulturowego, należy do najbardziej 
uczęszczanych w skali kraju obszarów turystycznych. Jednocześnie słabe wykorzystanie 
niektórych obiektów turystycznych i sanatoryjnych świadczy o znacznych rezerwach oraz 
o niskiej ich rentowności. Jest to efekt braku atrakcyjnej oferty oraz skutecznej promocji. 
Jednym z głównych czynników słabego wykorzystania bazy noclegowej jest niski standard 
wyposażenia obiektów i niezadowalająca jakość świadczonych usług. Stan i struktura 
obiektów bazy noclegowej wskazuje na wyraźne braki i niewielką możliwość zaspokojenia 
potrzeb rekreacyjnych gości w obiektach noclegowych. Zbyt wąska jest również gama 
oferowanych produktów turystycznych i zróżnicowanych pakietów, słaby stopień 
wykorzystania wielu atrakcji kulturowych i przyrodniczych. Słabo rozwinięta jest sieć 
punktów informacyjnych i samoobsługowych. Dzięki inwestycjom w bazę turystyczną, 
można w znaczny sposób podwyższyć pozycję Małopolski nie tylko na rynku krajowym, ale 
także międzynarodowym. 

Z punktu widzenia warunków rozwoju turystyki strategicznym zasobem Małopolski jest jego 
dziedzictwo kulturowe. Województwo Małopolskie to obszar historycznej wielokulturowości, 
który charakteryzuje się jednak wyraźnie wykształconą tożsamością regionalną. Zachowanie 
regionalnej różnorodności wymaga ochrony oryginalnych cech kulturowych, zarówno 
w obrębie kultury profesjonalnej, jak i amatorskiej oraz istniejących elementów dziedzictwa 
przyrodniczego. 

W regionie znajdują się liczne obiekty i zespoły zabytkowe. Są to często unikatowe zabytki 
oraz zbiory, niezwykle cenne z punktu widzenia dorobku kulturalnego kraju. Wiele z nich 
pozostaje jednak poza szerszym odbiorem, a nawet są one często zupełnie odizolowane ze 
względu na zły stan techniczny bądź niewystarczające zabezpieczenie. Z każdym rokiem 
narastają problemy z prawidłowym utrzymaniem, ochroną i ekspozycją wyjątkowych 
obiektów i miejsc, a ich degradacja jest coraz szybsza. Co więcej, jednostki zarządzające mają 
duże trudności w przywróceniu takiego stanu, który umożliwiłby ich udostępnianie ze 
względu na ograniczone możliwości finansowe i problemy w zdobywaniu odpowiednich 
środków na prawidłową konserwację i promocję. 

Małopolska jest regionem o szczególnie bogatej i różnorodnej ofercie kulturalnej. Kalendarz 
wydarzeń obfituje w przedsięwzięcia ważne nie tylko w skali regionu, ale też w skali kraju 
i świata. Realizacja nowych projektów w małopolskich instytucjach kultury umożliwi 
wprowadzenie nowej jakości usług w zakresie kultury i sztuki, dających możliwość realizacji 
projektów innowacyjnych i interdyscyplinarnych. 
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Wspieranie szerokiego wachlarza inicjatyw kulturalnych przyczynia się do rozwoju regionu 
oraz wzrostu konkurencyjności regionalnych produktów kulturalnych i turystycznych na 
rynku krajowym i zagranicznym. 

 

Opis osi priorytetowej: 
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. 

W ramach wsparcia rozwoju infrastruktury turystycznej, realizowane będą wyłącznie operacje 
mające wpływ na ekonomiczny rozwój regionu (w tym projekty przedsiębiorców działających 
w branży turystycznej), w szczególności: 

− budowa regionalnego systemu informacji turystycznej; 
− inwestycje w poprawę bazy noclegowej, w szczególności w gminach 

uzdrowiskowych oraz przystosowanie obiektów zabytkowych do celów 
turystycznych; 

− rozwój produktu i oferty turystycznej, w tym m.in.: 
o opracowanie i wdrożenie nowych produktów turystycznych o zasięgu 

regionalnym oraz rozbudowa istniejących produktów turystycznych; 
o inwestycje w budowę, rozbudowę i renowację szlaków turystycznych; 
o inwestycje w ogólnodostępną infrastrukturę uzdrowiskową; 
o inwestycje służące rozwojowi funkcji turystycznych stacji narciarskich i  

akwenów wodnych; 
o inwestycje w infrastrukturę rekreacyjno-sportową, powiązaną z funkcjami 

turystycznymi; 
o inwestycje w infrastrukturę targowo-wystawienniczą; 
o inwestycje zmierzające do przystosowania terenów zdegradowanych do 

nowych funkcji związanych z turystyką. 

W ramach wsparcia rozwoju produktów dziedzictwa kulturowego, realizowane będą 
w szczególności następujące grupy operacji: 

- inwestycje w ochronę i ekspozycję zabytkowych obiektów i zespołów kulturowych, 
ruchomych i nieruchomych, mające na celu przywrócenie ich dawnej świetności, 
podjęcie niezbędnych kroków w celu uniknięcia ich degradacji w przyszłości oraz 
publiczne udostępnienie dla celów turystycznych; 

- inwestycje w ochronę, zabezpieczenie oraz wyeksponowanie dla celów turystycznych 
obiektów dziedzictwa przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 
Natura 2000, jako ważnego elementu budującego atrakcyjność regionu.  

Znaczny nacisk zostanie położny na wspieranie projektów dotyczących nie tylko konserwacji 
i zabezpieczenia obiektów zabytkowych, ale również wzmacniających ich funkcje turystyczne 
poprzez kompleksowe produkty turystyczne lub kulturowe, stanowiące rozpoznawalną 
atrakcję województwa. 

W ramach wsparcia instytucji kultury, realizowane będą w szczególności następujące grupy 
operacji: 
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- inwestycje w infrastrukturę instytucji dbających o rozwój kultury oraz o ochronę 
dziedzictwa kulturowego w Małopolsce (m.in. bibliotek, muzeów, teatrów), w celu 
zwiększenia atrakcyjności regionu, a więc mające znaczenie ponadlokalne; 

- projekty służące stworzeniu zintegrowanego systemu informacji o atrakcjach 
kulturalnych regionu oraz katalogu stałych i jednorazowych przedsięwzięć 
kulturalnych, a także ważne w skali regionalnej i ponadregionalnej wydarzenia 
kulturalne.  

Podkreślić należy, iż projekty wpisujące się tematycznie w zakres osi priorytetowej ale 
mające charakter metropolitalny (dotyczące infrastruktury kulturalnej, kongresowej i 
wystawienniczej) i planowane do realizacji na obszarze Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego mogą uzyskać wsparcie wyłącznie w ramach osi priorytetowej 5 MRPO. 

 

Występowanie instrumentu elastyczności finansowej: 
Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-financing’u) 
w zakresie szkoleń i doradztwa niezbędnych do realizacji celów finansowanych inwestycji, 
szczególnie w dla pracowników punktów informacji turystycznej. Udział finansowania w 
ramach tego instrumentu nie przekroczy 10% kwoty przeznaczonej na oś priorytetową. 

 

Główne grupy 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. instytucje kultury; 
6. szkoły wyższe; 
7. organizacje pozarządowe; 
8. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków 

wyznaniowych; 
9. przedsiębiorcy. 

 

Komplementarność osi priorytetowej z programami operacyjnymi w ramach Polityki 
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej: 

Program Oś priorytetowa / obszar tematyczny Kryterium demarkacji 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 

Oś priorytetowa 3. Jakość życia na 
obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej” w zakresie 
następujących obszarów: 

- pomocy podmiotom z tytułu podjęcia lub 
rozwoju działalności w zakresie usług 
turystycznych związanych ze sportem, 
rekreacją i wypoczynkiem. 

- budowy remontu lub przebudowy 
infrastruktury związanej z rozwojem 
funkcji turystycznych, sportowych lub 
społeczno-kulturalnych; obiektów  

- obszar realizacji projektu, 

- wartość projektu 
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służących promocji obszarów wiejskich, w 
tym propagowaniu i zachowaniu 
dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki 
oraz kultury, odnawiania, eksponowania 
lub konserwacji lokalnych pomników 
historycznych, budynków będących 
zabytkami lub miejsc pamięci; 

- z tworzeniem lub rozwojem 
mikroprzedsiębiorstw działających 
w zakresie usług turystycznych  
związanych ze sportem, rekreacją i 
wypoczynkiem. 

Program Operacyjny 
Zrównoważony 
rozwój sektora 
rybołówstwa i 
nadbrzeżnych 
obszarów rybackich 
2007-2013 

Priorytet 2. Akwakultura, rybołówstwo 
śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny  

w zakresie infrastruktury związanej z 
turystyką oraz usług na rzecz małych 
społeczności rybackich oraz działań 
związanych z ekoturystyką i wędkarstwem 
sportowym 

- rodzaj projektu 

- sektor działalności 
beneficjenta 

Program Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka 2007-
2013 

Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na 
rynku międzynarodowym  

w zakresie budowy produktów 
turystycznych  

- wartość projektu 

- zasięg 
(regionalny/ponadregionalny) 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko 2007-
2013 

Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami 
i ochrona powierzchni ziemi w zakresie 
rekultywacji na cele przyrodnicze terenów 
zdegradowanych. 

Oś priorytetowa V Ochrona przyrody i 
kształtowanie postaw ekologicznych w 
zakresie ochrony przyrody na obszarach 
chronionych, zagrożonych wyginięciem 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 
umożliwiającym prawidłowe 
funkcjonowanie sieci NATURA 2000.  

Oś priorytetowa XII  Kultura i dziedzictwo 
kulturowe, w zakresie następujących 
obszarów: 

- rozbudowy i modernizacji infrastruktury 
kultury oraz ochrony dziedzictwa 
kulturowego, 

- ochrony i zachowania zabytków 
nieruchomych i  ruchomych, 

- rozwoju zasobów cyfrowych, 
bibliotecznych i archiwalnych oraz 
zasobów wirtualnych muzeów. 

- poprawy stanu infrastruktury kultury, w 
tym szkolnictwa artystycznego. 

- wartość projektu 

- zasięg 
(regionalny/ponadregionalny) 

 

- wartość projektu 

 

 

 

 

 

 

- wartość projektu 

 

Program Operacyjny Brak wsparcia o charakterze  
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Kapitał Ludzki 2007-
2013 

komplementarnym w stosunku do osi 
priorytetowej 3. MRPO 

Program Współpracy 
Przygranicznej Polska 
- Republika Słowacka  

 

Priorytet II. Rozwój społeczno-
gospodarczy  

- wspieranie rozwoju nowych produktów i 
lepsze zarządzanie turystyką, kulturą i 
tradycyjnym rzemiosłem 

- inwestycje w transgraniczną 
infrastrukturę turystyczną 

- organizacja wspólnych transgranicznych 
przedsięwzięć turystycznych i kulturowych 
na terenach przygranicznych 

-inwestycje związane z ochroną 
dziedzictwa przyrodniczego 

-wspieranie w tworzeniu wspólnych 
produktów kulturowych, turystycznych i 
tradycyjnego rzemiosła 

- obszar realizacji projektu 

 

- charakter projektu 
(transgraniczny) 

 

Komplementarność z innymi osiami priorytetowymi MRPO: 
Oś priorytetowa / obszar tematyczny Kryterium demarkacji 

Oś priorytetowa 1 Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na 
wiedzy w zakresie: 

- budowy lub modernizacji publicznych punktów dostępu do 
internetu (aktywnych - w formie telecentrów, pośrednich - PIAP-
ów umieszczonych w miejscach takich jak biblioteki publiczne, 
urzędy gminne czy ośrodki kultury); 

- budowy lub rozbudowy systemów udostępniających e-usługi 
publiczne w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, 
turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki komunalnej; 

- rodzaj projektu 

Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, w zakresie: 

- inwestycji w obszarze infrastruktury kulturalnej, kongresowej i 
wystawienniczej 

- lokalizacja projektu, 

- charakter projektu, 

Oś priorytetowa 6.  Spójność wewnątrzregionalna w zakresie: 

- lecznictwa sanatoryjnego i przyrodolecznictwa: przebudowy, 
rozbudowy, remontów obiektów związanych z infrastrukturą 
ochrony zdrowia, 

- rodzaj projektu i rodzaj 
beneficjenta 

Oś priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna  zakresie: 

- promocji Małopolski poza granicami kraju oraz organizacja 
międzynarodowych wydarzeń na terenie KOM 

- obszar realizacji projektu,  

- zasięg oddziaływania 
proejktu 

 

Kategorie interwencji funduszy strukturalnych: 

W ramach osi priorytetowej 3. będą miały zastosowanie następujące kategorie interwencji: 
08, 51, 55, 57, 58, 59, 60. 
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OŚ PRIORYTETOWA 4. INFRASTRUKTURA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

Cel operacyjny: 
Rozwój infrastruktury sprzyjającej wzrostowi społeczno–gospodarczemu. 

 

Wskaźniki: 

 Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Zakładana 
wartość w roku 

docelowym   
2013 

Źródło danych 
/częstotliwość 

pomiaru 

Liczba projektów z 
zakresu transportu szt. 0 55 Beneficjent/ 

corocznie 

Liczba km nowych dróg: 
- drogi regionalne 
- drogi lokalne 

km 0 
 

45 
12 

Beneficjent/ 
corocznie 

Liczba km 
zrekonstruowanych dróg: 
- drogi regionalne 
- drogi lokalne 

km 0 

 
 

350 
180 

Beneficjent/ 
corocznie 

Liczba zakupionego 
taboru transportu 

publicznego (tabor 
kolejowy, autobusy 

miejskie) 

szt. 0 41 Beneficjent/ 
corocznie 

Wskaźniki 
produktu 

Powierzchnia 
stworzonych i 

rozbudowanych stref 
inwestycyjnych 

ha 0 150 Beneficjent/ 
corocznie 

Oszczędność czasu w 
euro na nowych drogach i 

zmodernizowanych w 
przewozach pasażerskich 

i towarowych 

min./euro 0 

Wskaźnik 
zostanie podany 

w 2008 r. po 
ogłoszeniu 
konkursu 
projektów 

IZ/ 

co 3 lata 

Liczba pasażerów 
obsługiwanych przez 

transport publiczny (nowo 
zakupiony tabor 

autobusowy) 

osoby/rok 0 6,5 mln Beneficjent/ 
corocznie 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba miejsc pracy 
utworzona w strefach 

inwestycyjnych 
osoby 0 2 000 Beneficjent/ 

corocznie 

Wskaźnik 
oddziaływa -

-nia 

Liczba mieszkańców 
znajdująca się w 

izochronie 1 godziny 
dojazdu do Krakowa 

osoby 1,8 mln. 2,2 mln IZ/ 
co 2 lata 

 
Odniesienie do polityk Wspólnoty: 
Oś priorytetowa jest zgodna z wytycznymi programowymi na poziomie europejskim – 
dokumentem pn. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty: 
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Wytyczna 1.1.: Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji 
i zatrudnienia 
1.1.1 Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej 
1.1.2. Wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a wzrostem 
 

Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej: 
Oś priorytetowa 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.  
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 priorytet będzie realizował cele Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu: „Konkurencyjność gospodarcza”, 
w obszarze rozwoju „Infrastruktura dla rozwoju regionalnego”. 

 

Możliwości dynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego Małopolski zależne są od 
poziomu wyposażenia w podstawową infrastrukturę techniczną, która choć nie gwarantuje 
rozwoju, to jednak stanowi dla niego niezbędny warunek. 

Poziom rozwoju infrastruktury transportowej stanowi jeden z podstawowych czynników 
decydujących o atrakcyjności lokalizacyjnej województwa dla działalności biznesowej, 
zwiększania mobilności przestrzennej mieszkańców oraz poprawy połączeń pomiędzy 
poszczególnymi ośrodkami gospodarczymi. W tym kontekście istotne jest również 
zapewnienie sprawnego systemu połączeń pomiędzy obszarami wiejskimi a miastami – jest to 
warunek zwiększenia mobilności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, dla których 
pobliskie miasta są miejscem pracy. 

Województwo Małopolskie, podobnie jak większość obszaru kraju, boryka się z problemem 
braku odpowiedniej infrastruktury technicznej, w szczególności komunikacyjnej, która 
pozwoliłaby na swobodny rozwój gospodarczy w każdej części regionu. 

Prowadzenie polityki rozwoju w zgodzie z zasadą rozwoju zrównoważonego wymaga 
również inwestowania w rozwój systemów transportu publicznego zmierzający do rezygnacji 
mieszkańców regionu ze środków transportu indywidualnego, na rzecz transportu 
zbiorowego. Dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych szczególnie konieczna 
jest wymiana taboru autobusowego na bardziej przyjazny dla środowiska. Sprawne 
funkcjonowanie systemu transportowego, posiadającego zdolność wspomagania rozwoju 
gospodarczego jest uwarunkowane zsynchronizowanym powiązaniem układu drogowego 
z układem kolejowym, lotniczym oraz możliwości koordynacji środków transportu 
indywidualnego z transportem zbiorowym. 

Trzecim istotnym aspektem związanym z infrastrukturalnymi uwarunkowaniami rozwoju 
Małopolski jest brak dostatecznej ilości terenów odpowiednio przygotowanych pod 
inwestycje przedsiębiorstw. Tworzenie stref aktywności gospodarczej traktować należy jako 
istotny czynnik dynamizujący życie gospodarcze regionu, nie tylko poprzez napływ nowych 
inwestorów  oraz wzrost zatrudnienia na obszarach tworzonych stref, ale  również pociąganie 
za sobą rozwoju usług i działalności prowadzonych  przez kooperantów spoza strefy, 
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pozwalające  tym samym na generowanie dodatkowych miejsc pracy w otoczeniu stref. 
O zapotrzebowaniu na grunty zgłaszanym przez inwestorów może świadczyć przykład 
Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, gdzie  w latach 2005-2006 sprzedane zostały obszary o 
powierzchni 220,65 ha. W znacznie mniejszym obszarowo Wojnickim Zielonym  Parku 
Przemysłowym (na obecnym etapie - 60 ha), w przywołanym powyżej okresie, udało się 
sprzedać obszar 21,85 ha.  Konieczne jest zatem pełne przygotowanie w regionie obszarów, 
które dzięki odpowiedniej infrastrukturze i dostępności staną się atrakcyjnym miejscem 
lokowania inwestycji. 

W celu stworzenia lepszych warunków dla powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych 
konieczne jest także rozwijanie, tworzenie oraz rozbudowa podstawowej infrastruktury 
teleinformatycznej na terenach inwestycyjnych. Zwiększy to atrakcyjność tych obszarów dla 
rozwoju działalności gospodarczej. 

 

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

- infrastruktury drogowej; 

- transportu zbiorowego, oraz 

- stref aktywności gospodarczej. 

W odniesieniu do infrastruktury drogowej, realizowane będą w szczególności następujące 
grupy operacji: 

- inwestycje w budowę oraz modernizację dróg regionalnych i lokalnych istotnych dla 
rozwoju regionu (w tym w szczególności: dojazdów do istniejących i nowych 
odcinków autostrady A4, obwodnic miejscowości oraz połączeń z głównymi miastami 
województwa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;  

- inwestycje mające na celu poprawę dostępności transportowej do stref aktywności 
gospodarczej; 

- przedsięwzięcia z zakresu tworzenia nowoczesnych technik zarządzania ruchem 
drogowym. 

Z uwagi  na strategiczne znaczenie dla zapewnienia spójnego i sprawnego układu drogowych 
szlaków komunikacyjnych regionu oraz jego powiązania ze szlakami krajowymi, 
priorytetowo traktowane będą projekty dotyczące dróg o dużym znaczeniu dla rozwoju 
regionu. Przewiduje się, iż  w ramach działania ok. 70% środków pochodzących z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego skierowanych zostanie na infrastrukturę 
drogową o znaczeniu regionalnym. 

W związku z powyższym, za najważniejsze w zakresie infrastruktury drogowej uznaje się  
inwestycje pozwalające na powiązanie regionalnych ciągów drogowych z drogową siecią 
TEN-T oraz budowę obejść/obwodnic miejscowości, pozwalających na wyprowadzenie z ich 
obrębu dużych strumieni ruchu, przyczyniając się tym samym do obniżenia zagrożeń dla 
bezpieczeństwa oraz zmniejszenia utrudnień w ruchu. 

W odniesieniu do transportu  zbiorowego, realizowane będą grupy operacji wzmacniające 
systemy transportu  publicznego miast posiadających komunikację publiczną wraz 
z obszarami funkcjonalnie z nimi powiązanymi ( z wyłączeniem  Krakowa oraz strefy 
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podmiejskiej Krakowa obsługiwanej przez miejski transport publiczny miasta Krakowa, które 
kwalifikują się do wsparcia w ramach osi priorytetowej 5.), w tym w szczególności: 

- inwestycje w rozwiązania umożliwiające integrację różnych środków transportu (np. 
węzły przesiadkowe, systemy Park & Ride); 

- inwestycje w środki transportu: tabor autobusowy (wyłącznie autobusy o zmniejszonej 
emisji zanieczyszczeń) oraz w tabor kolejowy służący pasażerskim przewozom 
regionalnym (tabor kolejowy również na obszarze KOM) oraz przedsięwzięcia z 
zakresu modernizacji regionalnej sieci kolejowej  - modernizacja torów kolejowych - 
przyczyniające się do poprawy czasu przejazdu na zmodernizowanych odcinkach; 

- przedsięwzięcia z zakresu zarządzania transportem publicznym. 

W odniesieniu do stref aktywności gospodarczej, realizowane będą w szczególności 
następujące grupy operacji: 

- inwestycje służące kompleksowemu przygotowaniu terenów pod inwestycje (za 
wyjątkiem terenów pod inwestycje turystyczne i obiekty handlowe), w tym 
z wykorzystaniem terenów poprzemysłowych i powojskowych. Zakłada się, iż tereny 
powinny charakteryzować się dogodnym dojazdem oraz odpowiedniej wielkości 
powierzchnią w zwartym i dyspozycyjnym układzie. Usytuowanie strefy 
inwestycyjnej objęte wspieranym projektem powinno wynikać z dokumentów 
planowania przestrzennego. Kompleksowe zagospodarowanie może obejmować 
wyposażenie w podstawowe media (gaz, prąd, woda, kanalizacja, itp), ale nie 
wyklucza inwestycji w dodatkową infrastrukturę oraz rozwiązania konieczne ze 
względu na specyficzne wymagania potencjalnych inwestorów. Projekty służące 
przygotowaniu terenów pod inwestycje nie mogą polegać wyłącznie na budowie drogi 
dojazdowej do tych terenów; 

- inwestycje zmierzające do utworzenia i uruchomienia inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz polegające na rozwijaniu lub tworzeniu stref o charakterze parków 
technologicznych ukierunkowanych na współpracę z instytucjami badawczo-
rozwojowymi. Dostępne będzie wsparcie wyposażenia tych stref w wielofunkcyjną 
infrastrukturę szkoleniowo-konferencyjno-biurową o najwyższym standardzie, 
ukierunkowaną na pomoc firmom w początkowym okresie ich działalności. 

 

Występowanie instrumentu elastyczności finansowej:   
Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-financing’u) 
w zakresie niezbędnych szkoleń, doradztwa i innych usług wspierających w początkowym 
okresie funkcjonowania podmioty działające w inkubatorach przedsiębiorczości.  

 

Główne grupy beneficjentów: 
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; 
3. szkoły wyższe; 
4. instytucje otoczenia biznesu; 
5. przedsiębiorcy. 
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Komplementarność osi priorytetowej z innymi programami operacyjnymi w ramach 
Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej:    

Program  
Oś priorytetowa /  

obszar tematyczny 
Kryterium demarkacji 

Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 

Oś priorytetowa 1. Poprawa 
konkurencyjności sektora rolnego i 
leśnego w obszarach: 

- wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej 
sieci dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych i leśnych oraz dojazdów do 
zabudowań gospodarczych  (drogi 
gminne, dojazdowe do gruntów rolnych, 
wydzielane w ramach projektów 
scaleniowych) 

- kategoria drogi; 

- wydzielenie w ramach 
projektów scaleniowych; 

 

 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013 

Oś priorytetowa 6. Drogowa i lotnicza 
sieć TEN-T w obszarach: 

- budowa i przebudowa dróg krajowych 
znajdujących się w sieci TEN-T (w tym 
odcinków w miastach na prawach 
powiatu); 

Oś priorytetowa 7. Transport przyjazny 
środowisku w obszarach: 

- budowa infrastruktury czystego 
transportu publicznego  na terenie 9 
obszarów metropolitalnych, w tym 
krakowskiego; 

- połączenia kolejowe o znaczeniu 
międzyregionalnym; 

- zakup taboru dla połączeń 
międzyregionalnych  

Oś priorytetowa 8. Bezpieczeństwo 
transportu i krajowe sieci transportowe 
w obszarach: 

- budowa i przebudowa dróg krajowych 
znajdujących się poza siecią TEN-T; 

- nowoczesne techniki zarządzania 
ruchem drogowym; 

- inteligentne systemy transportu w 
zakresie transportu publicznego, na 
obszarze 9 obszarów metropolitalnych, w 
tym krakowskiego 

 

 

- kategoria drogi; 

 

 

 

 

- obszar realizacji projektu; 

 

 

- charakter projektu; 

- charakter projektu; 

 

 

 

-  kategoria drogi; 

 

- kategoria drogi; 

 

- obszar realizacji projektu i 
kategoria drogi; 

Program Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013 

Priorytet 5.  Dyfuzja innowacji 
w obszarach:  

- wsparcie nowych oraz już 
funkcjonujących instytucji otoczenia 
biznesu (IOB) - parki technologiczne, 

 

 

- zasięg działania IOB 
(regionalny/ponadregionalny) 
oraz wartość kosztów 
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inkubatory technologiczne; 

Priorytet 6.  Polska gospodarka na rynku 
międzynarodowym w obszarach:  

- prac studyjno – koncepcyjnych w 
ramach przygotowania terenów 
inwestycyjnych od podstaw 

kwalifikowanych (dot. parków 
technologicznych)  

 

- powierzchnia terenu 
inwestycyjnego 

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007-
2013 

Brak wsparcia o charakterze 
komplementarnym w stosunku do osi 
priorytetowej 4. MRPO 

- 

Program Współpracy 
Przygranicznej Polska - 
Republika Słowacka  

 

Priorytet .1  Rozwój infrastruktury 
transgranicznej w obszarach: 

- inwestycje w dostępność i jakość dróg 
regionalnych i lokalnych  

 

- charakter projektu 
(transgraniczny) 

 

Komplementarność z innymi osiami priorytetowymi MRPO: 
 Oś priorytetowa / obszar tematyczny Kryterium demarkacji 

Oś priorytetowa 6.Spójność wewnątrzregionalna w obszarach: 

- budowa i remonty infrastruktury drogowej wyłącznie w ramach 
typów projektów przewidzianych w tej osi; 

- charakter projektu; 

Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny w obszarach: 

- budowa infrastruktury czystego transportu publicznego (zakup 
taboru autobusowego o obniżonej emisji zanieczyszczeń); 

- inteligentne systemy transportu w zakresie transportu 
publicznego; 

- projekty integrujące transport publiczny z transportem prywatnym 

 

- obszar realizacji projektu; 

 

- obszar realizacji projektu; 

 

- obszar realizacji projektu; 

 

Kategorie interwencji funduszy strukturalnych: 

W ramach osi priorytetowej 4. będą miały zastosowanie następujące kategorie interwencji: 
09, 16,18, 23, 52. 



Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Projekt – 10 lipca 2007 r. 
 

 92

 

OŚ PRIORYTETOWA 5. KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY 

Cel operacyjny: 
Wzmocnienie pozycji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego jako znaczącego ośrodka 
metropolitalnego w Europie. 

 
Wskaźniki: 

 Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Zakładana 
wartość w roku 

docelowym  
2013 

Źródło danych 
/częstotliwość 

pomiaru 

Liczba projektów z 
zakresu innowacji szt. 0 2 IZ/corocznie 

Liczba wspartych 
obiektów z zakresu 

infrastruktury kulturalnej, 
zdrowotnej i turystycznej 

na obszarze KOM 

szt. 0 10 IZ/corocznie 
Wskaźniki 
produktu 

Liczba projektów z 
zakresu transportu 

zbiorowego na terenie 
KOM 

szt. 0 7 IZ/corocznie 

Liczba osób 
korzystających z 

infrastruktury 
metropolitarnej wspartej 

w wyniku realizacji 
projektów (rocznie) 

osoby 0 200 tys. IZ/corocznie 

Liczba instytucji 
współpracujących w 
ośrodku innowacji 

szt. 0 5 IZ/corocznie 
Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba pasażerów 
obsługiwanych przez 
transport miejski na 

terenie KOM (nowy  tabor 
autobusowy, rocznie) 

osoby 0 17,5 mln Beneficjent/ 
corocznie 

Wskaźnik 
oddziaływa -

-nia 

Liczba turystów 
odwiedzających Kraków 

(rocznie) 
osoby 

7,1 mln 
(dane za 

2005) 
9,4 mln Badania MOT/ 

co 2 lata 

 

Odniesienie do polityk Wspólnoty: 
Oś priorytetowa jest zgodna z wytycznymi programowymi na poziomie europejskim – 
dokumentem pn. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty: 
Wytyczna 1.1.: Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji 
i zatrudnienia 
1.1.1 Rozszerzenie i poprawa infrastruktury transportowej 
1.1.2. Wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a wzrostem 
Wytyczna 1.2.: Poprawa poziomu wiedzy i innowacyjności na rzecz wzrostu 
1.2.1. Zwiększenie i lepsze ukierunkowanie inwestycji w BRT 
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2. Terytorialny wymiar polityki spójności 
2.1. Wkład miast we wzrost i zatrudnienie 
 

Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej: 
Oś priorytetowa 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 priorytet będzie realizował cele Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu: „Konkurencyjność gospodarcza”, 
w obszarze rozwoju „Krakowski Obszar Metropolitalny”. 

 

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. 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 Krakowa w relacji do innych obszarów metropolitalnych, tak krajowych, jak i 
europejskich. 

Ważnym, ale nie do końca wykorzystanym atutem Małopolski jest funkcjonujący prężny 
ośrodek naukowy w Krakowie. Sama liczba uczelni wyższych, studentów, wielość kierunków 
studiów i dyscyplin nauki stanowi ważny miernik potencjału naukowego Krakowskiego 
Obszaru Metropolitalnego, który nie przynosi jednak regionowi oczekiwanych korzyści. 
Tradycje krakowskiego ośrodka naukowego, bez wątpienia jednego z najważniejszych 
w kraju, zobowiązują do działań umacniających i poprawiających jego funkcjonowanie. 
Konieczna jest integracja środowiska naukowego regionu, jak również współpraca i lepsza 
koordynacja działań. Potencjał naukowy i technologiczny Krakowa nie jest w wystarczającym 
stopniu wykorzystywany w przedsiębiorstwach. Stworzenie sieci takich powiązań stanowi 
poważne wyzwanie. Konieczne jest stworzenie warunków i zachęt do nawiązania współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami transferu 
wiedzy i technologii. 

KOM i jego główne miasto - Kraków, jako wiodący małopolski ośrodek wzrostu 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 wewnątrz KOM, w tym 
systemu komunikacji zbiorowej, jak i zapewnienia dogodnego dostępu do stolicy metropolii 
z zewnątrz, co łącznie powinno umożliwiać rozwój metropolii w wymiarze gospodarczym 
i społecznym.  



Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Projekt – 10 lipca 2007 r. 
 

 94

 

Opis osi priorytetowej: 
Interwencje przewidziane w ramach niniejszej osi priorytetowej będą realizowane na obszarze 
wyodrębnianym geograficznie – Krakowskim Obszarze Metropolitalnym (KOM). Jest to 
swoisty region funkcjonalny, obejmujący kilkadziesiąt jednostek samorządu terytorialnego, 
w tym ośrodek centralny – Kraków wraz z sąsiadującym zespołem jednostek osadniczych, 
powiązanych z metropolią różnymi związkami interakcyjnymi. Zasięg przestrzenny KOM jest 
szczegółowo określony w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. 

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

- wzmocnienia potencjału badawczego KOM; 

- rozwoju funkcji metropolitalnych, oraz 

- zintegrowanego transportu metropolitalnego. 

W celu wzmocnienia potencjału badawczego KOM, który powinien stać się centrum 
nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki skutecznie konkurując z innymi ośrodkami, 
w Europie i na świecie, realizowane będą w szczególności następujące grupy operacji: 

- działania obejmujące współpracę ośrodków badawczych, w tym wsparcie 
małopolskiego ośrodka innowacyjnego; 

- działanie wzmacniające współpracę ośrodków badawczych, w tym system grantów 
inwestycyjnych w celu wsparcia małopolskiego ośrodka innowacyjnego. 

Wsparcie finansowe zostanie skoncentrowane na kilku najważniejszych projektach 
związanych ze wzmocnieniem potencjału KOM jako ośrodka badań. 

W odniesieniu do rozwoju funkcji metropolitalnych, wsparte będą grupy operacji realizowane 
przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące działalność na terenie KOM, polegające na 
uzupełnieniu oferty usług publicznych o znaczeniu metropolitalnym, dotyczące 
w szczególności: 

- inwestycji w infrastrukturę kulturalną, kongresową i wystawienniczą (w tym 
w obiektach dziedzictwa kulturowego) - wyłącznie operacje mające wpływ na 
ekonomiczny rozwój regionu, zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa 
Małopolskiego i spójne z Narodową Strategią Rozwoju Kultury ; 

- inwestycji w zakresie implementacji nowoczesnych technologii medycznych 
i informatycznych do sektora ochrony zdrowia oraz innych inwestycji w tym sektorze 
o znaczeniu metropolitalnym, prowadzących przede wszystkim do poprawy jakości i 
dostępności usług ochrony, zgodnie z Małopolskim Programem Ochrony Zdrowia 
2006-2013 oraz Narodowym Programem Zdrowia 2007-2015. 

W odniesieniu do zintegrowanego transportu metropolitalnego, obejmującego Kraków i jego 
strefę podmiejską obsługiwaną przez miejski transport publiczny miasta Kraków, realizowane 
będą w szczególności następujące grupy operacji: 

- inwestycje w infrastrukturę transportową służące tworzeniu systemu 
uwzględniającego wzrost udziału transportu publicznego w przewozach pasażerskich, 
w tym w szczególności  inwestycje w rozwiązania umożliwiające integrację różnych 
środków transportu, poprawę sprawności zarządzania systemami transportowymi, 
podniesienie dostępności i szybkości przemieszczania się ludności oraz poprawę 
komfortu tych usług; 
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- zakupy taboru autobusowego o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń,  

- wsparcie inwestycji w infrastrukturę Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach 
i infrastrukturę okołolotniskową, komplementarne do wsparcia umożliwionego przez 
PO Infrastruktura i Środowisko. 

 

Występowanie instrumentu elastyczności finansowej: 
Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-financing’u) 
w zakresie niezbędnym do realizacji celów finansowanych inwestycji. Udział finansowania 
w ramach tego instrumentu nie przekroczy 10% kwoty przeznaczonej na oś priorytetową. 

 

Główne grupy 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; 
4. jednostki naukowe; 
5. instytucje kultury; 
6. szkoły wyższe; 
7. instytucje otoczenia biznesu; 
8. przedsiębiorcy. 

 

Komplementarność osi priorytetowej z programami operacyjnymi w ramach Polityki 
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej:    

Program  
Oś priorytetowa /  

obszar tematyczny 
Kryterium demarkacji 

Program Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 - 2013 

Brak wsparcia o charakterze 
komplementarnym w stosunku do osi 
priorytetowej 5. MRPO 

- 

Program Operacyjny 
Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów 
rybackich  na lata 2007 
- 2013 

Brak wsparcia o charakterze 
komplementarnym w stosunku do osi 
priorytetowej 5. MRPO 

- 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013 

Oś priorytetowa 6. Drogowa i lotnicza 
sieć TEN-T w obszarach: 

- infrastruktury regionalnych portów 
lotniczych, znajdujących się w sieci 
TEN-T 

Oś priorytetowa 7. Transport przyjazny 
środowisku w obszarach: 

- budowa infrastruktury czystego 
transportu publicznego  na terenie 9 
obszarów metropolitalnych, w tym 
krakowskiego; 

 

 

- charakter projektu; 

 

 

 

- typ środków transportu; 
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 Oś priorytetowa 8. Bezpieczeństwo 
transportu i krajowe sieci transportowe 
w obszarach: 

- nowoczesne techniki zarządzania 
ruchem drogowym; 

- inteligentne systemy transportu w 
zakresie transportu publicznego, na 
obszarze 9 obszarów metropolitalnych, w 
tym krakowskiego 

Oś priorytetowa 12. Kultura i 
dziedzictwo kulturowe, w zakresie 
inwestycji w infrastrukturę kulturalną, 
kongresową i wystawienniczą 

Oś priorytetowa 13. Bezpieczeństwo 
zdrowotne i poprawa efektywności 
systemu ochrony zdrowia, w zakresie 
inwestycji w infrastrukturę ochrony 
zdrowia i implementacji nowoczesnych 
technologii medycznych oraz systemów 
ratownictwa medycznego 

 

 

- charakter projektu; 

-  kategoria drogi; 

 

- kategoria drogi; 

 

- wartość projektu; zasięg 
oddziaływania projektu; 

 

 

- typ beneficjenta, 

z wyjątkiem projektów 
kluczowych do MRPO 

Program Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013 

Oś Priorytetowa 2.  Infrastruktura sfery 
B+R w obszarach:  

- inwestycji w ośrodki o wysokim 
potencjale badawczym 

 

 

- wartość projektu  

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007-
2013 

Oś priorytetowa 4. Szkolnictwo wyższe i 
nauka, w zakresie wsparcia nauczania na 
poziomie wyższym 

- charakter projektu 

Program Współpracy 
Przygranicznej Polska - 
Republika Słowacka  

Brak wsparcia o charakterze 
komplementarnym w stosunku do osi 
priorytetowej 5. MRPO 

- 

 

Komplementarność z innymi osiami priorytetowymi MRPO: 
 Oś priorytetowa / obszar tematyczny Kryterium demarkacji 

Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego 
na wiedzy: 

w zakresie wsparcia inwestycji w infrastrukturę badawczą i 
dydaktyczną uczelni wyższych 

- charakter projektu  

 

Oś priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy 

w zakresie wsparcia transferu innowacji z sektora nauki do 
przedsiębiorstw 

- charakter projektu 

Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, w zakresie: 

- inwestycji w obszarze infrastruktury kulturalnej, kongresowej i 
wystawienniczej 

- lokalizacja projektu, 

- charakter projektu, 

Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego w 
obszarach: 
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- budowa infrastruktury czystego transportu publicznego (zakup 
taboru autobusowego o obniżonej emisji zanieczyszczeń); 

- inteligentne systemy transportu w zakresie transportu 
publicznego; 

- projekty integrujące transport publiczny z transportem prywatnym 

- obszar realizacji projektu; 

 

- obszar realizacji projektu; 

- obszar realizacji projektu; 

Oś priorytetowa 6.Spójność wewnątrzregionalna w obszarach: 

- rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia; 

- charakter projektu; obszar 
realizacji projektu; 

Oś priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna, w zakresie: 

- promocji międzynarodowej Małopolski i organizacji wydarzeń o 
charakterze międzynarodowym na terenie KOM 

- charakter projektu; 

 

Kategorie interwencji funduszy strukturalnych: 
W ramach osi priorytetowej 5. będą miały zastosowanie następujące kategorie interwencji: 
02, 25, 26, 28, 29, 52, 57, 58, 59, 76. 
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OŚ PRIORYTETOWA 6. SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA 

Cel operacyjny: 
Zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych. 

 
Wskaźniki: 

 Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Zakładana 
wartość w roku 

docelowym  
2013 

Źródło danych 
/częstotliwość 

pomiaru 

Liczba projektów z zakresu 
rewitalizacji obszarów 

miejskich 
szt. 0 60 IZ/corocznie 

Liczba projektów z zakresu 
odnowy centrów wsi szt. 0 40 IZ/corocznie 

Liczba wspartych obiektów 
edukacyjnych na obszarach 

wiejskich 
szt. 0 30 IZ/corocznie 

w tym przedszkola szt. 0 10  
Liczba projektów z zakresu 

infrastruktury społecznej szt. 0 40 IZ/corocznie 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba projektów z zakresu 
ochrony zdrowia szt. 0 20 IZ/corocznie 

Powierzchnia obszarów 
poddanych rewitalizacji ha 0 100 Beneficjent/ 

corocznie 
Liczba osób korzystających 

z wspartej infrastruktury 
edukacyjnej 

osoby 0 10 tys. IZ/corocznie 

Liczba osób korzystających 
z infrastruktury społecznej osoby 0 30 tys.  IZ/corocznie Wskaźniki 

rezultatu 
Potencjalna liczba 

specjalistycznych badań 
medycznych 

przeprowadzonych sprzętem 
zakupionym w wyniku 

realizacji projektów 

szt. 0 

Wskaźnik 
zostanie podany 

w 2008r po 
ogłoszeniu 
konkursu 
projektów 

IZ/corocznie 

Wskaźnik 
oddziaływa -

-nia 

Zmniejszenie dysproporcji 
dochodów własnych gmin 

(na 1 mieszkańca) 
proporcja 1 : 11 1 : 9 IZ/ co 2 lata 

 

Odniesienie do polityk Wspólnoty: 
Oś priorytetowa jest zgodna z wytycznymi programowymi na poziomie europejskim – 
dokumentem pn. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty: 
Wytyczna 1.3.: Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy 
1.3.5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia pracowników 
 
2. Terytorialny wymiar polityki spójności 
2.1. Wkład miast we wzrost i zatrudnienie 
2.2. Wspieranie zróżnicowania gospodarczego obszarów wiejskich, obszarów rybołówstwa 
oraz obszarów o niekorzystnym położeniu ze względu na warunki przyrodnicze 
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Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej: 
Oś priorytetowa wpisuje się w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, w tym 
w szczególności w cele: 
2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 
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 priorytet będzie realizował cele Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu: „Rozwój społeczny i jakość życia”, 
w obszarze rozwoju „Spójność wewnątrzregionalna”. 

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. Jednocześnie istotnym problemem nasilającym się 
w Małopolsce jest zjawisko odpływu mieszkańców miast na obszary gmin wiejskich. Proces 
ten jest przyczyną rozproszenia osadnictwa, a przez to zwiększającej się presji na środowisko 
naturalne oraz wzrostu kosztów realizacji usług publicznych. Istotnym problemem, który 
występuje w wielu miastach województwa i hamuje jego spójny rozwój, jest występowanie 
obszarów zdegradowanych. Są to zarówno obszary o nasilonych patologiach społecznych, jak 
i tereny zniszczone w wyniku aktywności ludzkiej – poprzemysłowe. Skutkiem procesów 
restrukturyzacyjnych jest degradacja znacznej powierzchni obszarów miejskich, jak również 
wzrost poziomu bezrobocia, a przez to marginalizacja określonych grup społecznych 
w stosunkowo łatwo dających się wyodrębnić dzielnicach miast. Dlatego powinny zostać 
podjęte działania służące wzmocnieniu miast, jako potencjalnych biegunów rozwoju oraz 
poprawie warunków życia w miastach, tak, aby stawały się one atrakcyjnym w 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, w tym 
w szczególności edukacyjną, sportową i placówki opieki nad dziećmi. Pomimo dotychczas 
prowadzonych działań, 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. 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 rezultacie realizacji osi priorytetowej wzrośnie jakość życia mieszkańców na wsi 
i w miastach. Będą oni mieli zapewniony wyższy poziom bezpieczeństwa dzięki lepszemu 
dostępowi do usług społecznych. 
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Opis osi priorytetowej: 
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, oraz 

- poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego. 

W odniesieniu do wsparcia rozwoju miast, realizowane będą w szczególności następujące 
grupy operacji: 

- inwestycje służące rewitalizacji miejskich obszarów zdegradowanych pod względem 
funkcjonalnym, technicznym i społecznym. Mogą one obejmować zabytkowe centra 
miast, zdegradowane osiedla mieszkaniowe stanowiące ciągłą tkankę miejską, i tereny 
poprzemysłowe. Możliwe będzie również dofinansowanie inwestycji drogowych oraz 
wsparcie infrastruktury edukacyjnej (wyłącznie w ramach programów rewitalizacji). 
Projekty z zakresu rewitalizacji będą wspierane wyłącznie na podstawie programów 
rewitalizacji i muszą być z nimi zgodne. Projekty z zakresu rewitalizacji wspierane w 
ramach działania muszą być zgodne z programami rewitalizacji. Programy te powinny 
dotyczyć jasno wyodrębnionych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie 
mieszkańców poniżej 20 tys., które w całości mogą być objęte jednym programem 
rewitalizacji. Instytucja Zarządzająca MRPO dopuszcza możliwość wykorzystania 
środków przeznaczonych w programie na rewitalizację poprzez uczestnictwo w 
Inicjatywie JESSICA;  

- przedsięwzięcia dotyczące społecznego budownictwa mieszkaniowego, o ile 
zagadnienia te zostały ujęte w programach rewitalizacji danego obszaru. Projekty z tej 
dziedziny muszą bezpośrednio wynikać z programów rewitalizacji opracowanych 
w oparciu o partycypację społeczną. Obszary wybrane do działań z zakresu 
mieszkalnictwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia (WE) Nr 
1080/2006, powinny spełniać co najmniej trzy z kryteriów wyszczególnionych w art. 
47 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, przy czym co najmniej dwa z nich 
muszą być kryteriami wymienionymi w pkt (a) – (h): 
(a) wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia; 
(b) wysoka stopa długotrwałego bezrobocia; 
(c) niekorzystne trendy demograficzne; 
(d) niski poziom wykształcenia, wyraźny deficyt kwalifikacji i wysoki wskaźnik 
przerywania skolaryzacji; 
(e) wysoki poziom przestępczości i wykroczeń; 
(f) szczególnie wysoki poziom degradacji środowiska; 
(g) niski wskaźnik prowadzenia działalności gospodarczej; 
(h) wysoka liczba imigrantów, grup etnicznych i mniejszościowych lub uchodźców; 
(i) porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego; 
(j) niski poziom wydajności energetycznej budynków. 
 

Nakłady na współfinansowanie projektów z zakresu mieszkalnictwa nie przekroczą 
poziomu 3% alokacji dla MRPO; 
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- inwestycje w  infrastrukturę społeczną (w szczególności rekreacyjną i sportową) nie 
objętą wsparciem w ramach innych priorytetów programu, służące poprawie jakości 
życia mieszkańców, a także infrastruktury drogowej, związane z zapewnieniem lub 
polepszeniem dostępu do tych obiektów infrastruktury społecznej. 

 

W odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich, realizowane będą w szczególności 
następujące grupy operacji: 

- inwestycje sprzyjające uporządkowanemu rozwojowi przestrzennemu polegające na 
realizacji kompleksowych projektów odnowy centrów wsi. Przedsięwzięcia te 
powinny być zaplanowane w taki sposób, aby doprowadzić do ożywienia życia 
społecznego i skupienia go w przestrzennie i instytucjonalnie w atrakcyjnym punkcie 
danej miejscowości; 

- inwestycje w infrastrukturę społeczną, nie objęte wsparciem w ramach innych osi 
priorytetowych programu (w szczególności szkół i przedszkoli, rekreacyjnej 
i sportowej); 

- inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej, jednak wyłącznie w zakresie 
niezbędnym dla zapewnienia lub poprawy dostępu do obiektów infrastruktury 
społecznej oraz w ramach kompleksowej odnowy centrów wsi. 

W odniesieniu do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, 
realizowane będą w szczególności następujące grupy operacji: 

- służące implementacji nowoczesnych technologii medycznych i informatycznych do 
sektora ochrony zdrowia oraz w szczególności wsparciu subregionalnych (poza KOM) 
centrów wysokospecjalistycznej diagnostyki i terapii, oraz pełniejszemu 
wykorzystaniu zasobów przyrodoleczniczych i lecznictwa sanatoryjnego w ośrodkach 
uzdrowiskowych. Ponadto przewiduje się wsparcie innych obszarów upośledzonych, 
w tym terenów wiejskich, z uwzględnieniem wszystkich segmentów usług 
zdrowotnych oraz układu lokalnego, powiatowego i subregionalnego (w tym na 
terenie KOM). Inwestycje w obszarze ochrony zdrowia będą prowadziły przede 
wszystkim do poprawy jakości i dostępności usług ochrony, zgodnie z Małopolskim 
Programem Ochrony Zdrowia 2006-2013; 

- inwestycje w obiekty podmiotów świadczących usługi opieki społecznej i placówek 
wychowawczych. Inwestycje to powinny cechować się pozytywnym wpływem na 
rozwój ekonomiczny regionu; 

- służące poprawie funkcjonowania różnego rodzaju służb ratowniczych (poza 
ratownictwem medycznym), dbających o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. 

 

Występowanie instrumentu elastyczności finansowej: 
Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-financing’u) 
w zakresie niezbędnych do realizacji celów finansowanych inwestycji. Udział finansowania 
w ramach tego instrumentu nie przekroczy 10% kwoty przeznaczonej na oś priorytetową. 

 

Główne grupy beneficjentów: 
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 
2. jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; 
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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; 
11. zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia. 

 

Komplementarność osi priorytetowej z programami operacyjnymi w ramach Polityki 
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej:  

Program  
Oś priorytetowa /  

obszar tematyczny 
Kryterium demarkacji 

Program Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 - 2013 

Oś priorytetowa 3. Jakość życia na 
obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej, w zakresie działań 
wpływających na poprawę jakości życia 
na obszarach wiejskich przez 
zaspokojenie potrzeb społecznych i 
kulturalnych mieszkańców wsi oraz 
promujących obszary wiejskie 

- wartość projektu; 

Program Operacyjny 
Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów 
rybackich  na lata 2007 
- 2013 

Brak wsparcia o charakterze 
komplementarnym w stosunku do osi 
priorytetowej 6. MRPO 

- 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013 

Oś priorytetowa 13. Bezpieczeństwo 
zdrowotne i poprawa efektywności 
systemu ochrony zdrowia, w zakresie 
inwestycji w infrastrukturę ochrony 
zdrowia i implementacji nowoczesnych 
technologii medycznych oraz systemów 
ratownictwa medycznego 

- typ beneficjenta, 

Program Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013 

Brak wsparcia o charakterze 
komplementarnym w stosunku do osi 
priorytetowej 6. MRPO 

 

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007-
2013 

Oś priorytetowa 7. Promocja integracji 
społecznej, w zakresie integracji 
społecznej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

- charakter projektu 

Program Współpracy 
Przygranicznej Polska - 
Republika Słowacka 

Brak wsparcia o charakterze 
komplementarnym w stosunku do osi 
priorytetowej 6. MRPO 

- 
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Komplementarność z innymi osiami priorytetowymi MRPO: 
Oś priorytetowa / obszar tematyczny Kryterium demarkacji 

Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego 
na wiedzy: 

w zakresie wsparcia inwestycji w infrastrukturę badawczą i 
dydaktyczną uczelni wyższych 

- charakter projektu  

 

Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy,  

w zakresie inwestycji w ogólnodostępną infrastrukturę 
uzdrowiskową; 

 

- charakter projektu, 

Oś priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego w 
obszarach: 

- inwestycji w infrastrukturę drogową 

 

- charakter projektu; 

Oś priorytetowa 5.Krakowski Obszar Metropolitalny w obszarach: 

- rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia; 

- charakter projektu; obszar 
realizacji projektu; 

 

Kategorie interwencji funduszy strukturalnych: 
W ramach osi priorytetowej 6. będą miały zastosowanie następujące kategorie interwencji: 
61, 75, 76, 77, 78, 79. 
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OŚ PRIORYTETOWA 7. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Cel operacyjny: 
Likwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami. 

 

Wskaźniki: 

 Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Zakładana 
wartość w roku 

docelowym  
2013 

Źródło danych 
/częstotliwość 

pomiaru 

Liczba projektów w 
zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej 

szt. 0 20 IZ/corocznie 

Liczba projektów z 
zakresu gospodarki 

odpadami 
szt. 0 15 IZ/corocznie 

Liczba projektów 
mających na celu poprawę 

jakości powietrza 
szt. 0 30 IZ/corocznie 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba projektów 
z zakresu poprawy 

bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego 

szt. 0 4 IZ/corocznie 

Liczba osób 
przyłączonych do 

wodociągu w wyniku 
realizacji projektu 

osoby 0 2 tys. Beneficjent/ 
corocznie 

Liczba osób 
przyłączonych do 

kanalizacji w wyniku 
realizacji projektu 

osoby 0 20 tys. Beneficjent/ 
corocznie 

Liczba osób objętych 
selektywną zbiórką 
odpadów w wyniku 
realizacji projektów 

osoby 0 200 tys. Beneficjent/ 
corocznie 

Potencjalna moc 
zainstalowana MW 0 4,0 Beneficjent/ 

corocznie 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba osób 
zabezpieczonych przed 

powodzią 
osoby 0 15 tys. Beneficjent/ 

corocznie 

 

Odniesienie do polityk Wspólnoty: 
Oś priorytetowa jest zgodna z wytycznymi programowymi na poziomie europejskim – 
dokumentem pn. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty: 
Wytyczna 1.1.: Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji 
i zatrudnienia 
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1.1.2. Wzmacnianie synergii między ochroną środowiska a wzrostem 
1.1.3. Podjęcie kwestii intensywnego wykorzystywania tradycyjnych źródeł energii 
w Europie, 
oraz z dokumentami: Strategia Zrównoważonego Rozwoju, Szósty Program Działań na Rzecz 
Środowiska. 
 

Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej: 
Oś priorytetowa 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  
6. Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 
wiejskich; 
 
Na poziomie regionalnym priorytet będzie realizował cele Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu: „Rozwój społeczny i jakość życia”, 
w obszarze rozwoju „Ochrona środowiska”. 

 

Bogate zasoby naturalne (unikalny krajobraz, obszary chronione, lasy, zasoby wodne, źródła 
mineralne) stanowią mocną stronę województwa małopolskiego i szansę 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. 

W województwie występują istotne braki w infrastrukturze wodno-ściekowej, zwłaszcza 
w zakresie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Skażenia wód powierzchniowych 
stanowiących źródło wody pitnej, szczególnie w ostatnich dwóch latach (m.in. Nowy Targ, 
Sucha Beskidzka, Proszowice), zagrażające bezpośrednio zdrowiu i życiu ludzi, wymuszają 
podjęcie radykalnych kroków w celu lepszego zabezpieczenia ludności w dobrej jakości wodę 
do picia, skanalizowania terenów w zlewniach oraz budowy i modernizacji istniejących 
oczyszczalni ścieków. 

Podkreślić należy, że w województwie małopolskim energia odnawialna wykorzystywana jest 
w nieznacznym stopniu 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 alternatywnych źródeł energii 
jest nadal zbyt małe w stosunku do potrzeb i możliwości, szczególnie w zakresie energii 
geotermalnej i wodnej. 

Gospodarkę odpadami cechuje natomiast wysoki stopień gospodarczego wykorzystania 
odpadów przemysłowych oraz nadal nieuporządkowana gospodarka odpadami komunalnymi 
z niskim stopniem segregacji i odzysku odpadów. Poważnym problemem jest 
wyeliminowanie komunalnych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów trafiającego 
na składowiska. 
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Rzeki województwa małopolskiego charakteryzuje duża zmienność, niespotykana w innych 
regionach kraju oraz znaczny potencjał powodziowy. Około 80% gmin województwa 
zagrożonych jest możliwością wystąpienia powodzi. Szybkiego działania wymaga 
modernizacja wałów przeciwpowodziowych oraz regulacja rzek przepływających przez 
mocno zurbanizowane tereny, które nie są w stanie pomieścić przepływu wód powodziowych 
z powodu nieprawidłowego stanu ich koryta. Innym problemem, istotnym z punktu widzenia 
użytkowników wody, szczególnie rolnictwa oraz ochrony przyrody, są coraz częściej 
występujące zjawiska suszy. 

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. 

 

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

- gospodarki wodno-ściekowej; 

- poprawy jakości powietrza i zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

- gospodarki odpadami; oraz 

- poprawy bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrony przed skutkami klęsk 
żywiołowych. 

W odniesieniu gospodarki wodno-ściekowej, realizowane będą w szczególności następujące 
grupy operacji: 

- wsparcie inwestycji w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, szczególnie na 
obszarach już wyposażonych w systemy wodociągowe oraz powyżej ujęć wody pitnej. 
Projekty będą realizowane w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych o RLM od 2 000 do 15 000;  

- inwestycje w infrastrukturę pozyskiwania i dystrybucji wody, gdzie zadania z zakresu 
budowy lub przedłużania sieci wodociągowych będą realizowane łącznie z budową 
sieci kanalizacyjnych; 

- inwestycje mające na celu optymalizację zużycia wody; 

- przedsięwzięcia służące edukacji ekologicznej w kierunku oszczędnego 
wykorzystywania wody (tylko w powiązaniu z działaniami inwestycyjnymi). 

W odniesieniu do poprawy jakości powietrza i zwiększanie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, realizowane będą w szczególności następujące grupy operacji: 
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- inwestycje mające na celu ograniczenie emisji ze źródeł spalania paliw, dotyczące 
wyposażenia instalacji w urządzenia ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i 
gazowych do powietrza, rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczych, konwersji 
istniejących systemów ogrzewania w systemy bardziej przyjazne dla środowiska oraz 
poprawy efektywności energetycznej; 

- inwestycje w infrastrukturę służącą do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, 
w tym: budowa małych elektrowni wodnych, wykorzystanie energii geotermalnej, 
pozyskanie energii słonecznej zwłaszcza dla budynków użyteczności publicznej 
(szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia, itp.), budowa instalacji do wykorzystania biomasy, 
budowa instalacji odzyskujących biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni 
ścieków przewiduje się realizację inwestycji w ramach kogeneracji z wykorzystaniem 
między innymi odnawialnych źródeł energii występowanie ; 

Wszelkie przedsięwzięcia służące realizacji celu osi priorytetowej będą rozpatrywane pod 
kątem wpływu na poprawę jakości powietrza i wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych 
źródeł energii w oparciu o zapisy polityki energetycznej państwa do 2025 roku. 
Równocześnie podejmowane działania będą realizowały zapisy Dyrektywy 2004/8/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji 
w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz 
zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG 

W odniesieniu do gospodarki odpadami, realizowane będą w szczególności następujące grupy 
operacji: 

- inwestycje służące zwiększeniu udziału 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; 

- wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi poprzez budowę 
infrastruktury przetwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

- inwestycje polegające na rozbudowie i modernizacji istniejących składowisk 
odpadów, a także likwidacji i rekultywacji składowisk wymagających wstrzymania 
działalności; 

- służące wyeliminowaniu komunalnych odpadów niebezpiecznych ze strumienia 
odpadów trafiających na składowiska oraz związane z usuwaniem 
i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.  

- związane z likwidacją dzikich wysypisk oraz mogilników; 

- przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarowania 
odpadami (tylko w powiązaniu z działaniami inwestycyjnymi).  

Przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami obejmować mogą do 150 tys. mieszkańców. 
(Projekty dotyczące liczby mieszkańców wyższej niż 150 tys. będą wspierane w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). 

W odniesieniu do poprawy bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrony przed skutkami klęsk 
żywiołowych, realizowane będą w szczególności następujące grupy operacji: 

- inwestycje o charakterze regionalnym i lokalnym mające na celu podniesienie 
retencyjności dorzeczy oraz ochronę przeciwpowodziową województwa, co przyczyni 
się do realizacji m.in. „Programu małej retencji województwa małopolskiego”. 
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Realizowane będą projekty z zakresu wód powodziowych o wartości poniżej 10 mln 
euro oraz zbiorniki retencyjne o pojemności poniżej 10 mln m3; 

- przedsięwzięcia związane z tworzeniem i rozwijaniem systemów monitorowania 
i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi (w tym przede wszystkim powodziami 
i osuwiskami). Stworzony system będzie zintegrowany i kompatybilny 
z ogólnopolskim systemem informacyjnym przeciwdziałania klęskom żywiołowym. 

Podjęte działania nie powinny wpływać negatywnie na wyznaczone obszary w ramach 
systemu Natura 2000 w województwie małopolskim. Jednocześnie będą one 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.). 

Występowanie instrumentu elastyczności finansowej: 
Przewiduje się stosowanie instrumentu elastyczności finansowej (cross-financing’u) 
w zakresie edukacji ekologicznej niezbędnej do realizacji celów finansowanych inwestycji. 
Udział finansowania w ramach tego instrumentu nie przekroczy 10% kwoty przeznaczonej na 
oś priorytetową. 

 

Główne grupy 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. spółki wodne; 
11. przedsiębiorcy. 

 

Komplementarność osi priorytetowej z programami operacyjnymi w ramach Polityki 
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej:    

Program 
Oś priorytetowa /  

obszar tematyczny 
Kryterium demarkacji 

Program Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 - 2013 

Oś priorytetowa 1 Poprawianie i 
rozwijanie infrastruktury związanej z 
rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i 
leśnictwa w zakresie gospodarowania 
rolniczymi zasobami wodnymi 

Oś priorytetowa 3 Jakość życia na 
obszarach wiejskich i różnicowanie 
gospodarki wiejskiej, w zakresie: 

- gospodarki wodno-ściekowej; 

- wytwarzania lub dystrybucji energii ze 

- rodzaj projektu 
 
 
 
 
 
- wartość projektu 
- lokalizacja projektu 
- rodzaj beneficjenta 
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źródeł odnawialnych, w szczególności 
wiatru, wody, energii geotermalnej, 
słońca, biogazu albo biomasy; 

- tworzenia systemu zbioru, segregacji, 
wywozu odpadów komunalnych 

Program Operacyjny 
Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów 
rybackich  na lata 2007 
- 2013 

Priorytet 2. akwakultura, rybołówstwo 
śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny 
w zakresie działań związanych ze 
zwiększeniem retencji 

Priorytet 3. Środki służące wspólnemu 
interesowi w zakresie budowy lub 
instalacji urządzeń stałych lub 
ruchomych służących do ochrony i 
wzbogacenia fauny i flory wodnej oraz 
rekultywacji wód śródlądowych 

- sektor działalności 
beneficjenta 

 

 

- sektor działalności 
beneficjenta 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013 

Oś Priorytetowa I. Gospodarka wodno 
ściekowa  

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracjach uwzględnionych w 
Krajowym Programie Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych 

Oś priorytetowa II. Gospodarka 
odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 
w zakresie instalacji i systemów 
obsługujących min. 150 tys. 
mieszkańców spójnych z krajowym i 
wojewódzkimi planami gospodarki 
odpadami 

Oś Priorytetowa III.  Zarządzanie 
zasobami i przeciwdziałanie 
zagrożeniom środowiska w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej i 
utrzymania rzek,  

Oś Priorytetowa X. Infrastruktura 
energetyczna przyjazna środowisku w 
zakresie: 

• wytwarzania energii elektrycznej i 
ciepła w skojarzeniu, sieci 
dystrybucyjnych wysokiego, 
średniego i niskiego napięcia, 
mających na celu ograniczenie strat 
sieciowych; sieci przesyłowych 
energii elektrycznej (TEN-E), gazu 
ziemnego i ropy naftowej i produktów 
ropopochodnych oraz urządzeń 
technicznych, dystrybucji ciepła 
użytkowego, termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej z 
wymianą wyposażenia tych obiektów 
na energooszczędne 

 

- lokalizacja projektu 

 

 

 

 

 

- charakter projektu (liczba 
obsługiwanych mieszkańców) 

 

 

- wartość projektu oraz rodzaj 
projektu 

 

 

 

 

 

- wartość projektu; 
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• wytwarzania, wykorzystywania i 
przesyłu energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych 

- wartość projektu 

Program Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013 

Oś priorytetowa 4. Inwestycje w 
innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie 
zastosowania nowych rozwiązań 
technologicznych lub organizacyjnych w 
produkcji i usługach, w tym 
prowadzących do zmniejszenia 
szkodliwego oddziaływania na 
środowisko 

- typ beneficjenta, 

- wartość projektu 

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007-
2013 

Brak wsparcia o charakterze 
komplementarnym w stosunku do osi 
priorytetowej 7. MRPO 

-  

Program Współpracy 
Przygranicznej Polska - 
Republika Słowacka  

W zakresie transgraniczych projektów z 
zakresu gospodarki wodno-ściekowej 

- charakter projektu, 

- lokalizacja projektu 

 

Komplementarność z innymi osiami priorytetowymi MRPO: 
 Oś priorytetowa / obszar tematyczny Kryterium demarkacji 

Oś priorytetowa 2 Gospodarka regionalnej szansy 

w zakresie inwestycji związanych z wprowadzeniem rozwiązań 
produkcyjnych, technologicznych i organizacyjnych sprzyjających 
poprawie dla środowiska naturalnego; 

- charakter projektu 

 
 

Kategorie interwencji funduszy strukturalnych: 
W ramach osi priorytetowej 7. będą miały zastosowanie następujące kategorie interwencji: 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53. 
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OŚ PRIORYTETOWA 8. WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA 

Cel operacyjny: 
Stworzenie szerokiej i stabilnej platformy współpracy międzyregionalnej. 

 
Wskaźniki: 

 Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Zakładana 
wartość w roku 

docelowym  
2013 

Źródło danych 
/częstotliwość 

pomiaru 

Liczba zorganizowanych 
imprez/wydarzeń 

promujących region 
szt. 0 18 IZ/corocznie 

Wskaźniki 
produktu Liczba projektów 

realizowanych w ramach 
współpracy 

międzyregionalnej 

szt. 0 50 IZ/corocznie 

Wskaźniki 
rezultatu 

Liczba partnerów 
zagranicznych 

zaangażowanych w 
projekty współpracy 

szt. 0 12 Beneficjent/ 
corocznie 

 
 

Odniesienie do polityk Wspólnoty: 
Oś priorytetowa jest zgodna z wytycznymi programowymi na poziomie europejskim – 
dokumentem pn. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty: 
2. Terytorialny wymiar polityki spójności 
2.6. Współpraca międzyregionalna 

 

Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej: 
Oś priorytetowa wpisuje się w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, w tym 
w szczególności w cele: 
2. Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej. 
5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej. 
 

Na poziomie regionalnym priorytet będzie realizował cele Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w polu: „Potencjał instytucjonalny”, w obszarze 
rozwoju „Współpraca terytorialna”. 

 

Kreowanie wizerunku Województwa, prezentacja jego atutów, potencjału, priorytetów 
rozwoju z pewnością podnoszą świadomość istnienia regionu, a tym samym zwiększają 
zainteresowanie nim potencjalnych inwestorów i turystów. W ten sposób powstaje promocja 
regionu jako całości, nie zaś tylko jego części szczególnie atrakcyjnych dla biznesu 
i turystyki.  

Zgodnie z przyjętą przez Samorząd Województwa strategią, Małopolska będzie nawiązywać 
i kontynuować kontakty z innymi regionami zasadniczo w uzupełniających się wzajemnie 
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kierunkach, szczególnie: kształtowania wizerunku Małopolski jako dynamicznego regionu 
o unikalnych wartościach kulturowych i przyrodniczych, którego priorytetem rozwoju są 
zaawansowane technologie; miejsca atrakcyjnego dla inwestorów oraz atrakcji turystycznej. 
Wszystkie te kierunki będą realizowane w ramach nawiązywanych przez Małopolskę 
kontaktów międzyregionalnych. Mocne zaakcentowanie woli nawiązania partnerskich 
kontaktów wynika z przekonania, iż efektywna współpraca międzyregionalna może stać się 
jednym z narzędzi kreowania pozytywnego wizerunku regionu połączonego z rzeczywistą 
poprawą gospodarczej i społecznej kondycji województwa. 

 

Opis osi priorytetowej: 
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 odniesieniu do promocji Małopolski na arenie międzynarodowej, realizowane będą 
w szczególności następujące grupy operacji: 

- przedsięwzięcia służące prezentacji i promocji województwa jako partnera 
gospodarczego i kulturalnego w przestrzeni europejskiej oraz kreowaniu własnego 
wizerunku na arenie międzynarodowej, opartego na silnym poczuciu tożsamości 
i atrakcyjności, zwłaszcza poprzez budowę marki „Małopolska”;  

- międzynarodowa promocja Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Wsparte 
zostanie promowanie cech miasta i regionu, które nadają mu europejskiego znaczenia, 
takich jak: kultura, nauka, unikalne walory środowiska przyrodniczo-kulturowego. 
Udział w wystawach, targach, festiwalach, kongresach, a także organizację imprez 
o znaczeniu międzynarodowym na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. 
Zadanie to obejmować będzie również promocję nowych aktywności z zakresu 
nowoczesnych technologii i innowacyjności rozwijających się dopiero na terenie 
Małopolski z wykorzystaniem najnowszych technik medialnych; 

- działania promocyjne i kampanie informacyjne propagujące małopolskie dziedzictwo 
przyrodniczo-kulturowe, skierowane do zagranicznych odbiorców. 

W celu budowania pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy, realizowane będą 
w szczególności następujące grupy operacji: 

- przedsięwzięcia współpracy Małopolski z regionami państw Unii Europejskiej oraz 
najbliższymi sąsiadami. Współpraca międzyregionalna ma przede wszystkim zmierzać 
do zwiększenia skuteczności działań związanych z rozwojem regionalnym poprzez 
zastosowanie szerokiej wymiany informacji i dzielenia się doświadczeniami; 

- wymiana wiedzy, know-how oraz dobrych praktyk z dziedzin wchodzących w zakres 
kompetencji regionu; 

- poprawa efektywności funkcjonowania jednostek administracji samorządowej 
w zakresie współpracy międzyregionalnej; 

- wspólne identyfikowanie zagrożeń i poszukiwanie ich rozwiązań; wypracowywanie 
wspólnych stanowisk w kluczowych dla regionu kwestiach; 

- udział w tworzeniu europejskich standardów w odniesieniu do kluczowych zagadnień 
związanych z rozwojem regionalnym. 
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W obrębie osi priorytetowej dopuszcza się możliwość udziału w przedsięwzięciach 
podejmowanych w ramach inicjatywy „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” oraz istnieje 
możliwość realizowania działań nawiązujących do wyników wypracowanych w ramach tej 
inicjatywy3. 

Operacje finansowane w ramach programu będą skoordynowane z Programem Operacyjnym 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. W 
jego ramach wsparte zostaną między innymi projekty w następujących obszarach: 
transgraniczna infrastruktura służąca rozwojowi (infrastruktura komunikacyjna i 
transportowa, infrastruktura ochrony środowiska), rozwój społeczno-gospodarczy (rozwój 
współpracy transgranicznej w zakresie turystyki, ochrona dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego, projekty sieciowe, mikroprojekty. Województwo Małopolskie zapewni 
odpowiedni poziom koordynacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z 
Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 
Słowacka 2007-2013, między innymi poprzez monitorowanie składania projektów z terenu 
województwa do obu programów. 

 

Występowanie instrumentu elastyczności finansowej: 
Nie przewiduje się stosowania instrumentu elastyczności finansowej (cross-financing’u). 

 

Główne grupy 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. 

 

Komplementarność osi priorytetowej z programami operacyjnymi w ramach Polityki 
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej:    

 

Program  
Oś priorytetowa /  

obszar tematyczny 
Kryterium demarkacji 

Program Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 - 2013 

Brak wsparcia o charakterze 
komplementarnym w stosunku do osi 
priorytetowej 8. MRPO 

- 

                                                 
3 Komunikat Komisji Regiony na rzecz zmian gospodarczych ("Regions for Economic Change"); KOM 
(2006)675 wersja ostateczna 8.11.2006  
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Program Operacyjny 
Zrównoważony rozwój 
sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów 
rybackich  na lata 2007 
- 2013 

Brak wsparcia o charakterze 
komplementarnym w stosunku do osi 
priorytetowej 8. MRPO 

- 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013 

Brak wsparcia o charakterze 
komplementarnym w stosunku do osi 
priorytetowej 8. MRPO 

- 

Program Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013 

Oś Priorytetowa 6. Polska gospodarka 
na rynku międzynarodowym 
w obszarach:  

- promocji gospodarczej i turystycznej 
Polski 

 

 

- zasięg i charakter projektu; 

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007-
2013 

Osi priorytetowe 1-9,  

w zakresie możliwości prowadzenia 
działań o charakterze międzynarodowym 
w ramach projektów dotyczących celów 
poszczególnych osi priorytetowych 

- charakter projektu; 

Program Współpracy 
Przygranicznej Polska - 
Republika Słowacka  

Komplementarność przedstawiona w 
opisie osi priorytetowej 

- charakter projektów; 

 

Komplementarność z innymi osiami priorytetowymi MRPO: 
 Oś priorytetowa / obszar tematyczny Kryterium demarkacji 

Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy, w zakresie: 

- zintegrowanego systemu promocji i informacji turystycznej 

- charakter projektu, 

Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, w zakresie: 

- promocji międzynarodowej Małopolski i organizacji wydarzeń o 
charakterze międzynarodowym na terenie KOM 

- charakter projektu 

 

Kategorie interwencji funduszy strukturalnych: 

W ramach osi priorytetowej 8. będą miały zastosowanie następujące kategorie interwencji: 
80, 81. 
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OŚ PRIORYTETOWA 9. POMOC TECHNICZNA 

Cel operacyjny: 
Zapewnienie efektywnej realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
2007 – 2013. 

 

Wskaźniki: 

 Nazwa wskaźnika Jednostka 
miary 

Wartość 
bazowa 

Zakładana 
wartość w roku 

docelowym 
2013 

Źródło danych 
/częstotliwość 

pomiaru 

Liczba utworzonych 
miejsc pracy 

finansowanych ze 
środków programu 

(wyłącznie umowy o 
pracę) 

etatomiesiąc 0 150 IZ/corocznie 

Liczba przeprowadzonych 
szkoleń, warsztatów, 

treningów, wizyt 
studyjnych 

szt. 0 600 IZ/corocznie 

Wskaźniki 
produktu 

Liczba przeszkolonych 
osób osoby 0 18 000 IZ/corocznie 

Wskaźnik 
oddziaływania 

Liczba projektów, które 
pozytywnie przeszły 

ocenę formalną w 
stosunku do liczby 

wszystkich projektów 
zgłoszonych podczas 

naborów 

% 0 80 IZ/corocznie 

 

Odniesienie do polityk Wspólnoty: 
Oś jest zgodna z wytycznymi programowymi na poziomie europejskim – 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 uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. 
Oś priorytetowa jest również zgodna z dokumentem pn. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty: 
Wytyczna 1.3.: Zwiększenie liczby i poprawa jakości miejsc pracy 
1.3.4. Zdolności administracyjne 

 

Uzasadnienie wyboru osi priorytetowej: 
Oś priorytetowa wpisuje się w cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, w tym 
w szczególności w cel 1 Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz 
rozbudowa mechanizmów partnerstwa. 
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Na poziomie regionalnym priorytet będzie realizował cele Strategii Rozwoju Województwa 
Małopolskiego na lata 2007-2013 określone w Polu: „Potencjał instytucjonalny”, w obszarze 
rozwoju „Nowoczesne zarządzanie publiczne”. 

 

Doświadczenia jednostek bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie 
programów operacyjnych finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych w pierwszym 
dla Polski okresie programowania 2004 – 2006 pokazują, iż dla osiągnięcia maksymalnej 
efektywności działań niezbędne jest zapewnienie wsparcia w zakresie zatrudnienia 
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, 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. Niezbędnym warunkiem 
wykorzystania środków dostępnych w ramach MRPO jest właściwe przygotowanie 
beneficjentów do wdrażania projektów realizowanych w ramach MRPO. Jednocześnie 
doświadczenia z okresu 2004-2006, związane z procesem programowania na lata 2007 – 2013 
wskazują na konieczność zapewnienia wsparcia dla prac związanych z przygotowaniem 
dokumentów programowych i systemu wdrażania funduszy strukturalnych na kolejny okres 
programowania. 

 

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

- zarządzania MRPO, oraz 

- prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. 

Wsparcie zarządzania MRPO będzie polegało w szczególności na: 

- zatrudnieniu właściwej liczby pracowników i zapewnienie im dostępu do różnych 
form dokształcania Prowadzone działania będą zmierzały do stałego podnoszenia 
kompetencji kadry realizującej program, odpowiedniego jej motywowania oraz do 
zapobieżenia zjawisku fluktuacji pracowników; 

- zapewnieniu odpowiednich warunków pracy kadr obsługujących program poprzez 
finansowanie wynajmu, leasingu, remontu albo zakupu powierzchni biurowej oraz 
zakupu/leasingu niezbędnego wyposażenia biurowego i komputerowego (w tym 
systemu informatycznego, zapewniającego pełne uczestnictwo w jednolitym systemie 
monitoringu) i finansowanie kosztów eksploatacyjnych, administracyjnych i innych 
kosztów związanych z obsługą programu; 

- wsparcie zadań związanych z bieżącą obsługą poszczególnych etapów wdrażania 
programu, tj. m.in. organizacją pracy Komitetu Monitorującego i innych ciał 
zaangażowanych we wdrażanie programu, organizacją spotkań roboczych, organizacją 
procesu kontroli programu i projektów (w tym kontroli na miejscu) i archiwizacją 
dokumentów; 

- finansowaniu delegacji pracowników w celach związanych z wdrażaniem programu, 
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- leasingu albo zakupu pojazdów na potrzeby wykonywania czynności kontrolnych na 
terenie województwa; 

- finansowaniu analiz, ocen, ekspertyz i badań opracowywanych na potrzeby 
zarządzania i wdrażania programu i jego ewaluacji, co pozwoli na bieżąco korygować 
pojawiające się nieprawidłowości; 

- finansowaniu prac administracji, ekspertyz i działań promocyjnych związanych 
z przygotowaniem dokumentów programowych dla potrzeb następnej perspektywy 
finansowej; 

- finansowaniu projektów pilotażowych, dotyczących innowacyjnego podejścia do 
wykonywania zadań administracji i systemów zarządzania.  

Instytucja Zarządzająca MRPO zagwarantuje, że w ramach alokacji przeznaczonej na 
niniejszą oś priorytetową zostaną zabezpieczone odpowiednie środki na spełnienie 
wymagań dotyczących oceny i promocji, a także monitorowanie, przygotowanie 
projektów przez beneficjentów i poprawę kwalifikacji w zakresie zamówień publicznych.  

Wsparcie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych będzie polegało 
w szczególności na finansowaniu działań Instytucji Zarządzającej (i ewentualnie Instytucji 
Pośredniczących), które: 

- mają na celu zwiększenie wiedzy beneficjentów o możliwościach uzyskania wsparcia, 
w tym z zakresu rządowych programów pomocowych oraz zasad realizacji projektów 
z uwzględnieniem zamówień publicznych, co bezpośrednio wpłynie na wyższą jakość 
i sprawniejszą realizację składanych w ramach MRPO projektów i przyczyni się do 
maksymalnego wykorzystania środków dostępnych w ramach programu; 

- związane będą z bieżącym informowaniem opinii publicznej o postępach wdrażania 
programu, co zagwarantuje przejrzystość jego procedur i przyczyni się do 
upowszechnienia w społeczeństwie informacji o wsparciu Wspólnoty. 

Zarys strategii działań promocyjnych i informacyjnych został zawarty w rozdziale 9.... 
programu. 

Decyzja o przyznaniu dofinansowania na działania prowadzone w ramach niniejszej osi 
priorytetowej będzie podejmowana przez IZ w trybie pozakonkursowym. Roczne limity 
wydatków na finansowanie zadań prowadzonych w ramach osi priorytetowej: 

- w przypadku Instytucji Zarządzającej, będą zapisane w formie zadań budżetowych 
w budżecie Województwa Małopolskiego, 

- w przypadku wydatków Instytucji Pośredniczącej, będą określone w porozumieniu 
(umowie), zawartej pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą. 

W ramach MRPO kwalifikowane jest finansowanie zadań związanych z zamknięciem 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

 

Występowanie instrumentu elastyczności finansowej: 

Nie przewiduje się stosowania instrumentu elastyczności finansowej (cross-financing’u).  

 

Główne grupy beneficjentów: 
Całość administracji uczestniczącej w zarządzaniu programem: 
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1. Instytucja Zarządzająca MRPO 
2. Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu MRPO 

 

Komplementarność osi priorytetowej z programami operacyjnymi w ramach Polityki 
Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej:    

Program  
Oś priorytetowa /  

obszar tematyczny 
Kryterium demarkacji 

Program Operacyjny 
Pomoc Techniczna 

Wsparcie w zakresie: 
- podnoszenia kompetencji 
pracowników; 
- podnoszenie jakości i dostępności usług 
publicznych; 
- modernizacji procesów zarządzania w 
administracji publicznej w zakresie 
realizacji NSRO/PO; 
- współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i partnerami społeczno-
gospodarczymi w zakresie promocji i 
informacji NSRO oraz wsparcia zadań 
związanych z realizacją NSRO; 
- projekty innowacyjne i 
ponadnarodowe. 
 

- typ beneficjenta, 

- charakter projektu; 

Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki 2007-
2013 

Oś priorytetowa 5. Dobre rządzenie  

w zakresie wspierania potencjału 
administracji samorządowej 

- charakter projektu 

 

Komplementarność z innymi osiami priorytetowymi MRPO: 9. oś priorytetowa służy 
sprawnej realizacji wszystkich pozostałych osi MRPO. 

 

Kategorie interwencji funduszy strukturalnych: 
W ramach osi priorytetowej 9. będą miały zastosowanie następujące kategorie interwencji: 
85, 86. 



Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Projekt – 10 lipca 2007 r. 
 

 119

8. SZACUNKOWY PLAN FINANSOWY 
 

Województwo Małopolskie zgodnie z przyjętymi przez Radę Ministrów w maju 2007 r. 
Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia otrzyma 7,79 % środków przeznaczonych 
na realizację 16 Regionalnych Programów Operacyjnych. Przy obecnej wartości alokacji z 
EFRR będzie to kwota 1 290 274 402 euro. 

Przy podziale tej kwoty na poszczególne osie priorytetowe Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego uwzględniono: 

• znaczenie osi priorytetowych dla rozwoju Województwa oraz zgodność ze Strategią 
Rozwoju Województwa; 

• rodzaj wydatku (wydatek o charakterze rozwojowym lub wydatek ukierunkowany na 
likwidację zapóźnień);  

• zdolność beneficjentów w zakresie generowania wkładu własnego na konkretny rodzaj 
projektów; 

• kosztochłonność projektów; 
• globalną ocenę zdolności absorpcyjnej jednostek samorządu terytorialnego z obszaru 

województwa małopolskiego (na podstawie ekspertyzy); 
• strukturę popytu na środki na podstawie projektów/programów regionalnych (w tym 

projekty własne województwa) planowanych na okres 2007 – 2013; 
• popyt na środki oszacowany na podstawie projektów złożonych w ramach I i III 

priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 
2004 - 2006; 

• limity środków na bloki tematyczne (wg wytycznych Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego); 

• projekty które trafiły do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego ze 
zlikwidowanego XVII Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
i ten sposób powiększyły alokację na realizację poszczególnych priorytetów MRPO.  

 
Analiza możliwości generowania środków na rozwój przez jednostki samorządu 
terytorialnego z obszaru województwa małopolskiego (w tym na wkład własny do projektów 
współfinansowanych z EFRR) wskazała, iż jst są w stanie zapewnić wystarczające środki 
własne na realizacje projektów, co w sumie ze środkami prywatnymi, zobowiązaniami oraz 
dotacjami UE tworzy znaczący potencjał rozwojowy. 
Tabela 5. Szacunek wielkości środków jednostek samorządu terytorialnego, jakie będą 
mogły być przeznaczone na działania rozwojowe w województwie małopolskim w latach 
2007 – 2013. 

Wyszczególnienie 2007 – 2013  
(w mln zł) 

średnio na rok 
(w mln zł) 

  1. Potencjał własny1 9.817,9 1.402,6 
  2. Przyrost zobowiązań 2.032,2 290,3 
         Pożyczki na prefinansowanie 745,8 106,5 
         Inne zobowiązania 1.286,4 183,8 
  3. Potencjał inwestycyjny2 (1 + 2) 11.850,1 1.692,9 
  4. Refundacje z budżetu UE  8.985,0 1.283,6 
  5. Środki prywatne 162,2 23,2 
  6. RAZEM ŚRODKI NA ROZWÓJ (3+ 4+ 5) 20.997,2 2.999,7 
Źródło: Dane opracowane przez IBnGR – grudzień 2005 r. 
1 – potencjał własny - suma dochodów krajowych (dochody własne, subwencje ogólne, dotacje) pomniejszona o sumę wydatków (wydatki 
na zakończenie inwestycji, inwestycje autonomiczne, wynagrodzenia z pochodnymi, inne wydatki bieżące). 
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2 – potencjał inwestycyjny - środki, które jst może w określonym okresie przeznaczyć na finansowanie nowych przedsięwzięć rozwojowych, 
przy założeniu, że wykonywać będzie wszystkie bieżące (stałe) zadania oraz dokonywać będzie niezbędnej wymiany sprzętu i utrzyma 
bezpieczny dla jednostki poziom zadłużenia. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 1083/2006 oraz ustalonymi przez Ministra Rozwoju 
Regionalnego Procedurami przygotowania programów operacyjnych, poniżej zamieszczono 
następujące tabele finansowe:  

• Tabela 6 zawierająca podział na poszczególne lata całkowitej wielkości środków 
finansowych przeznaczonych na realizację MRPO; 

• Tabela 7 przedstawiająca kwotę całkowitych środków finansowych stanowiących 
wkład Wspólnoty i wkłady krajowe oraz wskaźniki wkładu funduszy w podziale na 
osie priorytetowe; 

• Tabela 8 zawierająca indykatywny podział według kategorii interwencji4, 
zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w program operacyjny. 

• Tabela 9 zawierająca indykatywny podział według form finansowania 
zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w MRPO1. 

• Tabela 10 zawierająca indykatywny podział według typu terytorium dla 
zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w MRPO1. 

• Tabela 11 zawierająca indykatywny podział według kategorii interwencji 
odnoszących się do realizacji Strategii Lizbońskiej dla zaprogramowanego 
wykorzystania wkładu funduszy w MRPO5. 

 
Tabela 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne 
lata w euro. 

 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego                

Fundusz 
Spójności 

Ogółem 
w euro Lata 

1 2 3=1+2 
2007 180 879 448 180 879 448 
2008 185 115 082 185 115 082 
2009 189 322 828 189 322 828 
2010 186 853 057 186 853 057 
2011 183 363 932 183 363 932 
2012 179 986 094 179 986 094 
2013 184 753 961 184 753 961 

2007-2013 1 290 274 402 1 290 274 402 
 

 

 

 

                                                 
4 Zgodnie z kategoriami interwencji określonymi w załączniku II a i II b rozporządzenia nr 1828/2006 KE 
ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne 
przepisy dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności.  
5 Zgodnie z kategoriami interwencji określonymi w załączniku IV rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 
ustanawiającego ogólne przepisy dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności.  
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Tabela 7. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne osie priorytetowe 

oraz źródła finansowania w euro. 

Indykatywny podział 
wkładu krajowego 

Dla celów 
informacyjnych 

Wkład 
Wspólnoty 

Wkład 
krajowy Krajowe 

środki 
publiczne 

Krajowe 
środki 

prywatne 

Finansowanie 
ogółem 

Poziom 
współfinansowania

Wkład 
EBI 

Inne źródła 
finansowania 

Priorytety 

1 2=3+4 3 4 5=1+2 6=1/5 7 8 
Priorytet 1. Warunki dla 
rozwoju społeczeństwa 
opartego na wiedzy 

152 841 230 26 971 982 26 971 982   179 813 212 85,00%   17 981 321 

Priorytet 2. Gospodarka 
regionalnej szansy 170 708 698 30 125 064 30 125 064   200 833 762 85,00%   200 833 762 

Priorytet 3. Turystyka i 
przemysł kulturowy 101 004 036 17 824 242 17 824 242   118 828 278 85,00%   11 882 828 

Priorytet 4. Infrastruktura 
dla rozwoju 
gospodarczego  

390 836 457 68 971 140 68 971 140   459 807 597 85,00%   22 990 380 

Priorytet 5. Krakowski 
Obszar Metropolitalny 171 897 053 30 334 774 30 334 774   202 231 827 85,00% 5 000 000 10 111 591 

Priorytet 6. Spójność 
wewnątrzregionalna 155 981 854 27 526 210 27 526 210   183 508 064 85,00%   9 175 403 

Priorytet 7. Infrastruktura 
ochrony środowiska 93 003 516 16 412 385 16 412 385   109 415 901 85,00%   5 470 795 

Priorytet 8. Współpraca 
międzyregionalna  10 000 399 1 764 776 1 764 776   11 765 175 85,00%   0 

Priorytet 9. Pomoc 
techniczna 44 001 159 7 764 910 7 764 910   51 766 069 85,00%   0 

Priorytety 1-9 1 290 274 402 227 695 483 227 695 483 0 1 517 969 885 85,00% 5 000 000 278 446 080 
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Tabela 8. Indykatywny podział według kategorii interwencji zaprogramowanego 
wykorzystania wkładu funduszy w MRPO. 

KOD Nazwa wydatku % KWOTA 
1 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych 0,00%   

2 

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie 
sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki 
kompetencji technologicznych 4,15% 53 501 977 

3 

Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między małymi i 
średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), między MŚP a innymi 

przedsiębiorstwami,  uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie 
szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi 

oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i 
technologicznymi, technopoliami itd.) 

0,81% 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) 0,49% 6 300 252 

5 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 
przedsiębiorstw 0,33% 4 200 168 

6 

Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych 
dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, 

wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania 
zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności 

produkcyjnej przedsiębiorstw) 

0,00%   

7 
Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i 

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

0,00%   

8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 10,60% 136 819 028 

9 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości 
w MŚP  8,01% 103 291 085 

       

10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 2,33% 30 000 000 

11 
Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, 

interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści 
cyfrowe itp.) 

1,37% 17 640 872 

12 Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT) 0,00%   

13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-
integracja itp.) 2,12% 27 392 012 

14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci 
itp.) 0,00%   

15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne 
wykorzystanie  0,00%   

16 Kolej 1,16% 15 000 000 
17 Kolej (sieci TEN-T)  0,00%   
18 Tabory kolejowe 1,16% 15 000 979 
19 Tabory kolejowe (sieci TEN-T)  0,00%   
20 Autostrady 0,00%   
21 Autostrady (sieci TEN - T) 0,00%   
22 Drogi krajowe 0,00%   
23 Drogi regionalne/lokalne 22,23% 286 833 860 
24 Ścieżki rowerowe 0,00%   
25 Transport miejski 0,54% 7 000 280 
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26 Transport multimodalny 0,00%   
27 Transport multimodalny (sieci TEN-T) 0,00%   
28 Inteligentne systemy transportu 0,62% 7 948 818 
29 Porty lotnicze 0,39% 4 998 200 
30 Porty 0,00%   
31 Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne) 0,00%   
32 Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T)  0,00%   
       

33 Energia elektryczna 0,00%   
34 Energia elektryczna (sieci TEN-E) 0,00%   
35 Gaz ziemny 0,00%   
36 Gaz ziemny (sieci TEN-E) 0,00%   
37 Produkty ropopochodne 0,00%   
38 Produkty ropopochodne (sieci TEN-E) 0,00%   
39 Energia odnawialna: wiatrowa 0,09% 1 100 024 
40 Energia odnawialna: słoneczna 0,43% 5 500 120 
41 Energia odnawialna: biomasa 0,09% 1 100 024 

42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 0,77% 9 900 216 

43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie 
energią  0,34% 4 400 096 

       
44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi 1,16% 15 000 599 
45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną 0,70% 9 000 360 
46 Oczyszczanie ścieków 1,63% 21 000 839 
47 Jakość powietrza 0,00%   
48 Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń 0,00%   
49 Dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków 0,00%   

50 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów 0,00%   

51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000) 0,50% 6 400 256 

52 Promowanie czystego transportu miejskiego  1,55% 20 054 520 

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

technologicznymi) 
2,02% 26 001 239 

54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom  0,00%   

       
55 Promowanie walorów przyrodniczych 0,12% 1 600 064 
56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego 0,00%   

57  
Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych  2,48% 32 001 278 

       
58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego 4,31% 55 602 222 
59 Rozwój infrastruktury kulturalnej 3,40% 43 807 119 
60 Inne wsparcie dla poprawy usług kulturalnych  0,67% 8 700 348 
       

61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich  5,81% 74 978 849 
       

62 
Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; 

szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacji pracowników do 
zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji 

    

63 Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych  
i bardziej wydajnych form organizacji pracy 
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64 
Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudniania, szkolenia i wsparcia w 

związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów 
przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i 

przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji 

    

       
65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy     
66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy     

67 Działania na rzecz aktywnego stażenia się oraz wydłużania życia zawodowego     

68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej     

69 

Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich 
rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu 

na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z 
prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo - 

wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi 

    

70 
Konkretne działania na rzecz zwiększania udziału migrantów w zatrudnieniu w 

perspektywie wzmocnienia ich integracji społecznej      

71 
Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób  

w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji  
w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie 

akceptacji dla różnorodności  w miejscu  pracy 

    

       

72 

Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i 
szkoleń celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia  

dostosowania systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do 
potrzeb rynku pracy, oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry 

systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy 

    

73 

Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe 
życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia 

przedwczesnego porzucania skoloryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji 
ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu 
do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym 

    

74 
Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności 

poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę 
sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami.  

    

       
75 Infrastruktura systemu oświaty 4,91% 63 408 130 
76 Infrastruktura ochrony zdrowia 5,46% 70 387 229 
77 Infrastruktura opiekuńczo - wychowawcza 0,29% 3 700 148 
78 Infrastruktura mieszkalnictwa 0,45% 5 800 000 
79 Pozostała infrastruktura społeczna 2,36% 30 401 214 
       

80 Promowanie partnerstw, paktów i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy 
odnośnych podmiotów  0,31% 4 000 160 

       

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.  

0,47% 6 000 239 

       

82 
Rekompensata poniesionych kosztów związanych z utrudnionym dostępem oraz 

rozproszeniem terytorialnym     

83 
Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów 

wynikających z wielkości rynku     

84 Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów 
związanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowania terenu     

       
85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola 2,81% 36 250 645 
86 Ocena, badania/ekspertyzy, informacja i komunikacja 0,60% 7 750 514 

Razem   100,00% 1 290 274 402 
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Tabela 9. Indykatywny podział według form finansowania zaprogramowanego 
wykorzystania wkładu funduszy w MRPO. 

FORMY FINANSOWANIA 
KOD Nazwa wydatku % KWOTA 

1 Pomoc bezwrotna 99,22% 1 280 274 402 

2 Pomoc (pożyczka, dotacja na spłatę 
oprocentowania, gwarancje) 0,78% 10 000 000 

3 
Kapitał podwyższonego ryzyka (nabycie 
udziałów, fundusze kapitału podwyższonego 
ryzyka) 0,00% 0 

4 Inne formy finansowania 0,00% 0 
Razem 100,00% 1 290 274 402 

 

Tabela 10. Indykatywny podział według typu terytorium dla zaprogramowanego 
wykorzystania wkładu funduszy w MRPO. 

TYP OBSZARU  
KOD Nazwa wydatku % KWOTA 

1 Obszar miejski 55,00% 709 650 921
2 Obszar górski 10,00% 129 027 440
3 Wyspy 0,00 0

4 Obszar o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia 0,00 0

5 
Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, 
wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia) 

35,00% 451 596 041

6 Dawne granice zewnętrzne UE (po 30.04.2004 r.) 0,00% 0

7 Region peryferyjny 0,00% 0

8 Obszar współpracy Transgranicznej 0,00% 0

9 Obszar współpracy transnarodowej 0,00% 0

10 Obszary współpracy międzyregionalnej 0,00% 0

0 Nie dotyczy 0,00% 0

RAZEM 100,00% 1 290 274 402
 

Alokacja na obszary wiejskie została wyznaczona w oparciu o kryterium lokalizacji 
potencjalnych projektów, a w przypadków projektów o charakterze regionalnym 
uwzględniono również kryterium oddziaływania projektu.  
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Tabela 11. Indykatywny podział według kategorii interwencji odnoszących się do realizacji 
Strategii Lizbońskiej zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w MRPO. 

 
KOD Nazwa wydatku % KWOTA 

  Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 68,45% 314 612 929 
1 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych 0,00%   

2 

Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci 
informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji 

technologicznych 
11,64% 53 501 977 

3 

Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między małymi i średnimi 
przedsiębiorstwami (MŚP), między MŚP a innymi przedsiębiorstwami,  uczelniami, 
wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami 

regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i 
technologicznymi (parkami naukowymi itechnologicznymi, technopoliami itd.) 

2,28% 10 500 419 

4 
Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług 

związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) 1,37% 6 300 252 

5 
Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup 

przedsiębiorstw 0,91% 4 200 168 

6 

Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla 
środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, 

wdrożenie i stosowanie/użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, 
wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiebiorstw) 

0,00%   

7 

Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i 
innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, 

istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa, itp.) 
0,00%   

8 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 29,77% 136 819 028 

9 
Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w 

MŚP  22,47% 103 291 085 

  Społeczeństwo informacyjne 16,32% 75 032 884 
10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe) 6,53% 30 000 000 

11 

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

itp.) 
3,84% 17 640 872 

12 Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT) 0,00%   

13 
Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-

integracja itp.) 5,96% 27 392 012 

14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.) 0,00%   

15 
Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne 

wykorzystanie  0,00%   

  Transport 6,08% 27 947 018 
16 Kolej 3,26% 15 000 000 
17 Kolej (sieci TEN-T)  0,00%   
20 Autostrady 0,00%   
21 Autostrady (sieci TEN - T) 0,00%   
26 Transport multimodalny 0,00%   
27 Transport multimodalny (sieci TEN-T) 0,00%   
28 Inteligentne systemy transportu 1,73% 7 948 818 
29 Porty lotnicze 1,09% 4 998 200 
30 Porty 0,00%   
32 Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T)  0,00%   
  Energia 4,79% 22 000 480 

34 Energia elektryczna (sieci TEN-E) 0,00%   
36 Gaz ziemny (sieci TEN-E) 0,00%   
38 Produkty ropopochodne (sieci TEN-E) 0,00%   
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39 Energia odnawialna: wiatrowa 0,24% 1 100 024 
40 Energia odnawialna: słoneczna 1,20% 5 500 120 
41 Energia odnawialna: biomasa 0,24% 1 100 024 
42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 2,15% 9 900 216 

43 
Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie 

energią  0,96% 4 400 096 

  Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 4,36% 20 054 520 
52 Promowanie czystego transportu miejskiego  4,36% 20 054 520 

  
Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, firm, 

przedsiębiorstw i przedsiębiorców 
0 0 

62 

Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; 
szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacji pracowników do zmian; 

promowanie przedsiębiorczości i innowacji 
    

63 
Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych  

i bardziej wydajnych form organizacji pracy 
    

64 

Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudniania, szkolenia i wsparcia w 
związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów 

przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje i 
przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji 

    

  Poprawa dostępu do zatrudnienia i równaga  0 0 
65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy     
66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy     
67 Działania na rzecz aktywnego stażenia się oraz wydłużania życia zawodowego     
68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej     

69 

Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich 
rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na 
płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a 

zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych  nad dziećmi i 
osobami zależnymi 

    

70 
Konkretne działania na rzecz zwiększania udziału migrantów w zatrudnieniu w 

perspektywie wzmocnienia ich integracji społecznej      

71 

Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób  
w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji  

w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie 
akceptacji dla różnorodności  

w miejscu  pracy  

    

  Poprawa jakości kapitału ludzkiego 0 0 

72 

Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkoleń 
celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia  dostosowania 
systemów kształcenia i szkolenia początkowego i zawodowego do potrzeb rynku 

pracy, oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w 
perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy 

    

73 

Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w 
szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego 

porzucania skoloryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć 
oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń 

na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym. 

    

74 

Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności 
poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę 

sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami.  
    

Razem   100,00% 459 647 831 
 
 
 
 
 



Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Projekt – 10 lipca 2007 r. 
 

 128

9. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU 

9.1. KOMPETENCJE INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH W ZARZĄDZANIE I WDRAŻANIE 

 

9.1.1. Koordynacja 

 

Koordynacja na poziomie NSRO - Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego  
 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego prowadzi nadzór nad prawidłowym 
funkcjonowaniem systemu realizacji NSRO, a także odpowiada za prowadzenie badań 
ewaluacyjnych na poziomie NSRO, w tym badań horyzontalnych oraz badań uzupełniających 
i badań ad hoc, wynikających z monitorowania realizacji NSRO. 

 

Koordynacja 16 Regionalnych Programów Operacyjnych - Instytucja Koordynująca 
RPO. 
 

Funkcję Instytucji Koordynującej RPO (IK RPO) pełnić będzie Minister właściwy do spraw 
rozwoju regionalnego obsługiwany w przedmiotowym zakresie przez Departament 
Koordynacji Programów Regionalnych (DPR) w ramach MRR. 

Instytucja Koordynująca RPO odpowiedzialna jest w szczególności za:  

• weryfikację regionalnych programów operacyjnych pod względem ich zgodności 
z NSRO; 

• negocjowanie regionalnych programów operacyjnych z KE we współpracy 
z instytucjami zarządzającymi RPO; 

• zapewnienie spójności stosowanych wytycznych; 

• monitorowanie efektów wdrażania RPO w regionach (analizy porównawcze). 

Wzajemne relacje oraz szczegółowy zakres obowiązków i podział zadań między Instytucją 
Koordynującą RPO a Instytucją Zarządzającą MRPO zostaną określone w porozumieniu 
zawartym między tymi instytucjami. 

Szczegółowe opisy i schematy procesów dotyczących zarządzania i wdrażania MRPO 
zawarte są w Opisie systemu zarządzania i kontroli. Procedury w nim przedstawione 
zapewnią dostarczenie wiarygodnych danych z systemu księgowego, systemu monitoringu 
oraz systemu finansowego. 

 

9.1.2. Instytucja Zarządzająca 

 
Funkcję Instytucji Zarządzającej Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ) 
na lata 2007 – 2013, zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, pełni 
Zarząd Województwa Małopolskiego. Zgodnie z regulaminem wewnętrznym uchwalonym 
przez Zarząd Województwa uchwałą Nr 266/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w 
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Krakowie obowiązki IZ pełnią jednostki organizacyjne w ramach Urzędu Marszałkowskiego. 
Zadania z zakresu zarządzania realizuje Departament Polityki Regionalnej, natomiast zadania 
z zakresu wdrażania realizowane są przez Departament Funduszy Europejskich. 
 
Instytucja Zarządzająca, zgodnie z art. 60 Rozporządzenia Rady Nr 1083/2006, jest 
odpowiedzialna za zarządzanie regionalnym programem operacyjnym i jego realizację 
w oparciu o zasadę należytego zarządzania finansami a w szczególności za:  

• zapewnienie, że operacje są wybierane do finansowania zgodnie z kryteriami 
mającymi zastosowanie do regionalnego programu operacyjnego oraz że spełniają 
one mające zastosowanie zasady wspólnotowe i krajowe przez cały okres ich 
realizacji; 

• weryfikację, że współfinansowane towary i usługi są dostarczone oraz że wydatki 
zadeklarowane przez beneficjentów na operacje zostały rzeczywiście poniesione i są 
zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi; 

• zapewnienie istnienia informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów 
księgowych dla każdej operacji w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz 
zapewnienie, że dane na temat realizacji, niezbędne do celów zarządzania 
finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny są gromadzone; 

• zapewnienie utrzymywania przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące 
w realizacji operacji odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu 
księgowego dla wszystkich transakcji związanych z operacją, bez uszczerbku dla 
krajowych zasad księgowych; 

• zapewnienie, że ocena regionalnego programu operacyjnego, o której mowa w art. 48 
ust. 3 rozporządzenia Rady nr 1083/2006 jest prowadzona zgodnie z art. 47 ww. 
rozporządzenia;  

• ustanowienie procedur dla zapewnienia, że wszystkie dokumenty dotyczące 
wydatków i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, są 
przechowywane zgodnie z wymogami art. 90 rozporządzenia Rady nr 1083/2006; 

• zapewnienie otrzymywania przez instytucję certyfikującą wszystkich niezbędnych 
informacji o procedurach i weryfikacjach prowadzonych w odniesieniu do wydatków 
na potrzeby poświadczania; 

• kierowanie pracą komitetu monitorującego i dostarczanie mu dokumentacji 
wymaganej w celu umożliwienia monitorowania jakościowego realizacji programu 
operacyjnego w świetle jego szczegółowych celów;  

• opracowanie i przedkładanie Komisji rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji, 
po ich uprzednim zatwierdzeniu przez komitet monitorujący; 

• zapewnianie przestrzegania wymogów w zakresie informacji i promocji 
ustanowionych w art. 69 rozporządzenia Rady nr 1083/2006; 

• dostarczanie Komisji Europejskiej informacji umożliwiających jej dokonanie oceny 
dużych projektów. 

 

Instytucja Zarządzająca MRPO może zlecić wykonywanie części swoich zadań o charakterze 
zarządczym lub wdrożeniowym innym podmiotom. Dokonując przekazania, Instytucja 
Zarządzająca MRPO zachowa całkowitą odpowiedzialność za całość realizacji RPO. 
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9.1.3. Instytucja Pośrednicząca/ Instytucja Pośrednicząca II stopnia 

 

Instytucja Zarządzająca MRPO w celu usprawnienia procesu wdrażania Programu przewiduje 
powierzenie części swoich kompetencji innym instytucjom. W szczególności przewiduje się 
zlecenie wdrażania działań objętych II osią priorytetową - Gospodarka regionalnej szansy. 

W przypadku instytucji spoza sektora finansów publicznych funkcję IP II będzie pełnił 
podmiot wybrany w przetargu zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju.” 

Podstawą przekazania kompetencji IP II będzie porozumienie zawarte z IZ. 

IZ przewiduje, iż IP II działająca w ramach II osi priorytetowej Gospodarka regionalnej 
szansy będzie odpowiedzialna m. in. za: 

• Czynności przygotowawcze - stworzenie struktury organizacyjnej zapewniającej 
rozdział funkcji, przejrzyste określenie obowiązków i poziomów zarządzania oraz 
prawidłową realizację powierzonych zadań. 

• Codzienną obsługę zadań powierzonych - zapewnienie obsługi techniczno – 
administracyjnej na wszystkich etapach realizacji powierzonych zadań, w tym 
zorganizowanie punktów przyjęć wniosków o dofinansowanie. 

• Przyjmowanie wniosków, ocenę i wybór projektów - organizowanie 
i przeprowadzanie postępowań konkursowych, przeprowadzanie oceny wniosków. 

• Zawieranie umów i rozliczanie projektów. 

• Procedury finansowe – prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej 
powierzonych zadań, tak, aby możliwa była identyfikacja projektów oraz 
poszczególnych operacji bankowych. 

• Monitorowanie i sprawozdawczość – przyjmowanie i weryfikowanie okresowych, 
kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji projektów otrzymywanych od 
beneficjentów. 

• Kontrolę i audyt – opracowanie podręcznika procedur kontroli wewnętrznych zgodnie 
z wytycznymi przekazanymi przez IZ oraz przedstawienie go do akceptacji IZ,. 

• Informację i promocję – prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, 
w zakresie swoich kompetencji. 

• Ewaluację. 

• Archiwizację – przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją roli Instytucji 
Pośredniczącej II przez określony w obowiązujących przepisach prawnych okres. 

• Obsługę systemu informatycznego – dokonywanie w zakresie swoich zadań wszelkich 
możliwych operacji przy użyciu systemów informatycznych wybranych przez 
Wykonawcę do obsługi Programu oraz przekazanych do użytkowania przez IZ. 
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Rysunek 22. Schemat instytucjonalny MRPO z uwzględnieniem IP 2. 

 

 
9.1.4. Instytucja Certyfikująca 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju, Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego certyfikuje Komisji 
Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych. 
Instytucja Certyfikująca, to komórka organizacyjna utworzona zarządzeniem ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialna za certyfikację wydatków ponoszonych 
w ramach EFRR/EFS/FS, która w zakresie realizowanych zadań jest komórką niezależną 
od komórek wykonujących funkcje instytucji zarządzających poszczególnymi programami 
operacyjnymi, wchodzących w skład odrębnych pionów podległych innym Członkom 
Kierownictwa Ministerstwa. Członek Kierownictwa MRR nadzorujący Instytucję 
Certyfikującą podlega bezpośrednio Ministrowi Rozwoju Regionalnego i podejmuje 
w sposób niezależny decyzje w zakresie dokonywania oraz wstrzymywania procesu 
poświadczania deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej. 
Obecnie funkcje Instytucji Certyfikującej pełni Departament Instytucji Certyfikującej. 

Instytucja Certyfikująca programu operacyjnego odpowiada w szczególności za: 

• opracowanie i przedłożenie Komisji poświadczonych deklaracji wydatków 
i wniosków o płatność; 

• poświadczanie, że deklaracja wydatków jest dokładna, wynika z wiarygodnych 
systemów księgowych i jest oparta na weryfikowalnej dokumentacji uzupełniającej; 

• poświadczenie, że zadeklarowane wydatki są zgodne z mającymi zastosowanie 
zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku 
z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi 
zastosowanie do programu i spełniają zasady wspólnotowe i krajowe; 

• zapewnienie, do celów poświadczenia, że otrzymała od instytucji zarządzającej 
odpowiednie informacje na temat procedur i weryfikacji prowadzonych w związku 
z wydatkami zawartymi w deklaracjach wydatków; 
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• uwzględnianie, do celów poświadczenia, wyników wszystkich audytów 
przeprowadzanych przez instytucję audytową lub na jej odpowiedzialność; 

• utrzymywanie w formie elektronicznej zapisów księgowych dotyczących wydatków 
zadeklarowanych Komisji; 

• prowadzenie ewidencji kwot podlegających procedurze odzyskiwania i kwot 
wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla operacji. Kwoty odzyskane 
są zwracane do budżetu ogólnego Unii Europejskiej przed zamknięciem programu 
operacyjnego poprzez potrącenie ich z następnej deklaracji wydatków;  

• uwzględnianie do celów poświadczenia informacji o wykrytych nieprawidłowościach 
w programie operacyjnym; 

• uwzględnianie do celów poświadczenia wyników prowadzonych przez instytucje 
zarządzające kontroli systemowych oraz kontroli wydatków; 

• opiniowanie do celów poświadczenia wydatków instrukcji wykonawczych instytucji 
zarządzających programami operacyjnymi; 

• przeprowadzanie w instytucji zarządzającej oraz instytucjach podległych instytucji 
zarządzającej lub ewentualnie u beneficjenta w zakresie realizacji programu 
systemowych wizyt sprawdzających oraz wizyt sprawdzających polegających na 
kontroli wydatków na podstawie otrzymywanych wniosków o refundację od instytucji 
zarządzających; 

• dokonywanie wizyt sprawdzających w Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji 
w zakresie zgodności z wymogami systemu certyfikacji RPO. 

 

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Instytucja Certyfikująca deleguje część 
swoich zadań w zakresie certyfikacji do Urzędów Wojewódzkich pełniących rolę Instytucji 
Pośredniczących w Certyfikacji, przy zachowaniu przez Instytucję Certyfikującą 
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego odpowiedzialności za delegowane zadania, zgodnie 
z art. 59 ust 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Powierzenie wykonywania części 
zadań instytucji certyfikującej następuje, zgodnie z art. 12 rozporządzenia Komisji (WE) 
nr 1828/2006, poprzez zawarcie przez Instytucję Certyfikującą w Ministerstwie Rozwoju 
Regionalnego z poszczególnymi Wojewodami pisemnych porozumień, które określają zakres 
powierzanych zadań oraz obowiązki instytucji, do których zadania są delegowane. Komórki 
w Urzędach Wojewódzkich, które obsługują Wojewodę w zakresie delegowanych zadań, są 
funkcjonalnie niezależne od komórek organizacyjnych, wykonujących zadania delegowane 
z Instytucji Zarządzających programami operacyjnymi. Do delegowanych zadań, należy 
w szczególności: 

• otrzymywanie oraz weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym 
otrzymywanego od instytucji zarządzającej poświadczenia wydatków oraz wniosku 
o płatność okresową/końcową dla regionalnego programu operacyjnego; 

• poświadczanie przed Instytucją Certyfikującą wydatków dla regionalnego programu 
operacyjnego, wykazanych przez instytucję zarządzającą w poświadczonym przez nią 
wniosku o płatność okresową/końcową; 

• przeprowadzanie w imieniu Instytucji Certyfikującej w instytucji zarządzającej oraz 
instytucjach podległych instytucji zarządzającej lub u beneficjenta w zakresie 
realizacji programu systemowych wizyt sprawdzających  oraz wizyt sprawdzających 



Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Projekt – 10 lipca 2007 r. 
 

 133

polegających na kontroli wydatków na podstawie otrzymywanych wniosków 
o refundację od instytucji zarządzających; 

• gromadzenie do celów poświadczenia wydatków instrukcji wykonawczych instytucji 
zarządzającej regionalnym programem operacyjnym;  

• analizowanie do celów poświadczenia wydatków otrzymywanych od instytucji 
zarządzającej oraz w przypadku delegowania przez instytucję zarządzającą zadań 
w tym zakresie do instytucji jej podległych danych zawierających informacje 
o przeprowadzonych przez te instytucje kontrolach systemowych oraz kontrolach 
wydatków dotyczących regionalnego programu operacyjnego; 

• gromadzenie od instytucji zarządzającej i uwzględnianie do celów poświadczenia 
wydatków informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie realizacji 
wydatków w ramach regionalnego programu operacyjnego; 

• prowadzenie na podstawie danych otrzymywanych od instytucji zarządzającej 
regionalnym programem operacyjnym elektronicznej ewidencji kwot podlegających 
procedurze odzyskiwania i kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu 
dla danej operacji; 

• monitorowanie zasady n+3/n+2 dla danego regionalnego programu operacyjnego 
na podstawie danych otrzymywanych od instytucji zarządzającej regionalnym 
programem operacyjnym. 

 

9.1.5. Instytucja Audytowa 

 
Określone w rozporządzeniu Rady nr 1083/2006 zadania Instytucji Audytowej wykonuje 
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, którego funkcję pełni sekretarz lub podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Finansów, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o kontroli skarbowej6. Instytucja Audytowa jest niezależna od Instytucji Zarządzającej PO, 
Instytucji Pośredniczących, Instytucji Pośredniczących II stopnia oraz Instytucji 
Certyfikującej.  

Zadania Instytucji Audytowej wykonywane są za pośrednictwem jednostek organizacyjnych 
kontroli skarbowej podległych Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej, 
tj. wyodrębnionej komórki organizacyjnej w Ministerstwie Finansów (obecnie Departament 
Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE) oraz 16 urzędów kontroli skarbowej 
umiejscowionych na poziomie województwa. W przypadku MRPO właściwym urzędem 
kontroli skarbowej jest Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie. W każdym z urzędów 
kontroli skarbowej zostały utworzone wyodrębnione komórki organizacyjne odpowiedzialne 
za kontrolę środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

Instytucja Audytowa odpowiedzialna jest za ogół prac związanych z wydaniem zapewnienia, 
że system zarządzania i kontroli MRPO spełnia wymogi rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006, w tym za przygotowanie przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność 
okresową, lub nie później niż w terminie 12 miesięcy od zatwierdzenia MRPO, sprawozdania 
zawierającego wyniki oceny utworzenia systemów i opinii na temat zgodności systemu 
zarządzania i kontroli PO/RPO z art. 58-62 rozporządzenia. Prace w ramach audytu zgodności 
przeprowadzane są przez Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii 

                                                 
6 Dz. U. z 2004 r., nr 8, poz. 65 ze zmianami 
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Europejskiej oraz Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie, opinię podpisuje Generalny 
Inspektor Kontroli Skarbowej. 

Instytucja Audytowa zapewnia, iż czynności audytowe uwzględniają uznane w skali 
międzynarodowej standardy audytu. Do głównych zadań IA należy w szczególności: 

1. zapewnienie prowadzenia audytów w celu weryfikacji skutecznego funkcjonowania 
systemu zarządzania i kontroli MRPO, 

2. zapewnienie prowadzenia audytów operacji na podstawie stosownej próby w celu 
weryfikacji zadeklarowanych wydatków, 

3. przedstawianie KE, w terminie dziewięciu miesięcy od zatwierdzenia MRPO, strategii 
audytu obejmującej podmioty, które będą przeprowadzać audyty, o których mowa 
w p. 1. i 2., metodologię, która zostanie zastosowana, metody doboru próbek danych 
dla potrzeb audytu operacji oraz indykatywny rozplanowanie audytów w celu 
zapewnienia przeprowadzenia audytu głównych podmiotów oraz równomiernego 
rozkładu audytów w całym okresie programowania, 

4. do dnia 31 grudnia każdego roku w latach 2008–2015: 

a) przedłożenie KE rocznego sprawozdania audytowego, przedstawiającego wyniki 
audytów przeprowadzonych w okresie poprzednich 12 miesięcy, zakończonym dnia 
30 czerwca danego roku, zgodnie ze strategią audytu dla MRPO oraz informującego 
o wszelkich brakach wykrytych w systemie zarządzania i kontroli MRPO. Pierwsze 
sprawozdanie, które należy złożyć do dnia 31 grudnia 2008 r., obejmuje okres 
od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. Informacje dotyczące audytów 
przeprowadzonych po dniu 1 lipca 2015 r. zostają włączone do końcowego 
sprawozdania audytowego, stanowiącego uzupełnienie deklaracji zamknięcia, 
o której mowa w p. 5, 

b) wydawanie opinii, na podstawie kontroli i audytów przeprowadzonych na jej 
odpowiedzialność, w kwestii tego, czy system zarządzania i kontroli funkcjonuje 
skutecznie, tak aby dawać racjonalne zapewnienie, że deklaracje wydatków 
przedstawione KE są prawidłowe, oraz aby dawać tym samym racjonalne 
zapewnienie, że transakcje będące ich podstawą są zgodne z prawem i prawidłowe, 

c) przedkładanie, częściowego zamknięcia MRPO, deklaracji częściowego zamknięcia 
zawierającej ocenę zgodności z prawem i prawidłowości danych wydatków, 

d) przedłożenie KE, nie później niż dnia 31 marca 2017 r., deklaracji zamknięcia, 
zawierającej ocenę zasadności wniosku o wypłatę salda końcowego oraz zgodności z 
prawem i prawidłowości transakcji będących podstawą wydatków objętych końcową 
deklaracją wydatków, do której dołącza się końcowe sprawozdanie audytowe. 

W ramach wyżej opisanych prac Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii 
Europejskiej nadzoruje, koordynuje i zapewnia odpowiednią jakość pracy urzędu kontroli 
skarbowej. 

Celem zapewnienia jakości prac wykonywanych przez urzędy kontroli skarbowej, 
Departament ten zapewnia stosowanie odpowiednich mechanizmów kontroli. Polegają one 
w szczególności na: 

• wprowadzeniu systemu zarządzania dokumentacją (w tym określenie 
kryteriów jej sporządzania, weryfikacji i akceptacji, standaryzacja oraz 
informatyzacja dokumentacji), 
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• nadzorze nad wykonywaniem prac (przypisanie pracownikom 
odpowiedzialności za wykonanie zadania i weryfikacja jego wykonania), 

• przeprowadzaniu corocznie kontroli mających na celu sprawdzenie jakości 
wykonanych prac (w ramach tzw. re-performance audits oraz audytów 
mających na celu weryfikację poprawności stosowania przez urzędy kontroli 
skarbowej metodologii). 

 

9.1.6. Instytucja właściwa dla otrzymywania płatności pochodzących z Komisji Europejskiej 

 
Instytucją odpowiedzialną za otrzymywanie płatności dokonywanych przez KE jest 
Ministerstwo Finansów. Zgodnie z regulaminem pracy Ministerstwa Finansów obsługą 
rachunków bankowych, na które będą dokonywane płatności ze środków wspólnotowych 
zajmuje się obecnie Departament Instytucji Płatniczej. 

Środki przekazywane przez Komisję Europejską jako zaliczki oraz płatności okresowe 
i płatność końcowa zostaną włączone do budżetu państwa jako jego dochody.  

 

Rysunek 23. Schemat organizacyjny wskazujący rozmieszczenie IZ MRPO, IK RPO, 
Instytucji Certyfikującej i Instytucji Audytowej oraz instytucji odpowiedzialnej za 
otrzymywanie płatności z KE. 

 

 

9.1.7. Instytucja lub instytucje odpowiedzialne za dokonywanie płatności na rzecz 
beneficjentów 

 
Rolę instytucji odpowiedzialnej za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów pełni 
Instytucja Zarządzająca.  

Dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów może być także realizowane przez Instytucję 
Pośredniczącą. 
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9.2. PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW  
 

Wybór projektu uzależniony będzie od spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet 
Monitorujący (zgodnie z art. 65 lit. b rozporządzenia 1083/2006), oraz od zatwierdzenia 
projektu do dofinansowania przez IZ lub IP. Te strategiczne, formalne i merytoryczne kryteria 
(z włączeniem przygotowania odpowiedniej dokumentacji i gotowości do wdrożenia) będą 
jednakowe dla wszystkich potencjalnych beneficjentów wszystkich projektów dotyczących 
danej kategorii operacji MRPO. 

W ramach programu stosowane będą następujące tryby wyboru projektów: indywidualny, 
konkursowy, systemowy, pomocy technicznej. W zależności od charakteru danej osi 
priorytetowej zapewniona zostanie odpowiednia równowaga pomiędzy różnymi trybami 
wyboru projektów. Zastosowanie danego trybu wyboru projektów winno służyć polepszaniu 
osiągania strategicznych celów poszczególnych osi priorytetowych MRPO. Szczegóły, 
co do zakresu zastosowania danego trybu w danej osi priorytetowej oraz instytucji 
uczestniczących w procedurze wyboru będą określone w „Szczegółowym opisie osi 
priorytetowych programu operacyjnego”. Tryb wyboru projektów będzie zgodny 
z odpowiednimi wytycznymi MRR w danym zakresie. Szczegółowy opis procesów wybory 
projektów oraz kontraktowana zostanie zamieszczony w Podręczniku Instytucji Zarządzającej 
MRPO (przygotowywanym przez IZ). 

 

9.3. SYSTEM INFORMATYCZNY 

 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (Departament Koordynacji i Zarządzania 
Podstawami Wsparcia Wspólnoty) prowadzi nadzór nad przygotowaniem nowego systemu 
informatycznego i określa standardy w zakresie gromadzenia danych przez wszystkich 
uczestników systemu realizacji NSRO. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 
odpowiada za budowę i rozwój systemu informatycznego na podstawie standardów 
w zakresie gromadzenia danych określonych przez ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego. 

Zgodnie z artykułem 58 d) oraz artykułem 60 c) rozporządzenia 1083/2006 system 
zarządzania i kontroli powinien posiadać wiarygodne, skomputeryzowane systemy 
rachunkowości i księgowości, monitorowania i sprawozdawczości finansowej mające na celu 
zapewnienie rejestracji i przechowywania zapisów księgowych dla każdej operacji w ramach 
programu operacyjnego oraz zapewnienie gromadzenia danych na temat realizacji każdej 
operacji niezbędnych do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu 
i oceny.  

Dla celów zarządzania i sprawozdawczości, w Instytucji Zarządzającej, instytucjach 
pośredniczących, instytucjach pośredniczących II stopnia oraz Instytucji Certyfikującej będą 
wykorzystywane dwa podstawowe systemy informatyczne tj.: 

• system finansowo-księgowy spełniający wymogi ustawy o rachunkowości, 

• Krajowy System Informatyczny monitoringu i sprawozdawczości 

oraz opcjonalnie lokalny system monitoringu i sprawozdawczości na poziomie instytucji 
odpowiedzialnej za wdrażanie programu operacyjnego. 
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Krajowy System Informatyczny jest zgodny i kompatybilny z systemem sprawozdawczości 
i monitorowania ustanowionym dla programu operacyjnego. 

Dostęp do danych gromadzonych w Krajowym Systemie Informatycznym będą miały 
wszystkie podmioty uczestniczące w procesie wdrażania, tj. Instytucja Zarządzająca, 
instytucje pośredniczące, instytucje pośredniczące II stopnia, Instytucja Certyfikująca oraz 
Instytucja Audytowa, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania zadań. 

 

9.3.1. KRAJOWY I REGIONALNY SYSTEM INFORMATYCZNY 
 

Krajowy System Informatyczny (system scentralizowany) udostępniony dla potrzeb 
monitoringu i sprawozdawczości będzie gromadził na poziomie kraju dane niezbędne 
dla systemu zarządzania i kontroli ustanowionego dla programu operacyjnego. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami Krajowy System Informatyczny będzie przede wszystkim 
systemem rejestracyjnym, tzn. będzie gromadził dane, wprowadzane do centralnej bazy 
danych po wystąpieniu zdarzeń. W szczególności system będzie umożliwiał gromadzenie 
informacji w następującym zakresie: 

• ewidencja danych dotyczących programów operacyjnych, 

• obsługa cyklu życia projektu, w tym: 

• ewidencjonowanie wniosków aplikacyjnych spełniających wymogi formalne, 

• ewidencjonowanie dużych projektów w zakresie określonym przez Rozporządzenie 
KE (WE) nr 1828/2006, 

• ewidencjonowanie umów o dofinansowanie, 

• ewidencjonowanie wniosków o płatność, 

• ewidencjonowanie danych dotyczących kontroli poszczególnych projektów, 

• ewidencja wskaźników postępu rzeczowego, w tym prowadzenie jednolitego słownika 
wskaźników, 

• ewidencja danych dotyczących nieprawidłowości, 

• prowadzenie rejestru kwot odzyskanych ( w tym rejestru dłużników) 

Ponadto Krajowy System Informatyczny będzie umożliwiał tworzenie określonych raportów, 
w szczególności: 

• zestawień wydatków z poziomu instytucji pośredniczącej oraz 
zestawień wydatków i wniosków o płatność przygotowywanych na 
wyższych poziomach, 

• prognozy wydatków. 

System będzie obejmował i dostarczał dane określone w Załączniku III rozporządzenia 
implementacyjnego 1828/2006. 

W ramach MRPO wdrożony zostanie krajowy system informatyczny wspierający realizację 
NSRO, finansowany ze środków osi priorytetowej 2 Wsparcie informatyczne realizacji 
NSRO w ramach PO PT 2007-2013. 
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Jednocześnie przewiduje się możliwość budowy odrębnego systemu informatycznego 
na potrzeby zarządzania i wdrażania MRPO. System będzie w pełni kompatybilny 
z krajowym systemem informatycznym, a zakres gromadzonych i przetwarzanych w nim 
danych będzie zgodny z zakresem danych określonym w załączniku III do Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.” 

 

9.3.2. ARCHITEKTURA KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 

 

Krajowy System Informatyczny zbudowany jest w oparciu technologię webową, tzn. dostęp 
do danych gromadzonych w centralnej bazie danych realizowany jest za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej uruchamianej na komputerze z dostępem do publicznej sieci 
Internet. 

Rysunek 24. Schemat architektury Krajowego Systemu Informatycznego został 
przedstawiony poniżej. 
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9.3.3. Opis procedur przewidzianych dla zapewnienia niezawodności komputerowych 
systemów raportowania księgowego, monitoringu i finansowego 

 

Polityka bezpieczeństwa Krajowego Systemu Informatycznego realizowana jest na wielu 
płaszczyznach.  

Wykorzystanie bezpiecznego protokołu https wraz odpowiednią architekturą dostępowych 
urządzeń sieciowych w siedzibie operatora systemu (Ministerstwo Finansów) minimalizuje 
ryzyko włamania oraz dostępu, a co za tym idzie i modyfikacji danych w systemie przez 
osoby nieupoważnione. Ponadto uniemożliwia zmianę danych w trakcie transmisji danych 
na serwer.  

Rozbudowana funkcjonalność nadawania uprawnień dla użytkowników (trójwymiarowy 
model uprawnień: funkcja systemu, poziom wdrażania, region) powoduje, że mają oni dostęp 
tylko do tych danych, które są niezbędne do realizowania zadań.  

Odpowiednia polityka wykonywania kopii bezpieczeństwa gwarantuje, że w przypadku 
poważnej awarii systemu, której skutkiem jest zniszczenie bazy danych, możliwość 
odtworzenia danych gromadzonych w systemie maksymalnie na jeden dzień przed 
wystąpieniem awarii. 

 

9.3.4. Informacje dotyczące wewnętrznego obiegu informacji pomiędzy „podmiotem 
centralnym (MS Liaison)” oraz podmiotami zgłaszającymi zapotrzebowanie na 
dostęp/modyfikację praw dostępu do SFC2007 

 

Elektroniczna wymiana danych z Komisją Europejską zgodnie z art. 39 Rozporządzenia 
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.  

Zasady dostępu do systemu elektronicznej wymiany danych z Komisją Europejską 
(SFC2007) zostały uregulowane w Procedurze przyznawania dostępu użytkownikom 
do systemu elektronicznej wymiany danych z Komisją Europejską SFC2007 opracowanej 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Zgodnie z niniejszą procedurą funkcja MS Liaison dla Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, wynikająca 
z obowiązku nałożonego przepisami z art. 41 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, 
zgodnie z którymi Państwa Członkowskie występują o prawa dostępu do systemu SFC2007 
w sposób scentralizowany, została przypisana jednostce organizacyjnej w ramach 
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Komisję, 
funkcje MS Liasion oraz MS Liaison Deputy pełni dwóch wyznaczonych i zatwierdzonych 
przez służby Komisji pracowników ww. jednostki organizacyjnej. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do systemu SFC2007 ww. Procedura określa 
zasady na jakich użytkownicy ubiegają się o dostęp. Zgodnie z przyjętym na poziomie 
krajowym założeniem i strukturą Node Hierarchy dostęp do systemu uzyskują (jako tzw. Key 
Users) wyłącznie pracownicy następujących instytucji: 

− Instytucji koordynującej na poziomie krajowym (status Member State Authority) 

− Instytucji Zarządzającej programem (status Member State Managing Authority) 
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− Instytucji Certyfikującej (status Certyfying Authority) 

− Instytucji Audytowej (status Audit Authority). 

Procedura określa także zasady weryfikacji zgłoszonego kandydata na użytkownika przez MS 
Liaison i adekwatności wnioskowanego zakresu uprawnień (Permissions, Role), a także 
zasady informowania o wszelkich zmianach dotyczących Key Users. 

Wykaz Key Users, tj. osób posiadających dostęp do systemu SFC2007, jest prowadzony 
w jednostce organizacyjnej w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pełniącej funkcję 
MS Liaison, z poszanowaniem przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

9.4. MONITOROWANIE 
 
9.4.1. KOMITET MONITORUJĄCY 

 

Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny zostanie powołany 
w ciągu trzech miesięcy od daty przekazania Polsce decyzji o zatwierdzeniu programu przez 
Komisję Europejską. W skład komitetu wejdą przedstawiciele m.in. instytucji zarządzającej, 
ewentualnie instytucji pośredniczących, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
jako koordynatora RPO, samorządów terytorialnych, partnerów społecznych i gospodarczych, 
a także przedstawiciele trzech kluczowych miast Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza. 

Przy powoływaniu członków Komitetu będzie się miało na uwadze dążenie do 
zrównoważonego udziału wszystkich stron (zgodnie z zasadą równych szans), oraz jak 
najwyższej efektywności i jakości ich pracy.  

W celu zapewnienia koordynacji działań Komitetu Monitorującego MRPO z pracami 
Regionalnego Podkomitetu ds. Zasobów Ludzkich postanowiono, iż w składzie KM MRPO 
będzie zasiadał przedstawiciel Podkomitetu ds. Zasobów Ludzkich. 

Komitet Monitorujący Małopolski Regionalny Program Operacyjny upewnia się 
co do skuteczności i jakości realizacji regionalnego programu operacyjnego zgodnie 
z następującymi przepisami: 

• analizuje i zatwierdza kryteria wyboru projektów w ramach regionalnego programu 
operacyjnego w terminie sześciu miesięcy od zatwierdzenia programu operacyjnego 
i zatwierdza wszelkie zmiany tych kryteriów zgodnie z potrzebami programowania;  

• dokonuje okresowego przeglądu postępów na drodze do osiągnięcia konkretnych 
celów programu operacyjnego na podstawie dokumentów przedkładanych przez 
instytucję zarządzającą; 

• analizuje wyniki wdrażania, w szczególności osiągnięcie celów określonych 
dla każdej osi priorytetowej oraz oceny, o której mowa w art. 48 ust. 3 rozporządzenia 
Rady nr 1083/2006; 

• analizuje i zatwierdza roczne i końcowe sprawozdania z realizacji, o których mowa 
w art. 67 rozporządzenia Rady nr 1083/2006;  

• jest informowany o treści rocznego sprawozdania audytowego lub jego części 
odnoszącej się do regionalnego programu operacyjnego i o wszelkich istotnych 
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uwagach, jakie Komisja może przedstawić po przeanalizowaniu tego sprawozdania 
lub odnoszących się do tej części sprawozdania; 

• może występować do instytucji zarządzającej z wnioskiem o przeprowadzanie 
wszelkiego rodzaju przeglądów lub analizy programu operacyjnego mogących 
prawdopodobnie przyczynić się do osiągnięcia celów funduszy, o których mowa 
w art. 3 rozporządzenia Rady nr 1083/2006, lub do usprawnienia jego zarządzania 
programem, w tym zarządzania finansowego; 

• analizuje i zatwierdza wszelkie wnioski o zmianę treści decyzji Komisji w sprawie 
wkładu funduszy. 

 

9.4.2. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
 

Począwszy od roku 2008, w terminie do 30 czerwca każdego roku, Instytucja Zarządzająca 
będzie przekazywać Komisji Europejskiej sprawozdania roczne, a do 31 marca 2017 r. 
sprawozdanie końcowe z realizacji MRPO. Sprawozdania te, zgodnie z art. 67 ust. 1 
rozporządzenia Rady nr 1083/2006, będą zawierać w szczególności następujące informacje: 

• postęp osiągnięty w realizacji MRPO i poszczególnych osi priorytetowych w 
odniesieniu do konkretnych, weryfikowalnych celów, z podaniem danych ilościowych 
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, i z wykorzystaniem wskaźników określonych w 
MRPO dla poszczególnych osi priorytetowych; 

• informacje o wykonaniu finansowym MRPO, z wyszczególnieniem dla każdej osi 
priorytetowej: 

- wydatków poniesionych przez beneficjentów, w tym wydatków w ramach 
instrumentu elastyczności, zawartych we wnioskach o płatność przesłanych 
Instytucji Zarządzającej i odnośnego wkładu publicznego; 

- całkowitej kwoty płatności otrzymanych od Komisji i danych ilościowych 
dotyczących wskaźników finansowych przyjętych dla MRPO; 

- wydatków poniesionych przez podmiot odpowiedzialny za dokonywanie 
płatności na rzecz beneficjentów; 

• wyłącznie do celów informacyjnych, indykatywny podział alokacji EFRR według 
kategorii, zgodnie z załącznikiem II rozporządzenia Komisji nr 1828/2006; 

• działania podjęte przez Instytucję Zarządzającą lub Komitet Monitorujący MRPO w 
celu zapewnienia jakości i skuteczności realizacji, w szczególności: 

- działania w zakresie monitorowania i oceny, w tym sposoby gromadzenia 
danych; 

- zestawienie wszelkich istotnych problemów napotkanych w trakcie realizacji 
MRPO oraz wszelkich podjętych środków (w tym w stosownych przypadkach 
ustosunkowanie się do uwag Komisji wynikających z analizy rocznej MRPO); 

- wykorzystanie pomocy technicznej; 

•   środki podjęte w zakresie przekazywania informacji o MRPO i jego promocji; 

• informacje o znaczących problemach z przestrzeganiem prawa wspólnotowego 
napotkanych podczas realizacji MRPO oraz podjęte środki zaradcze; 
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•  w stosownych przypadkach, postęp i finansowanie dużych projektów; 

• wykorzystanie pomocy uwolnionej w wyniku anulowania części lub całości wkładu 
publicznego w ramach MRPO w związku z pojedynczymi lub systemowymi 
nieprawidłowościami stwierdzonymi w projektach lub Programie; 

• informacje na temat przypadków wykrycia zasadniczych modyfikacji projektów na 
podstawie art. 57. 

 

 

 

9.5. PRZEPŁYWY FINANSOWE 

 

Komisja Europejska przekazuje Polsce środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w formie 
płatności zaliczkowych, płatności okresowych i płatności salda końcowego. Środki 
przekazywane Polsce przez Komisję Europejską we wspomnianej wyżej formie wpływają na 
wyodrębnione rachunki bankowe, prowadzone w euro i zarządzane przez Ministra Finansów. 
Z rachunków tych środki, po przewalutowaniu na złote, przekazywane są na centralny 
rachunek dochodów budżetu państwa na podstawie dyspozycji Ministra Finansów i stanowią 
dochód budżetu państwa. 

Wydatki na realizację programów operacyjnych planowane są w części budżetowej 
właściwego dysponenta, przy czym środki przeznaczone na dotacje rozwojowe 
dla samorządów województw pełniących rolę instytucji zarządzających w ramach 
regionalnych programów operacyjnych oraz instytucji pośredniczących w PO Kapitał Ludzki 
są planowane w części budżetowej, której dysponentem jest Minister Rozwoju Regionalnego, 
a następnie przekazywane w formie dotacji rozwojowej samorządowi województwa. 

Wydatki na realizację programów operacyjnych zaplanowane w częściach budżetowych 
poszczególnych dysponentów, tj. ministrów właściwych przekazywane są na rzecz 
beneficjentów w formie zaliczki lub refundacji (bądź za pośrednictwem instytucji 
pośredniczących II stopnia z sektora finansów publicznych). W przypadku RPO płatności na 
rzecz beneficjenta dokonywane są przez samorząd województwa bądź za pośrednictwem 
Instytucji Pośredniczącej II stopnia. 

Wysokość środków przewidzianych dla samorządów województw, przekazywanych w formie 
dotacji rozwojowej nie uwzględnia wydatków ponoszonych przez państwowe jednostki 
budżetowe, realizujące projekty w ramach programów operacyjnych, dla których zarząd 
województwa jest instytucją pośredniczącą lub zarządzającą. 
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Rysunek 25. Schemat dla przepływów finansowych i certyfikacji w ramach MRPO. 

W ramach systemu monitorowania przepływów finansowych IZ będzie monitorowała 
wysokość wydatków kwalifikowanych, w tym wydatków stanowiących współfinansowanie 
krajowe. IZ będzie dokonywała wyliczenia poziomu dofinansowania ze środków UE 
na poziomie osi priorytetowej w taki sposób, aby wkład funduszy UE nie przekraczał 
poziomu przyjętego w MRPO dla danej osi priorytetowej. 

W ramach Programu odsetki narosłe od środków otrzymanych przez poszczególne instytucje 
biorące udział w finansowaniu MRPO przeznaczone są na realizację danej osi 
priorytetowej/działania Programu i są wykazywane w sprawozdaniu z realizacji osi 
priorytetowej/działania.  

Dla obsługi środków otrzymywanych z UE w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 
zostanie utrzymany podobny system rachunków bankowych jak dla perspektywy 2004-2006, 
czyli rachunki I poziomu – funduszowe i rachunki II poziomu – programowe.  

Wszystkie rachunki bankowe, zarówno funduszowe jak i programowe będą oprocentowane, 
a odsetki będą dopisywane do stanów na rachunkach. Niezwłocznie po naliczeniu odsetek 
Instytucja przyjmująca środki z KE będzie przekazywała odpowiednie kwoty na rachunek 
dochodów Budżetu Państwa i będą one wykorzystane na współfinansowanie krajowe. 
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9.6. KONTROLA 
 

Instytucja Zarządzająca zapewnia realizację dwóch typów kontroli poprzez określenie zasad 
jej prowadzenia i podział obowiązków w systemie: 

Kontrola systemowa, stanowiąca element zadania określonego w art. 60 lit. a) 
Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, zapewniona zostanie przez Instytucję 
Zarządzającą MRPO. Kontrole systemowe, razem z audytem wewnętrznym stanowią 
podstawowe narzędzie gwarantujące sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania 
i wdrażania MRPO i prowadzone są w oparciu o roczny plan kontroli. Zgodnie z zapisami art. 
60 rozporządzenia ogólnego, obszary kontroli obejmują m.in.  

• zgodność wybieranych projektów z kryteriami mającymi zastosowanie do danego 
programu operacyjnego; 

• zgodność realizowanych projektów z odpowiednimi zasadami wspólnotowymi 
i krajowymi przez cały okres ich realizacji; 

• istnienie informatycznego systemu rejestracji i przechowywania zapisów księgowych 
dla każdego projektu oraz gromadzenie danych na temat wdrażania, niezbędnych 
do celów zarządzania finansowego, monitorowania, weryfikacji, audytu i oceny; 

• utrzymywanie przez beneficjentów i inne podmioty uczestniczące w realizacji 
projektu odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego 
dla wszystkich transakcji związanych z projektem; 

• istnienie odpowiedniej ścieżki audytu tj. zgodnej z art. 15 rozporządzenia 
implementacyjnego; 

• istnienie procedur zapewniających, że wszystkie dokumenty dotyczące wydatków 
i audytów, wymagane do zapewnienia właściwej ścieżki audytu są przechowywane 
zgodnie z art. 90 rozporządzenia 1083/2006, a proces weryfikacji wydatków przebiega 
poprawnie; 

• prawidłowe funkcjonowanie Komitetu Monitorującego RPO; 

• przestrzeganie wymogów w zakresie informacji i promocji ustanowionych 
w art. 69 rozporządzenia 1083/2006. 

Kontrola projektów (weryfikacja wydatków), stanowiąca element zadania określonego 
w art. 60 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Kontrola prowadzona jest przez 
Departament Funduszy Strukturalnych i polega na weryfikacji administracyjnej wniosków 
o płatność oraz opcjonalnie ma postać kontroli projektów na miejscu.  

W zakresie kontroli projektów podejmowane będą w szczególności następujące działania: 

• weryfikacja, czy projekt został wybrany zgodnie z kryteriami wyboru w programie 
operacyjnym, czy został wdrożony zgodnie z decyzją przyznającą pomoc oraz spełnia 
stosowne warunki dotyczące jego funkcjonalności, użyteczności i osiąga wyznaczone 
cele; 

• weryfikacja, czy deklarowane wydatki znajdują odzwierciedlenie w zapisach 
księgowych i dokumentach wspierających prowadzonych przez beneficjenta; 

• weryfikacja, czy wydatki deklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami oraz 
prawem wspólnotowym i krajowym; 
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• weryfikacja, czy środki publiczne zostały wypłacone beneficjentowi w całości i bez 
nieuzasadnionych opóźnień; 

• sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej 
z realizowanym projektem; 

• wykrywanie i raportowanie nieprawidłowości. 

W razie stwierdzenia w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych nieprawidłowości, 
Instytucja Zarządzająca jest zobowiązana do ich zgłoszenia zgodnie z systemem 
informowania o nieprawidłowościach. Zgłoszenie nieprawidłowości, o których mowa 
powyżej nie zwalnia IZ od zgłoszenia ewentualnego naruszenia prawa właściwym organom, 
o ile zaistnieją przesłanki, o których mowa w odrębnych przepisach. 

 

9.7. EWALUACJA 
 

Zasady ewaluacji (oceny) określone są w art. 47-49 Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006. Zgodnie z nimi, w ramach procesu ewaluacji mamy do czynienia z dwoma 
rodzajami oceny: 

1. Ewaluacja strategiczna programu ma służyć ocenie osiągnięcia celów społeczno-
gospodarczych oraz realizacji polityk wspólnotowych i krajowych. W ramach 
zarządzania i wdrażania MRPO ewaluacjom strategicznym poddane zostaną dwa 
główne obszary programu, tzn. budowanie i wzmacnianie potencjałów Małopolski 
decydujących o konkurencyjności regionu oraz zapewnienie warunków rozwoju 
porównywalnych dla całego regionu. 

2. Ewaluacja operacyjna polegać będzie na ocenie stopnia realizacji programu, jego 
priorytetów i ważniejszych projektów. Z jednej strony osiągnięte to zostanie poprzez 
badanie rezultatów i oddziaływania podjętych interwencji, z drugiej strony natomiast 
poprzez analizę skuteczności i efektywności systemu zarządzania i wdrażania oraz 
analizę narzędzi monitoringu (w tym wskaźników). Ewaluacje operacyjne MRPO 
będą przeprowadzane poprzez monitorowanie osiąganych wskaźników 
w poszczególnych osiach priorytetowych w stosunku do wartości przyjętych podczas 
tworzenia programu. W zakresie oceny o charakterze funkcjonalnym wykorzystywane 
będą wyniki kontroli systemowych i audytu wewnętrznego. 

Plan ewaluacji MRPO zostanie przygotowany w wyznaczonym terminie, tj. nie dłużej niż 
miesiąc po przyjęciu programu przez Komisję Europejską. Ponadto przygotowywane będą 
okresowe plany ewaluacji zawierające listę szczegółowych przedsięwzięć, terminy realizacji 
oraz planowane budżety. Zapewnione zostaną odpowiednie środki finansowe w ramach 
pomocy technicznej programu na realizację procesu ewaluacji MRPO, w wysokości 
umożliwiającej skuteczną i efektywną realizację wszystkich zadań ewaluacyjnych. 

System ewaluacji MRPO gwarantować będzie niezależność i obiektywizm procesu ewaluacji 
poprzez: upublicznienie wszystkich wyników ewaluacji, przekazywanie wyników ewaluacji 
Komitetowi Monitorującemu i Krajowej Jednostce Oceny oraz współpracę w zakresie 
ewaluacji z Komisją Europejską i KJO.  

Ocena skuteczności podejmowanych działań, zarówno na podstawie określonych wskaźników 
rzeczowych, osiągniętego wyniku finansowego, jak i oceny sprawności systemu 
administracyjnego uruchamiania środków publicznych, będzie obejmować: 



Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Projekt – 10 lipca 2007 r. 
 

 146

• Ewaluację przed realizacją programu (ex-ante), mającą na celu optymalizację alokacji 
środków budżetowych programów operacyjnych oraz poprawę jakości 
programowania. Ocena ta dokonana została przez ekspertów zewnętrznych wspólnie 
dla wszystkich 16 Regionalnych programów Operacyjnych. 

• Ewaluację bieżącą (on-going), połączoną z monitorowaniem programu, która stanowi 
uzasadnianie propozycji przesunięć środków w ramach osi priorytetowych i pomiędzy 
nimi oraz podziału rezerw związanych ze skutecznością i efektywnością 
wykorzystania środków UE; 

• Ewaluację ad hoc, którą można przeprowadzić w przypadku, gdy monitorowanie 
programu wykaże znaczące odejście od celów początkowo ustalonych i w przypadku, 
gdy przedstawiane są propozycje rewizji programu; 

• Ewaluację na zakończenie realizacji programu (ex-post), która określi efektywność 
wdrażania programu i będzie przeprowadzona na zlecenie Komisji Europejskiej we 
współpracy z Instytucją Zarządzającą przez niezależnych ekspertów, obejmując 
wykorzystanie środków, skuteczność i wydajność pomocy oraz jej oddziaływanie. 

 

Zadania z zakresu ewaluacji realizowane będą przez Instytucję Zarządzającą oraz 
niezależnych zewnętrznych ekspertów. W zakresie ewaluacji przewidziana jest także 
współpraca z Instytucją Koordynującą, zwłaszcza w obszarze analiz porównawczych. 

Szczegółowy opis procesu ewaluacji stanowić będzie część Podręcznika Instytucji 
Zarządzającej MRPO. 

 

9.8. KOMUNIKACJA I PROMOCJA 
 

Zgodnie z zapisami art. 2 pkt 1 Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 określającym 
zasady wdrażania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego ogólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska 
przygotowuje Strategię Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce na lata 2007-2013 
dla wszystkich funduszy i programów. Wspólna Strategia ma na celu zapewnienie skutecznej 
koordynacji działań prowadzonych przez poszczególne instytucje, dzięki której wzrośnie 
skuteczność i efektywność działań informacyjnych i promocyjnych. 

Strategia komunikacji jest przygotowywana przez Instytucję Koordynującą NSRO 
(umiejscowioną w strukturze ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego) 
we współpracy z Instytucjami Zarządzającymi. Uwzględnia ona zasady przyjęte 
w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji. 

Strategia komunikacji określa podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych 
i promocyjnych na potrzeby wszystkich programów operacyjnych i Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia, a w szczególności cele i ideę przewodnią, określenie grup 
docelowych, wskazanie instytucji zaangażowanych w działania informacyjne i promocyjne, 
a także wymagane minimum podejmowanych działań.  
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Instytucja Zarządzająca opracuje dla programu operacyjnego Plan komunikacji zawierający 
cele działań, charakterystykę grup docelowych, opis planowanych działań informacyjnych, 
promocyjnych i szkoleniowych, opis podziału zadań i stopnia odpowiedzialności w zakresie 
działań promocyjno-informacyjnych i szkoleniowych pomiędzy IZ i poszczególne IP i IW 
(IP2), opis działań IZ, IP, IW/IP2 i innych partnerów zaangażowanych w proces 
informowania i promocji w obrębie programu operacyjnego, z uwzględnieniem podmiotów, 
o których mowa w art. 5 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego, ramowy harmonogram, 
indykatywny budżet, sposób ewaluacji działań oraz zasady sprawozdawczości ze stopnia 
realizacji działań promocyjno-informacyjnych i szkoleniowych. Plan komunikacji 
PO podlega konsultacji z IK NSRO w zakresie ich zgodności ze Strategią komunikacji, 
a następnie akceptacji Komitetu Monitorującego dany program. 

Instytucja Zarządzająca będzie przygotowywać również roczny plan działań o charakterze 
wykonawczym. 

 

Plan komunikacji programu operacyjnego: 

I. Cele planu komunikacji: 

• zwiększanie świadomości mieszkańców Małopolski o istnieniu dostępnego dla 
każdego dodatkowego źródła finansowania zamierzonych działań/projektów;  

• kreowanie postaw mieszkańców Województwa Małopolskiego wobec funduszy 
strukturalnych, a w szczególności Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego - przekaz ma budować zaufanie i poczucie bezpieczeństwa  tj 
Małopolanie „(...) muszą uznać fundusze za nieobce, realne, osiągalne - a przede 
wszystkim poznać, docenić  i polubić, mieć je blisko, uznać za przyjazne i uczciwe, 
chcieć sięgnąć po nie i zdecydować się zaangażować własne pieniądze” oraz edukacja 
w kierunku uświadomienia Małopolanom bogatej różnorodności obszarów 
wsparcia/interwencji, ogólnej  dostępności funduszy oraz  
użyteczności/przydatności/korzyści wynikających dla samego mieszkańca; 

• poinformowanie, przygotowanie i zaangażowanie potencjalnych beneficjentów do 
aplikacji w ramach poszczególnych osi priorytetowych. Podniesienie wiedzy i 
umiejętności beneficjentów w zakresie korzystania z pomocy Wspólnoty, jak również 
zapewnienie wszystkim zainteresowanym wyczerpującej i łatwej w odbiorze 
informacji.  

 

II. Kluczowe grupy docelowe planu komunikacji/działań informacyjno-promocyjnych  

• opinia publiczna - mieszkańcy Małopolski - głównie działania nagłaśniające 
(odpowiedź nie jest wymagana); 

• potencjalni wnioskodawcy programu i beneficjenci – a w szczególności JST, 
podmioty będące jednostkami podległymi samorządom terytorialnym bądź realizujące 
zadania jednostek, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, organizacje otoczenie 
okołobiznesowego, samorządy gospodarcze i zawodowe, uczelnie wyższe i jednostki 
edukacyjne, jednostki kultury, instytucje użyteczności publicznej, inne, wymienione w 
uszczegółowieniu MRPO) -  informowanie i angażowanie publiczności w celu 
generowania i realizacji udanych projektów 

• osoby zaangażowane w zarządzanie programem tj. partnerzy programu m.in. 
członkowie komitetu monitorującego, eksperci, kadry zatrudnione w IZ, IP, itp. 
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III. Zarys strategii 

Cel operacyjny 1. Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej MRPO 
Działanie 1. Opracowanie manuala do MRPO 

Działanie 2. Konkurs na hasło podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty 

Cel strategiczny 2. Aktywna polityka informacyjna - sprawny system dotarcia z 
informacją do potencjalnego beneficjenta  
Działanie 1.  publikacje i wydawnictwa, inne  

Działanie 2.  Internet  

Działanie 3.  promocja działań wśród mieszkańców 

Działanie 4.  Współpraca z mediami 

Działanie 5.  promocja programu, kampanie i inne formy promocji 

Cel strategiczny 3. Aktywna polityka edukacyjna – podnoszenie kwalifikacji 
beneficjentów oraz  profesjonalizacja kadr IZ, IP i beneficjentów 
Działanie 1.  punkty informacyjne 

Działanie 2.  warsztaty, szkolenia, seminaria, inne 

Cel strategiczny 4. Wyniki monitoringu i ewaluacji 

IV. Sposoby oceny działań informacyjnych i promocyjnych 

• dane na temat liczby publikacji i wydawnictw (nakładu): liczba płatnych 
materiałów reklamowych; liczba szkoleń, warsztatów,  konferencji i ich 
monitorowanie poprzez ankiety; itd,.  

• dla kampanii promocyjnych: liczba mieszkańców rynku docelowego – 
potencjalnych adresatów przekazu promocyjnego;  

• dla kampanii public relations: liczba informacji prasowych nt. funduszy, liczba 
odbiorców informacji prasowych (liczona na podstawie nakładu gazet); 

• badania opinii publicznej 

W ramach pomocy technicznej MRPO Instytucja Zarządzająca zapewni adekwatne środki 
finansowe w celu właściwej realizacji zadań związanych z informacją i promocją. 

 

9.9. ZASADA PARTNERSTWA 
 

Realizacja zasady partnerstwa w ramach MRPO polega na szerokiej współpracy i dialogu 
pomiędzy wszystkimi podmiotami polityki strukturalnej. Łączy ona w sobie równość 
kompetencji i prawa głosu, oraz współodpowiedzialność za przeprowadzane działania. Zasada 
ta ma służyć stworzeniu optymalnych warunków do zwiększenia demokracji społecznej 
i instytucjonalnej, a także tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego w regionie. 

Zasada partnerstwa w ramach MRPO jest rozumiana przede wszystkim horyzontalnie i polega 
na konsultacjach władz samorządowych i rządowych z partnerami społecznymi najbardziej 
zainteresowanymi planowanymi działaniami, dzięki czemu zwiększa się efektywność 
i celowość pomocy. Zasada ta obowiązuje na wszystkich etapach korzystania ze środków 



Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Projekt – 10 lipca 2007 r. 
 

 149

strukturalnych w ramach MRPO, a zatem  w procesie planowania, wdrażania i monitorowania 
pomocy strukturalnej. 

Proces konsultacji rozpoczął się w 2005 roku, kiedy to Zarząd Województwa przyjął Wstępny 
Projekt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
przygotowany w Departamencie Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych. Dokument 
był wynikiem rocznych prac, obejmujących w szczególności udział w seminariach, 
konferencjach i warsztatach organizowanych przez ówczesne Ministerstwo Gospodarki 
i Pracy, konsultacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz współpracę 
z poszczególnymi departamentami Urzędu Marszałkowskiego. W toku dalszych prac 
kontynuowanych w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej, powstały kolejne 
wersje dokumentu jako projekty przyjmowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego. 
Sam zaś proces konsultacji trwał nieprzerwanie a realizowany był za pomocą: 

• ankiet,  

• wizyt przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w powiatach, 

• regionalnych konferencji tematycznych dotyczących MRPO, zorganizowanych przez  
Urząd Marszałkowski  

• posiedzeń zespołu roboczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2007–2013, 

• konsultacji eksperckich i branżowych, 

• konsultacji z wojewodą, przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz 
przedstawicielami Komisji Europejskiej. 

W okresie konsultacji społecznych na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
znajdował się projekt Programu, który mogli opiniować partnerzy społeczno – gospodarczy. 

W dalszym etapie, procedurze konsultacji zostanie poddane również Uszczegółowienie dla 
MRPO. 

Istotnym mechanizmem realizującym zasadę partnerstwa jest Komitet Monitorujący, 
w którego składzie zapewniono udział wszystkich zainteresowanych stron:  

• przedstawicieli samorządów (w tym przedstawiciele gmin i powiatów), 

• przedstawicieli rządu (w tym przedstawiciele MRR oraz MF), 

• partnerów społecznych i gospodarczych (m.in. przedstawiciele organizacji 
pracowników i pracodawców, organizacji pozarządowych oraz środowiska 
akademickiego), 

• innych osób (w roli obserwatorów). 
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10. ZAŁĄCZNIKI 
 

Indykatywna lista dużych projektów 

 

Brak zidentyfikowanych dużych projektów.  

 

Streszczenie oceny programu przed rozpoczęciem realizacji (ocena ex-ante) wraz ze 
streszczeniem oceny spodziewanego efektu makroekonomicznego  

 

Streszczenie  Raportu końcowego z przeprowadzonej oceny ex-ante 
 

Raport z przeprowadzonej oceny ex-ante powstał w ramach ekspertyzy „Ocena szacunkowa 
projektów 16-stu Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Operacyjnego 
Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013” zrealizowanej przez WYG International Sp. 
z o.o. na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Ocena RPO zawierała wszystkie standardowe elementy, przewidziane dla oceny programów 
operacyjnych, i uwzględniała specyfikę regionu. Metodologia oceny była zgodna 
z metodologią oceny ex-ante programów operacyjnych na lata 2007-2013, określoną przez 
Komisję Europejską w październiku 2005 roku.  

Zakres oceny MRPO obejmował: 

• weryfikację analizy społeczno-ekonomicznej oraz jej jakości w świetle 
zidentyfikowanych potrzeb rozwoju regionu (zadanie badawcze 1); 

• ocenę uzasadnienia ekonomicznego oraz spójności wewnętrznej części projekcyjnej 
MRPO (zadanie badawcze 2); 

• ocenę spójności zewnętrznej części RPO z politykami wspólnotowymi, krajowymi 
i regionalnymi (zadanie badawcze 3); 

• ocenę oczekiwanego rezultatu i oddziaływania (zadanie badawcze 4); 

• ocenę proponowanego systemu wdrażania programu operacyjnego (zadanie badawcze 5). 

 

Założenia RPO, w tym zwłaszcza diagnozę, cele, oraz osie priorytetowe oceniano przede 
wszystkim w świetle takich dokumentów strategicznych, jak: 

• Strategiczne Wytyczne Wspólnoty – w odniesieniu do poziomu Unii Europejskiej; 

• Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Strategia Rozwoju Kraju, programy i polityki 
ochrony środowiska w skali kraju – w odniesieniu do poziomu krajowego; 

• Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego – w odniesieniu do poziomu 
regionalnego. 

Znaczenie uzupełniające w badaniu spójności zewnętrznej miał szereg innych dokumentów 
dotyczących procesów gospodarczych i społecznych, ekologii oraz zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Każde zadanie badawcze zawiera rozwinięcie oraz wnioski i rekomendacje, dla potrzeb 
doskonalenia treści RPO.  

Należy zwrócić uwagę na problem równoległego prowadzenia procesu programowania 
i oceny. Równoległość ta zaistniała co najmniej w trzech wymiarach: jednocześnie przebiegał 
proces prac nad projektem MRPO w województwie, proces oceny wersji projektu (ocena ex-
ante) oraz proces przesyłania kolejnych wytycznych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.  

Uwarunkowania te stanowiły istotne ograniczenie, tak dla regionów przygotowujących 
programy regionalne, jak i dla zespołu dokonującego ich ewaluacji. 

 

Główne wnioski i rekomendacje przedstawione przez Zespół Ewaluatorów: 

 

I. Weryfikacja analizy społeczno-ekonomicznej oraz jej jakości w świetle zidentyfikowanych 
potrzeb rozwoju regionu (Zadanie 1): 

Część diagnostyczna programu w ogólnej ocenie Ewaluatorów spełnia swą funkcję, tzn. 
dostarcza uzasadnienia celom i osiom priorytetowym. Należy podkreślić pozytywną ocenę 
wielu elementów diagnozy, np. klarowną strukturę, ogólną trafność doboru obszarów 
diagnostycznych i parametrów czy analizę szeregów czasowych. 

  

W programie uwzględniono następujące uwagi Ewaluatorów: 

• analiza SWOT i opis diagnostyczny zostały uzupełnione w celu zwiększenia 
przejrzystości dokumentu, co służy osiągnięciu większego stopnia spójności pomiędzy 
analizą SWOT a charakterystyką Województwa; 

• do rozdziału obejmującego diagnozę wprowadzony został wstęp informujący, że autorzy 
MRPO zdecydowali się skoncentrować w opisie diagnostycznym przede wszystkim 
na najważniejszych obszarach interwencji przypisanych regionalnym programom 
operacyjnym, nie odnosząc się do obszarów interwencji programów operacyjnych 
szczebla krajowego. Jednocześnie wyjaśniono, że ramy obszaru interwencji MRPO (a tym 
samym dobór obszarów diagnozy) wyznacza zakres wsparcia Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego przewidziany dla regionów Celu „Konwergencja”. Szczegółowa 
typologia obszarów wynika natomiast z ich wzajemnych powiązań. Część diagnostyczna 
została również uzupełniona o rozpoznania prognostyczne, w zakresie, w jakim dostępne 
są oficjalne ekspertyzy dotyczące prognoz; 

• uzupełnione zostały informacje na temat ekspertyz i innych dokumentów źródłowych 
wykorzystanych w pracach nad diagnozą; 

• we wstępie wprowadzone zostały odpowiednie uzupełnienia zwiększające przejrzystość 
przedstawienia struktury treści, ułatwiające poznanie struktury programu i wyjaśniające 
sposób jego konstrukcji. Wskazano m.in., iż struktura MRPO wynika z wymogów 
Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 oraz z przygotowanych na ich podstawie 
wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Podkreślono również, iż układ części 
projekcyjnej wynika wprost ze Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-
2013, a MRPO jest najważniejszym programem realizującym Strategię, na którą to wpływ 
miały przeprowadzane w regionie konsultacje społeczne oraz analizy eksperckie.  
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II. Ocena uzasadnienia ekonomicznego oraz spójności wewnętrznej części projekcyjnej 
MRPO (Zadanie 2): 

Ewaluatorzy wskazali, że cała część projekcyjna MRPO, biorąc pod uwagę, że podczas 
przeprowadzania oceny dokument był jeszcze w stadium projektowania, zasługuje na ogólną 
pozytywną opinię. Podkreślono m. in. przedstawienie założeń konstrukcji Programu, trafność 
doboru celów, wsparcie kierowane w stronę czynników konkurencyjności gospodarki, 
przedstawienie kryteriów alokacji środków, także analizy możliwości finansowych jednostek 
samorządu terytorialnego Województwa, związanej z ryzykiem ewentualnego niewypełnienia 
zobowiązań finansowych wynikających z konieczności współfinansowania projektów. 

 

W programie uwzględniono następujące uwagi Ewaluatorów: 

• w MRPO zawarte zostały wszystkie elementy, których brakowało w jego wcześniejszych 
wersjach, a są wymagane formalnie, w taki sposób, aby projekt programu mógł przejść 
ocenę dopuszczenia do negocjacji. Należy zaznaczyć, że większość z braków wynikała 
z niezakończonych prac nad poszczególnymi obszarami programowymi i systemowymi. 
Dotyczy to w szczególności takich zakresów jak: dokładny opis komplementarności 
z programami centralnymi (w tym PROW), opis funkcji instytucji zaangażowanych w 
realizację programu, streszczenie oceny ex-ante, opis zarządzania finansowego 
i przepływu płatności (nowa ustawa o finansach publicznych, która tę sferę reguluje, 
została przyjęta w grudniu 2006 r.); 

• informacje na temat zasad i metody prac nad MRPO znajdowały się we wcześniejszych 
projektach programu, jednak, wykorzystując zalecenia Ewaluatorów, w rozdziale MRPO 
opisującym strategię programu uzupełnione zostały informacje na temat podstaw 
teoretycznych planowanych interwencji. W szczególności zdefiniowana została zasada 
zrównoważonego rozwoju. Uzasadniona została również potrzeba dokonywania 
interwencji ograniczających funkcjonowanie mechanizmów rynkowych, co jest związane 
z udzielaniem pomocy publicznej; 

• spójność pomiędzy wskazaniami analizy SWOT a częścią projekcyjną została poddana 
analizie. W toku prowadzonych prac nad programem przykładano dużą wagę do tego 
aspektu wewnętrznej logiki programu, jednak został on dodatkowo zweryfikowany 
i poprawiony. 

• tabela finansowa została opatrzona odpowiednim komentarzem, wskazującym, które 
z opisanych kryteriów alokacji środków na osie priorytetowe miały znaczenie decydujące. 
Należy wyjaśnić, że podział środków finansowych na lata (zobowiązania) został jednolicie 
narzucony dla wszystkich programów operacyjnych (na poziomie Narodowych 
Strategicznych Ram Odniesienia). Informacje na ten temat znalazły się w dokumencie pn. 
„Procedury przygotowania programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz innych 
dokumentów niezbędnych do uruchomienia Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia”, opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, datowanym na 
14 września 2006 r., który to dokument funkcjonuje jako wytyczne do opracowania 
programów operacyjnych. 

 

III. Ocena spójności zewnętrznej części RPO z politykami wspólnotowymi, krajowymi 
i regionalnymi (Zadanie 3): 

Spójność zewnętrzna części projekcyjnej programu została oceniona dobrze. Stwierdzono 
zbieżność celów MRPO z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych. Spójność ta 
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wynika zarówno ze wspólnych przesłanek aksjologicznych leżących u ich podstaw oraz 
tożsamych lub zbieżnych wniosków diagnostycznych. Poziom spójności uznano za wysoki, 
szczególnie w odniesieniu do NSRO i SRW. Tym niemniej, w związku ze zmianami w SWW 
i NSRO, zaktualizowano odniesienia do zapisów tych dokumentów. 

 

IV. Ocena oczekiwanego rezultatu i oddziaływania (Zadanie 4): 

Ewaluatorzy uznali, że zestaw wskaźników MRPO wymaga licznych uzupełnień i zmian. 
Zestaw wskaźników poddany ocenie ex-ante pochodził z projektu programu z 26 czerwca 
2006 r., w którym znalazły się wskaźniki możliwe wtedy do opracowania. W czerwcu 2006 r. 
autorzy projektu programu nie dysponowali listą wskaźników zalecanych przez Komisję 
Europejską (przesłanych przez MRR 10.08.2006 r.), ani listą zalecanych wskaźników 
kontekstowych. W ostatecznej wersji MRPO wskaźniki zostały uaktualnione i dostosowane 
do uwag Ewaluatorów, jak i do wymogów stawianych przez Komisję Europejską oraz 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

 

V. Ocena proponowanego systemu wdrażania programu operacyjnego (Zadanie 5): 

W opisie systemu wdrażania uwzględniono uwagi Ewaluatorów. Większość uwag okazała się 
nieaktualna po otrzymaniu wytycznych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ze stycznia 
2007 roku. Ostateczny kształt rozdziału dotyczącego systemu wdrażania został 
przeredagowany w sposób zalecany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego („Procedury 
przygotowania programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz innych dokumentów 
niezbędnych do uruchomienia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia - aktualizacja 
dokumentu z dnia 17 stycznia 2007 r.”). Opis struktury zarządzania w MRPO obrazuje 
sposób funkcjonowania całego systemu i daje możliwie najwyższe gwarancje, że system jest 
w stanie funkcjonować sprawnie, efektywnie i przejrzyście. Przedstawione zostały 
kompetencje poszczególnych instytucji, a także zarysowano sposób ich funkcjonowania, 
wzajemnej współpracy na rzecz efektywnego i skutecznego wdrażania programu. 
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Streszczenie Prognozy oddziaływania makroekonomicznego MRPO 
 

Wykonanie prognozy oddziaływania makroekonomicznego Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zostało zlecone przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego i wykonane w listopadzie 2006 r. przez Instytut Badań nad Gospodarką 
Rynkową. W dokumencie zaprezentowano wyniki symulacji dla najistotniejszych kategorii 
ekonomicznych w okresie objętym programem oraz dwa kolejne lata objęte płatnościami zeń 
wynikającymi.  

Prognoza oddziaływania makroekonomicznego MRPO została przeprowadzona przy 
wykorzystaniu modelu MaMoR2 będącego tzw. obliczeniowym modelem równowagi ogólnej 
(ang. computable general equilibrium model, CGE).  

Poniżej przedstawiono wyniki uzyskane w symulacji. Zostały one podzielone na dwie części. 
W pierwszej z nich prezentowane są zmiany zasobów czynników produkcji wywołane 
bezpośrednio realizacją programów współfinansowanych ze środków UE. W drugiej części 
zaprezentowano wywołane nimi zmiany najważniejszych zmiennych ekonomicznych. 

 

Bezpośredni wpływ środków na zasoby czynników produkcji 

Analizowane środki wpływają (zarówno bezpośrednio jak i pośrednio) na zasoby dwóch 
czynników produkcji – kapitału rzeczowego i kapitału ludzkiego – oraz infrastruktury. 
Największa część z tych środków (ponad połowa, łącznie równowartość ponad 3,0% 
rocznego PKB) zostanie skierowana na ostatni z tych czynników i właśnie infrastruktura 
ulegnie zwiększeniu w najwyższym stopniu. Przeciętna wielkość tego zasobu w latach 2007 – 
2015 będzie większa od obserwowanego w scenariuszu bazowym o 1,74%, a różnica ta 
w ostatnim roku wyniesie 4,31%. 
Tabela 12. Zwiększenie zasobu infrastruktury w stosunku do scenariusza bazowego, %. 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Średnia 2007-
2015 

Infrastruktura 0,00 0,05 0,22 0,63 1,42 2,18 2,97 3,90 4,31 1,74 

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Prognoza oddziaływania makroekonomicznego 
MRPO. 

Drugą pod względem wielkości nakładów kategorią ekonomiczną będzie bezpośrednie 
wsparcie dla firm, które przełoży się między innymi na zwiększenie zasobu kapitału 
rzeczowego w przedsiębiorstwach. Środki przeznaczone na ten cel w całym analizowanym 
okresie stanowią 1,6% rocznego PKB w regionie i powodują przeciętne zwiększenie jego 
zasobu o 0,94%. W ostatnim roku analizy zasób kapitału rzeczowego w przedsiębiorstwach 
jest o 2,41% większy niż byłby w scenariuszu bazowym. 
Tabela 13. Zwiększenie zasobu kapitału rzeczowego w stosunku do scenariusza bazowego, 
%. 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Średnia2007-
2015 

Kapitał rzeczowy 0,00 -0,01 0,06 0,29 0,74 1,17 1,63 2,17 2,41 0,94 

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Prognoza oddziaływania makroekonomicznego 
MRPO. 
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Wpływ na podstawowe zmienne ekonomiczne 

Analizę makroekonomicznego oddziaływania MRPO rozpoczęto od omówienia wpływu na 
Produkt Krajowy Brutto, najbardziej syntetycznej miary zmian zachodzących w gospodarce. 
Tabela prezentuje go w dwóch ujęciach. W pierwszym z wierszy zaprezentowano względne 
całkowite odchylenie produktu od 
ścieżki bazowej (czyli 
nie zawierającej skutków 
interwencji). W kolejnym 
przedstawiono zwiększenie 
rocznej dynamiki PKB, które 
można przypisać wykorzystaniu 
środków ujętych w programie 
operacyjnym. 

Dzięki wykorzystaniu tych 
środków poziom produktu będzie 
wyższy przeciętnie o 1,12% od 
obserwowanego w scenariuszu 
bazowym, a w ostatnim roku 
objętym analizą będzie on wyższy 
o 2,84%. Oznacza to, że uzyskany 
efekt mierzony zwiększeniem 
PKB przekracza rozmiar 
zaangażowanych środków o 
czynnik 1,80. W pierwszych 
trzech latach analizy efekty są stosunkowo nieznaczne, co wynika zarówno z nieznacznego 
jeszcze zaangażowania środków w tym okresie, jak i opóźnienia w działaniu niektórych 
z kanałów jakimi wpływają na gospodarkę (np. przebieg procesu inwestycyjnego). Część tych 
skutków ma charakter przejściowy (co wynika z ulotności popytowego impulsu funduszy), 
jednak długookresowe zwiększenie PKB jest znaczne i wynosi 0,81%. 

Tabela 14. Wpływ RPO na produkt krajowy brutto, %. 
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Średnia 

2007-2015 

Odchylenie PKB od 
poziomu bazowego 0,00 0,01 0,10 0,37 0,90 1,40 1,93 2,56 2,84 1,12 

Dodatkowa 
dynamika PKB 0,00 0,00 0,10 0,27 0,52 0,50 0,52 0,61 0,28 0,31 

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Prognoza oddziaływania makroekonomicznego 
MRPO. 

Wpływ RPO na wzrost PKB, %. 
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Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Prognoza 
oddziaływania makroekonomicznego MRPO. 
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Od strony popytowej, wzrost 
produktu krajowego brutto 
pozwala na wzrost zarówno 
konsumpcji prywatnej jak 
i nakładów inwestycyjnych. 
Perspektywa zwiększenia 
dochodów powoduje 
w pierwszym okresie zwiększenie 
spożycia w stopniu nawet 
większym niż rośnie PKB. 
Później jednak wzrost pozostaje 
umiarkowany i w efekcie 
przeciętny wpływ RPO na 
konsumpcję prywatną wynosi 
1,02%. W ostatnim okresie 
analizy jest większy i osiąga 
1,84%. Należy zwrócić uwagę, że 
naprawdę duże przyrosty 
konsumpcji obserwujemy 
w ostatnich latach analizy, a więc 
w okresie zmniejszającego się dopływu środków unijnych. Ta część wzrostu konsumpcji jest 
już więc efektem rosnącego PKB i zamożności regionu. 

Tabela 15. Wpływ RPO na składowe PKB, odchylenie od scenariusza bazowego, %. 
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Średnia 2007-

2015 

Spożycie prywatne 0,49 0,51 0,56 0,70 0,91 1,12 1,40 1,65 1,84 1,02 

Inwestycje -0,26 1,46 4,69 9,45 9,49 10,46 12,49 7,12 4,29 6,58 

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Prognoza oddziaływania makroekonomicznego 
MRPO. 

Odmienny rozkład czasowy można zaobserwować w odniesieniu do nakładów 
inwestycyjnych. Ich szczytowa dynamika przypada na rok 2010 i wynosi 4,54% powyżej 
dynamiki ze scenariusza bazowego. W tym właśnie okresie gwałtownie zaczynają wzrastać 
kwoty z funduszy strukturalnych napływające do regionu. W kolejnych latach przyrosty są 
już zauważalnie niższe. W ostatnich latach, wraz ze znacznym zmniejszeniem napływu 
środków dynamika nakładów inwestycyjnych staje się mniejsza niż w scenariuszu bazowym 
(efekt wysokiej bazy) lecz ich poziom nadal pozostaje wysoko powyżej scenariusza 
bazowego. Przeciętnie w okresie analizy nakłady inwestycyjne są wyższe od bazowych 
o 6,58%, a w ostatnim roku różnica wynosi 4,29%. W szczytowym okresie napływu środków 
nakłady inwestycyjne są wyższe o 12,49% od poziomu referencyjnego. Nie należy 
utożsamiać tego wzrostu wyłącznie z funduszami na rozbudowę kapitału rzeczowego 
w przedsiębiorstwach, w znacznym stopniu są one także wynikiem zwiększenia zasobu 
kapitału ludzkiego, który umożliwia nowe inwestycje.  

Warto zwrócić uwagę na minimalny spadek inwestycji w pierwszym okresie, co jest 
wynikiem wyparcia ich przez konsumpcję. Takie rozłożenie tych dwóch zmiennych jest 
wynikiem specyfiki modelu, w którym racjonalne gospodarstwa domowe antycypują wzrost 
dochodów związany z poprawą sytuacji gospodarczej i od razu podnoszą spożycie. 
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Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 
Prognoza oddziaływania makroekonomicznego MRPO. 
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Poprawa sytuacji w gospodarce nie pozostanie bez wpływu na rynek pracy. Wysokie 
zwiększenie produktu krajowego pozwala zarówno na zwiększenie zatrudnienia jak 
i podniesienie przeciętnego wynagrodzenia. W efekcie wykorzystania funduszy przeciętny 
poziom zatrudnienia w okresie objętym analizą podniesie się w stosunku do bazowego 
o 0,57%, a w ostatnim roku różnica ta wyniesie 1,43%. Oznacza to zwiększenie wzrostu 
zatrudnienia przeciętnie o 0,16% rocznie. Największy wzrost zatrudnienia ma miejsce w 2014 
roku, co jest w pewnej mierze efektem wcześniejszych inwestycji.  

Tabela 16. Wpływ RPO na rynek pracy, odchylenie od scenariusza bazowego, %. 
Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Średnia 2007-

2015 

Zatrudnienie 0,00 0,01 0,06 0,19 0,45 0,70 0,97 1,29 1,43 0,57 

Wynagrodzenie 0,00 -0,01 0,07 0,30 0,76 1,20 1,65 2,19 2,43 1,01 

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Prognoza oddziaływania makroekonomicznego 
MRPO. 

Dobra sytuacja na rynku pracy (a także zwiększenie jakości siły roboczej, wynikłe 
z nakładów na kapitał ludzki) pozwala na podnoszenie wynagrodzeń. W całym okresie 
objętym analizą są one średnio wyższe o 1,01% od obserwowanych w scenariuszu będącym 
punktem odniesienia. W ostatnim roku analizy są o 2,43% powyżej wartości referencyjnej. 
Podobnie jak w przypadku zatrudnienia najszybszy wzrost ma miejsce w 2014 roku i wynosi 
0,51 ponad poziom referencyjny.  

Tabela 17. Wpływ RPO na dochody ludności, odchylenie od scenariusza bazowego, %. 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Średnia 2007-

2015 

Dochody ludności 0,00 0,04 0,19 0,52 0,94 1,37 1,85 2,23 2,40 1,12 

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Prognoza oddziaływania makroekonomicznego 
MRPO. 

Wyższe wynagrodzenia przekładają się na zwiększenie dochodów ludności, choć nie są jego 
jedyną przyczyną. Łączne dochody ludności brutto są w okresie objętym analizą średnio 
wyższe od obserwowanych w scenariuszu bazowym o 1,12%. W ostatnim roku odchylenie 
wynosi 2,40%. Przyczyną tego zwiększenia są, oprócz wyższych wynagrodzeń (a także 
rosnącego zatrudnienia), także rosnące przychody z kapitału rzeczowego, gdyż przychód 
przezeń generowany trafia do gospodarstw domowych. Tak więc zwiększenie dochodów 
gospodarstw domowych jest także w pewnym sensie pochodną wysokich inwestycji. 
Podobnie jak w przypadku wielu innych zmiennych, w pierwszych latach wzrosty są 
stosunkowo nieznaczne. Powyższe szacunki są oparte na założeniu, że nie zmienią się 
transfery z sektora publicznego do gospodarstw domowych. 

Zwiększone inwestycje, zarówno w kapitał rzeczowy jak i kapitał ludzki, powodują nie tylko 
wzrost zatrudnienia oraz wynagrodzeń, ale także zwiększenie wydajności pracy. W badanym 
okresie poziom referencyjny został przekroczony o średnio 0,55%, a w 2015 roku różnica 
wynosi 1,39%. Biorąc pod uwagę, że poziom zatrudnienia jest wyższy od wartości 
referencyjne przeciętnie o 0,57%, oznacza to nieznacznie niższy udział zwiększenia 
wydajności pracy w uzyskane w symulacji zwiększenie produktu krajowego brutto. Należy 
jednak w tym miejscu podkreślić, że na potrzeby modelu przyjęto założenie, że środki na 
poprawę kapitału ludzkiego trafiają przede wszystkim do osób pozbawionych pracy. 
Tymczasem w rzeczywistości mogą one wpłynąć także na poprawę kwalifikacji osób, które 
już obecnie mają zatrudnienie. W takim przypadku wzrost zatrudnienia spowodowany 
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realizacją RPO będzie odpowiednio mniejszy, podczas gdy wzrost wydajności wzrośnie 
w stosunku do zaprezentowanych powyżej wielkości. 

Tabela 18. Wpływ RPO na wydajność pracy, odchylenie od scenariusza bazowego, %. 
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Średnia 2007-

2015 

Wydajność pracy 0,00 0,00 0,05 0,18 0,44 0,69 0,95 1,25 1,39 0,55 

Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Prognoza oddziaływania makroekonomicznego 
MRPO. 
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Streszczenie Prognozy oddziaływania na środowisko MRPO 
 
Prognoza oddziaływania na środowisko Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego jest elementem procesu uzgadniania, jaki obowiązuje wszystkie dokumenty 
o charakterze strategicznym mogące oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 40 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca 
2001 r., poz. 627 z późn. zm.). Przepis ustawy ma swoje źródło w postanowieniach 
Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko. 
 
Wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko MRPO zostało zlecone w maju 2006 r. 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Instytutowi Rozwoju Miast 
w Krakowie i zrealizowane w okresie maj – sierpień 2006 r. Prognozie poddano projekt 
programu z 26 czerwca 2006 r. Po sporządzeniu dokument prognozy został zamieszczony na 
stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także 
przekazany Wojewodzie Małopolskiemu i Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Sanitarnemu w Krakowie. Podczas trwania konsultacji społecznych Prognozy nie wpłynęły 
żadne uwagi kwestionujące merytoryczną jakość dokumentu lub negujące zasadnicze wnioski 
płynące z Prognozy oddziaływania na środowisko Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 
 
W prawodawstwie UE, tzw. ewaluacyjny proces o różnym zakresie tematycznym ma 
ugruntowane miejsce. Jego znaczenie podkreśla również art. 47 Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1083/2006. Art. 47 pkt 1 mówi, że: „Oceny mają 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”. 
 
Podstawowym celem opracowania było określenie możliwych skutków wpływu na 
środowisko, jakie mogą powstać w związku z wprowadzaniem do realizacji ocenianego 
dokumentu. Prognoza jest więc instrumentem subsydiarnym w procesie decyzyjnym dla 
organu podejmującego decyzje, co do treści ustaleń dokumentu oraz jako materiał 
informacyjny dla wszystkich uczestników procesu przy opiniowaniu i uzgadnianiu 
ostatecznej wersji przed jej zatwierdzeniem. 
Prognoza została opracowana według wskazań ramowego zakresu, jaki wymagany jest dla 
tego rodzaju opracowań w ustawie Prawo ochrony środowiska, i po stosownych 
uzgodnieniach tego zakresu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
prowadzący prace nad projektem MRPO, z organami ochrony środowiska. 
Zgodnie z oceną oddziaływania na środowisko zakres tematyki ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju w projekcie MRPO skoncentrowany jest w osi priorytetowej 7., 
której celem operacyjnym jest „Likwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska i racjonalne 
gospodarowanie jego zasobami”. Dla projektów dotyczących ochrony przyrody 
i bioróżnorodności przewidziano miejsce w osi priorytetowej 3. Turystyka i przemysł 
kulturowy. 
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Ocena celów zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w dokumencie MRPO 
Generalnie, problematyka ochrony środowiska zdominowana jest w projekcie MRPO przez 
wymagania stawiane planom rozwoju w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, 
koncentrujących się głównie na sferze gospodarczej rozwoju. W odniesieniu do celów 
środowiskowych i okołośrodowiskowych wyrażonych w rozporządzeniu EFRR, projekt 
MRPO uwzględnia wszystkie 11 priorytetów celu Konwergencja, choć z uwagi na różne 
relacje i kompetencje z krajowymi programami operacyjnymi w niejednakowym stopniu. 
Analiza celów MRPO w kontekście II i III Polityki Ekologicznej Państwa, a także zadań 
szczegółowych Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego i Programu Ochrony 
Środowiska Województwa Małopolskiego wskazuje na możliwość realizacji w niej 
większości projektów związanych z ochroną środowiska. Inną kwestią jest to, czy wobec 
nikłych środków finansowych będą one dostateczne dla zapewnienia skuteczności programu. 
Ten problem nie jest jednak przedmiotem ustaleń Prognozy. 
Z przeprowadzonej analizy stanu środowiska w prognozie wynika, że przyjęte w MRPO 
kierunki działań składające się na oś priorytetową 7. są jednocześnie najważniejszymi dla 
Małopolski zagadnieniami w ochronie środowiska, a jednocześnie odpowiadają węzłowym 
politykom Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego, wokół których skupia się 
większość problemów środowiskowych. 
W innych osiach priorytetowych MRPO problematyka ochrony środowiska jest również 
obecna. W szczególności, w osi priorytetowej 2. Gospodarka regionalnej szansy 
przewidziano miejsce na część projektów z grupy celów systemowych, o jakich mówi II i III 
Polityka Ekologiczna Państwa oraz Program Ochrony Środowiska Województwa 
Małopolskiego, tj. technologii prośrodowiskowych czy zarządzania środowiskowego, 
szczególnie w sektorze MSP. 
Pozytywnym elementem MRPO jest wyodrębnienie w nim działań w obrębie równoważenia 
transportu skierowanych na rozwijanie transportu zbiorowego i metropolitalnego. Elementy 
równoważenia, jakkolwiek w opisie nie dość mocno zaakcentowane, występują w osi 
priorytetowej dotyczącej turystyki i przemysłu kulturowego. Wzmocnienia na poziomie 
programowym wymagają natomiast zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego, zbyt 
silnie podporządkowane jednostronnemu celowi rozwoju sektora turystyki. 
 
Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko celów, osi priorytetowych 
i kierunków działań przyjętych w MRPO 
Skutki środowiskowe związane z realizacją MRPO oraz przyjęte kierunki działań, będą 
zależeć głównie od tego, w jakim stopniu przedsięwzięcia w nim realizowane, odpowiadać 
będą jednocześnie systemowym celom środowiskowym i celom sektorowym. Poza 
działaniami środowiskowymi w osi priorytetowej 7., gdzie należy oczekiwać jednoznacznych 
korzyści, we wszystkich innych osiach priorytetowych mogą wystąpić pozytywne, lecz 
również skutki negatywne dla środowiska. 
Na podstawie macierzy interakcji pomiędzy kierunkami działań, a więc na poziomie 
o największym w Programie stopniu konkretności, przedstawione zostały zamierzenia, które 
powinny się wzajemnie wzmacniać dla osiągnięcia efektu synergii, i te, które mogą być 
względem siebie niezgodne. Poważniejsze niezgodności z punktu widzenia zrównoważonego 
rozwoju mogą wystąpić w obrębie osi priorytetowej „drogowej” i w interakcjach z ochroną 
środowiska przyrodniczego, w związku z trudnym do przewidzenia oddziaływaniem na 
środowisko sieci drogowej (fragmentacja obszaru, wpływ na tereny szczególnej ochrony, 
krótkotrwałe efekty zmniejszenia uciążliwości hałasu i spalin). 
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Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
dokumentu 
W propozycji tych rozwiązań, nie mając możliwości przeprowadzenia analizy skutków wobec 
nieokreśloności zakresu przyszłych projektów objętych Programem, skoncentrowano się 
bardziej na celach środowiskowych w nim zawartych i stronie organizacyjnej oraz warunkach 
ocen i kwalifikowania przyszłych zadań do wsparcia przez MRPO. 
1. Dla zwiększenia przejrzystości zakresu przyszłych projektów konieczne jest 

uszczegółowienie rodzaju przedsięwzięć przewidywanych wsparciem MRPO. 
Klasyfikacja tzw. interwencji wg materiałów UE wydaje jest zbyt ogólna, 
a zamieszczony w Programie opis osi priorytetowych lub działań nie jest dostatecznie 
wyczerpujący.  

2. Przekrojowy charakter osi priorytetowych Programu pozwala na realizację prawie 
w każdym z nich projektów, jeśli nie bezpośrednio związanych ze środowiskiem, to 
wpływających na uzyskanie celów okołośrodowiskowych, takich jak np. 
zrównoważony rozwój transportu. Koniecznych uzupełnień wymaga opis osi 
priorytetowej 3., a w niej określenie uwarunkowań dla zrównoważonego rozwoju 
turystyki, które zostały pominięte.  

3. Niewielkie środki przeznaczone na realizację osi priorytetowej środowiskowej budzą 
obawy, co do możliwości objęcia wsparciem finansowym wielu projektów należących 
do kompetencji planów regionalnych znajdujących się we wcześniej przyjętych 
regionalnych lub krajowych programach szczegółowych. 

4. Aby mimo to uzyskać możliwie najlepsze efekty konieczne staje się realizacja 
przedsięwzięć dających efekty ekologiczne również w innych osiach priorytetowych 
Programu. To podejście jest zbieżne z II Polityką Ekologiczną Państwa by cele 
o charakterze systemowym (rozdział 5.3 prognozy), np. aktywizacji rynku czy 
ekoinnowacje włączane były do odpowiednich części dokumentów strategicznych 
zrywając z tradycyjnym układem sektorowym realizacji celów. Podobnie, 
w Strategicznych Wytycznych Wspólnoty mówi się o synergii wzrostu gospodarczego 
z ochroną środowiska, co można uzyskać wtedy, gdy odpowiednie aspekty gospodarcze 
i środowiskowe będą się wzajemnie przenikać w tworzonych dla nich programach 
rozwoju. 

5. Konieczne jest określenie w Programie wymiernych celów ilościowych 
odpowiadających celowi ogólnemu, jakim jest w odniesieniu do osi priorytetowej 
środowiskowej – likwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska i racjonalne 
gospodarowanie jego zasobami. Otwarte jest bowiem pytanie o skuteczność MRPO. 
Biorąc pod uwagę równorzędność głównych problemów ekologicznych, jakie będą 
przedmiotem interwencji, cele te powinno opisywać przynajmniej 4-5 wskaźników 
docelowych. 

6. W ocenie, kwalifikacji projektów do MRPO i dalszym wdrażaniu wskazane jest 
wykorzystywanie najlepszej dostępnej wiedzy i stosowanie w całej rozciągłości zasady 
przezorności wprowadzając odpowiednie procedury ocen oraz odpowiednie środki 
zapobiegawcze w celu uniknięcia negatywnych skutków środowiskowych. 
W tej ostatniej kwestii zasadne jest m.in., by zarządzający MRPO prowadzili dla 
potrzeb Programu publiczne dostępne i okresowo aktualizowane materiały 
informacyjne, w tym m.in. dotyczące rodzajów obszarów i usytuowania planowanych 
do objęcia ochroną nie tylko w sieci Natura 2000, lecz także Econet-u, parków 
kulturowych itp. tak, by przygotowujący dokumentacje i komisje kwalifikacyjne 
projektów miały możliwość dokonywania stosownych ocen czy nie zachodzą przypadki 
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konfliktów pomiędzy projektami lub czy przedsięwzięcie nie spowoduje 
nieodwracalnych zmian w obszarze przewidzianym do ochrony. 

7. Przypadki eliminacji możliwych konfliktów pomiędzy projektami nie będą rzadkie, co 
jest rezultatem tego, że nie wszystkie programy szczegółowe, z których pochodzą 
projekty, uwzględniają w równym stopniu uwarunkowania zewnętrzne. 

8. Istotna, wymagająca rychłej regulacji w MRPO jest kwestia kryteriów kwalifikacyjnych 
dla przyszłych projektów, tj. rozszerzenia części formalnej systemu kwalifikowania 
projektów, przedstawionej w projekcie MRPO, o część merytoryczną. Wobec dużych 
potrzeb i oczekiwań, a małych środków finansowych, trzeba będzie zastosować takie 
warunki doboru zadań, które pozwolą wybrać te najlepiej spełniające cele zakładane 
w MRPO. Konieczne jest zapewnienie pełnej przejrzystości tych procedur i ich 
upublicznienie, aby dokumentacje projektów odpowiadały warunkom i ocenom 
kwalifikacyjnym zróżnicowanym m.in. ze względu na rodzaj przedsięwzięć, preferencje 
wewnętrzne Programu i miejsce przyszłej działalności. 

 
Dzięki rekomendacjom wskazanym przez wykonawców prognozy oceny na środowisko do 
programu wprowadzono następujące modyfikacje: 
• w osi priorytetowej 2. – podkreślono konieczność wspierania inwestycji związanych 

z wprowadzaniem przez MSP rozwiązań technologicznych i organizacyjnych bardziej 
przyjaznych dla środowiska; 

• w osi priorytetowej 3. – wprowadzono zapis uzupełniający zakres wsparcia o ochronę, 
zabezpieczenie oraz wyeksponowanie dla celów turystycznych obiektów dziedzictwa 
przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000, jako ważnego 
elementu budującego atrakcyjność regionu; 

• w osiach priorytetowych 4. i 5. – wprowadzono zapis umożliwiający inwestycje w tabor 
autobusowy wyłącznie poprzez zakup autobusów o zmniejszonej emisji zanieczyszczeń; 

• w osi priorytetowej 7. – uzupełniono wskaźniki produktu i rezultatu. 
 
Ponadto należy zwrócić uwagę, że alokacja na działania środowiskowe w MRPO jest 
pochodną środków przeznaczonych na program, co powoduje, że za ich pomocą nie jest 
możliwe osiągnięcie dalekosiężnych celów środowiskowych. Jednak znacząca część środków 
na działania środowiskowe znajdować się będzie w centralnym Programie Operacyjnym 
Infrastruktura i Środowisko, i to w nim należy poszukiwać rozwiązań umożliwiających 
istotną poprawę stanu środowiska, tak w całym kraju, jak i w Małopolsce. 
Realne instrumenty sprawdzania projektów pod kątem środowiskowym mogą być utworzone 
na etapie wyboru – wpływ projektu na środowisko będzie brany pod uwagę przy jego 
kwalifikowaniu. Planowana faza preselekcji w ścieżce wyboru projektów będzie dodatkowym 
środkiem eliminującym projekty mogące wywoływać negatywne skutki środowiskowe. 
Kryteria kwalifikacyjne znajdą się w dokumencie uszczegóławiającym MRPO, który jest 
opracowywany równolegle z programem, a zostanie opublikowany po przyjęciu ostatecznej 
wersji MRPO. Podjęte zostaną odpowiednie procedury i środki zapobiegawcze, które 
pozwolą na ewentualne zidentyfikowanie negatywnych skutków środowiskowych podczas 
etapu kwalifikowania projektów, co będzie skutkowało odmową finansowania projektów 
mogących spowodować nieodwracalne zmiany w środowisku, zwłaszcza na obszarach sieci 
Natura 2000. Tego typu rozwiązania proceduralne byłyby zbyt szczegółowe na poziomie 
programu operacyjnego i zostaną uwzględnione w dokumentach służących do wdrażania 
MRPO, w szczególności będą to kryteria wyboru projektów i wytyczne dla beneficjentów. 
 



Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Projekt – 10 lipca 2007 r. 
 

 163

 
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
 
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie 
Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.), a także na podstawie § 9 ust. 1 oraz § 14 
ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie trybu 
i terminów konsultacji, współdziałania i współpracy przy opracowywaniu Narodowego Planu 
Rozwoju, programów operacyjnych i strategii wykorzystania Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 
10, poz. 74) podjęto następujące działania: 
 
Na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2005r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął 
Wstępny Projekt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
będący efektem prac Departamentu Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego trwających od II połowy 2004 r. Następnie 
dokument ten został poddany konsultacjom społecznym, na które składały się przedstawione 
poniżej działania. W trakcie spotkań z przedstawicielami wielu środowisk dyskutowano 
zarówno kwestie zakresu poszczególnych osi priorytetowych, jak również systemu wdrażania 
oraz alokacji finansowych. Efekty prac przyczyniły się w znaczącym stopniu do 
modyfikowania zapisów programu i wypracowywania przez Departament Polityki 
Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
kolejnych wersji projektu MRPO (20 kwietnia 2006 – I wersja projektu, 25 maja 2006 – II 
wersja projektu, 26 czerwca 2006 – III wersja projektu, 21 sierpnia 2006 – IV wersja 
projektu oraz wersja bieżąca): 
 
1. Publikacja MRPO na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego (http://www.malopolskie.pl/) w dniu 29 grudnia 2005r., w celu 
upowszechnienia treści dokumentu. Zaproszenie do włączenia się w proces konsultacji 
społecznych,  zgłaszania uwag i przedstawiania sugestii, drogą e-mailową (na podany 
adres: mrpo@malopolska.mw.gov.pl) lub listownie. Na stronie internetowej Urzędu 
zamieszczane są informacje o terminach, miejscach oraz tematyce spotkań i konferencji 
związanych z problematyką MRPO i polityki spójności (w tym samym miejscu 
zamieszczane są kolejne wersje projektu MRPO). 

 
2. Wniosek Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2006r. do  Ministra 

Rozwoju Regionalnego o zaakceptowanie harmonogramu prac nad przygotowaniem 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.  

 
3. Konferencja dotycząca Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2015”, 

zorganizowana w dniu 26 stycznia 2006r. w Szczawnicy. Przedstawienie treści 
Wstępnego Projektu MRPO. 

 
4. Spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

z jednostkami Sieci Krajowego Systemu Usług w Jachrance koło Warszawy w dniach 
26-27 stycznia 2006r. Zaprezentowanie Wstępnego Projektu MRPO i dyskusja na temat 
zawartości dokumentu, systemu wdrażania i ewentualnego włączenia w proces jednostek 
Sieci KSU.  
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5. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski dnia 1 lutego 2006r. 
w Krakowie. Zaprezentowanie treści priorytetów i działań Wstępnego Projektu 
Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.  

 
6. Spotkania przedstawicieli województw w Konstancinie zorganizowane z inicjatywy 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dniach 2-3 lutego 2006r. dotyczące koordynacji 
prac nad 16 RPO i linii demarkacyjnej oraz 20-21 marca 2006r., podczas których 
zaprezentowane zostały założenia do systemu wdrażania MRPO. 

 
7. Konwent Starostów w dniu 6 lutego 2006r. w Szczucinie, podczas którego 

zaprezentowano Wstępny Projekt MRPO. 
 
8. Powołanie Zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 51/2006 z dnia 

16 lutego 2006r. Zespołu Zadaniowego dla koordynacji prac związanych z Małopolskim 
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 oraz wspomagających jego 
prace podzespołów: 

− Ds. innowacyjności i przedsiębiorczości 
− Ds. środowiska 
− Ds. kultury 
− Ds. transportu 
− Ds. infrastruktury edukacyjnej i społecznej 
− Ds. współpracy międzyregionalnej, promocji i turystyki 
− Ds. pomocy technicznej 
− Ds. rewitalizacji* 
− Ds. planu komunikacji* 
− Ds. podręcznika dla Instytucji Zarządzającej* 

W skład Zespołu weszły osoby będące pracownikami Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego jak również przedstawiciele środowisk samorządowych, 
akademickich, pozarządowych i gospodarczych  
(*na podstawie aktualizacji wprowadzonej Zarządzeniem Marszałka Województwa 
Małopolskiego Nr 107/2006 z dnia 17 lipca 2006r.). 
 

9. Stworzenie w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej bazy danych, w celu 
rejestracji wszystkich zgłaszanych postulatów i opinii dotyczących prac nad MRPO. 

 
10. Pozyskanie uwag i stanowisk jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji 

rządowej w województwie, opinii środowiska akademickiego, podmiotów gospodarczych 
i podmiotów sektora finansów publicznych oraz sugestii przedstawicieli sektora 
pozarządowego. Szczegółowy raport z konsultacji społecznych, zawierający zestawienie 
wniesionych postulatów oraz stanowisko Zarządu Województwa Małopolskiego 
odnoszące się do poszczególnych uwag, zostanie opublikowany po zakończeniu 
konsultacji. 

 
11. Spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez Małopolskie Stowarzyszenie Starostów, 

Burmistrzów i Wójtów w Krynicy, w dniach 21 - 22 lutego 2006r. W ramach 
dwudniowych warsztatów Wstępny Projekt Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego został poddany dyskusji. 

 
12. W ramach konsultacji społecznych i prac nad MRPO wypowiedziały się Komisje 

Sejmiku Województwa. 
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− Komisja Ochrony Zdrowia SWM na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2006r. 
wystosowała wnioski do Zarządu Województwa Małopolskiego.  

− Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisja 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po wspólnym posiedzeniu w dniu 
22 lutego 2006r. wystosowała wniosek do Zarządu Województwa Małopolskiego 
zawierający uwagi do MRPO. 

− Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą 
po posiedzeniu w dniu 21 marca 2006r. zwróciła się do Zarządu z wnioskiem 
o uwzględnienie w procedurze uchwalania Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego udziału Sejmiku Województwa Małopolskiego.  

 
13. Robocze konsultacje MRPO z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej ds. Polityki 

Regionalnej Komisji Europejskiej (DG REGIO) zorganizowane w dniu 23 lutego 
2006r. 
− Dyskusja na temat formalnych ram przygotowania regionalnych programów 

operacyjnych, monitorowania programu, służących temu procesowi wskaźników 
oraz nowej perspektywy finansowej UE. Przedstawiona została opinia Komisji 
Europejskiej dotycząca systemu wyboru projektów w ramach MRPO, systemu 
płatności i certyfikacji.  

− Spotkanie przedstawicieli DG REGIO z członkami Zespołu Zadaniowego 
dla koordynacji prac nad Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na 
lata 2007-2013 (także udział przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego). Po zaprezentowaniu zapisów Wstępnego Projektu MRPO na lata 
2007-2013, podjęto merytoryczną dyskusję na temat zawartości dokumentu.  

 
14. Konferencja regionalna „Wstępny Projekt Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego" zorganizowana 24 lutego 2006r. W konferencji udział wzięli 
przedstawiciele środowisk samorządowych, akademickich, gospodarczych i sektora 
pozarządowego z obszaru Małopolski, a także mieszkańcy regionu. Do grupy ponad 400  
przedstawicieli powyższych instytucji rozesłano egzemplarz Projektu MRPO. 
Konferencja dotyczyła okresu programowania na lata 2007-2013, a jej ekspertami byli 
przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Parlamentu Europejskiego oraz 
Komisji Europejskiej. 

 
15. Seminarium zorganizowane w dniach 27–28 lutego 2006r. z inicjatywy Departamentu 

Polityki Regionalnej i Przestrzennej i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dla 
dyrektorów departamentów urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych 
za przygotowanie RPO oraz przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
Seminarium dotyczyło procedury przygotowywania projektów Regionalnych 
Programów Operacyjnych, koordynacji praz na poziomie Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, relacji zachodzących między regionalnymi a sektorowymi programami 
operacyjnymi, systemu wdrażania, przepływów finansowych i płatności.  

 
16. Forum Burmistrzów Powiatu Nowotarskiego w dniu 1 marca 2006r. w Nowym 

Sączu. Prezentacja zapisów Wstępnego Projektu MRPO i dyskusja merytoryczna. 
 
17. Warsztaty Szkoleniowe „Projekty drogowo-mostowe realizowane w ramach ZPORR- 

dotychczasowe doświadczenia” zorganizowana w Zakopanem-Kościelisku, w dniach 
2 −3 marca 2006r. Przedstawienie założeń MRPO w perspektywie nowego okresu 
programowania na lata 2007-2013. 
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18. Konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów w dniu 8 marca 2006r. w Krakowie. 

Konsultacje Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczące Wstępnego Projektu 
MRPO.  

 
19. Przekazanie Wstępnego Projektu MRPO do zaopiniowania przez Wojewodę 

w zakresie zgodności jego zapisów ze Strategią Rozwoju Kraju oraz projektem 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i innymi strategiami rządowymi.  
W dniu 15 marca 2006, z inicjatywy Wojewody Małopolskiego  odbyło się spotkanie 
robocze dotyczące problematyki MRPO. Pozytywne zaopiniowanie wstępnego 
projektu MRPO przez Wojewodę Małopolskiego. 

 
20. Obrady podzespołów powołanych dla koordynacji prac nad MRPO w dniach 

23 marca 2006r. i 3-4 kwietnia 2006r. dotyczące zgłoszonych w ramach konsultacji 
społecznych uwag. Dokonana została wstępna analiza zebranych postulatów, oceniono 
ich rangę, słuszność, przypisano im charakter merytoryczny lub techniczny, wstępnie 
udzielono rekomendacji lub odrzucono.  

 
21. Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniu 30 marca 2006r. 

w Tarnowie. Zaprezentowanie Wstępnego Projektu MRPO i dyskusja na temat nowego 
okresu programowania na lata 2007-2013. 

 
22. Spotkanie z reprezentantami Komendy Wojewódzkiej Policji w dniu 4 kwietnia 

2006r. Przedstawione zostały propozycje zmian w MRPO zorientowane na realizację 
potrzeb rozwojowych Policji, związanych z ochroną bezpieczeństwa publicznego, 
bezpieczeństwem obrotu gospodarczego i koordynacją współpracy pomiędzy służbami 
ratującymi życie. 

 
23. Forum Sekretarzy Gminnych w Krakowie, w siedzibie Małopolskiego Instytutu 

Samorządu Terytorialnego i Administracji w dniu 4 kwietnia 2006r. Prezentacja 
Wstępnego Projektu MRPO na lata 2007-2013 oraz dyskusja. 

 
24. Konferencja „Produkt regionalny jako narzędzie rozwoju regionu”, zorganizowana 

przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego w dniu 19 kwietnia 2006r. 
W ramach zagadnień dotyczących finansowania produktu turystycznego w nowym 
okresie programowania przedstawiony został Projekt MRPO.  

 
25. Seminarium szkoleniowe poświęcone opracowaniu systemu wdrażania 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, 
zorganizowane w Mogilanach, w dniu 24 kwietnia 2006r. W warsztatach uczestniczyli 
przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego i poszczególnych jednostek organizacyjnych samorządu województwa. 
Dyskusja na temat systemu zarządzania finansowego, monitoringu i obsługi płatności 
w ramach MRPO, przygotowania systemu realizacji Programu, wstępnego naboru 
projektów regionalnych, podziału kompetencji instytucji zarządzającej i wdrażającej, 
koordynacji polityk rozwoju w Małopolsce.  
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26. Konwent Starostów Małopolski w dniu 27 kwietnia 2006r. w Bardejowie. 
Zaprezentowanie oraz dyskusja nad treścią Projektu Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 
27. „Konsultacje społeczne rządowego projektu Narodowej Strategii Spójności 2007-

2013 oraz Projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2007-2013” w dniu 10 maja 2006r. w Krakowie, zorganizowane przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego oraz Małopolskim Urzędem Wojewódzkim. W konferencji uczestniczyli 
przedstawiciele środowisk samorządowych, regionalnej administracji rządowej, 
samorządów gospodarczych, środowisk akademickich, instytucji rozwoju regionalnego, 
organizacji pozarządowych z obszaru Małopolski, jak również mieszkańcy regionu 
(łącznie 197 osób). Celem konferencji było przedstawienie kształtu Narodowej Strategii 
Spójności oraz uzyskanie opinii środowisk na temat proponowanej strategii realizacji 
celów dokumentu, przedstawienie stanowiska samorządu województwa małopolskiego 
wobec proponowanych zapisów, zapoznanie uczestników z treścią Projektu 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z opinią organów terenowej 
administracji rządowej na temat zgodności Projektu MRPO z rządowymi dokumentami 
planowania strategicznego. 

 
28. V Regionalna Konferencja „Rewitalizacja w przyszłym okresie programowania – 

nowe możliwości finansowania w latach 2007 – 2013” zorganizowana w dniu 23 maja 
2006r. Celem konferencji było przybliżenie możliwości pozyskiwania funduszy 
strukturalnych w przyszłym okresie programowania 2007 – 2013, ze szczególnym 
uwzględnieniem możliwości wsparcia projektów z zakresu rewitalizacji w ramach 
MRPO. W konferencji wzięło udział około 100 osób, uczestnikami byli m.in. 
przedstawiciele samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, instytucji 
otoczenia biznesu i środowisk naukowych, organizacji przedsiębiorców oraz firm 
doradczych współpracujących z sektorem publicznym i pozarządowym. 

  
29. IX posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego w dniu 

24 maja 2006r. Spotkanie dotyczyło w szczególności działań Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego odnoszących się do tematyki rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego w regionie. W trakcie posiedzenia przedstawiono zarysy 
projektów regionalnych w dziedzinie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, 
zgromadzonych w trakcie konsultacji społecznych, które potencjalnie mogłyby być 
realizowane w ramach MRPO.  

 
30. Resortowe konsultacje Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 

spotkanie dwustronne przedstawicieli Departamentu Polityki Regionalnej 
i Przestrzennej UMWM z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego w dniu 2 czerwca 
2006r. Celem spotkania była dyskusja nad kształtem MRPO, w rezultacie której 
wskazano kwestie wymagające dalszych prac. 

 
31. Konferencja - posiedzenie plenarne Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju przy Prezydium PAN zorganizowane przy współpracy Departamentu Polityki 
Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 
w dniu 5 czerwca 2006 r. „Polskie regiony w Unii Europejskiej. Dwa lata 
doświadczeń”. Przedstawienie problematyki rozwoju regionalnego Polski po akcesji 
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w wymiarze europejskim, krajowym, w ujęciu instytucjonalno-programowym oraz 
w wymiarze wojewódzkim, ze szczególnym uwzględnieniem MRPO. 

 
32. Konferencja pt. „Podsumowanie I Programu Ramowego w Małopolsce w świetle 

Regionalnej Strategii Innowacyjnej i przygotowań do II Programu Ramowego”, 
zorganizowana w dniu 5 czerwca 2006r. Przedstawienie treści Projektu MRPO pod 
kątem wsparcia innowacyjności oraz szkół wyższych. 

 
33. Międzynarodowa konferencja „ Essentiae Urbis – Żywioły Miasta” zorganizowana 

w dniach 6-8 czerwca 2006r. Zaprezentowano problematykę miast w Projekcie 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 
34. Posiedzenie Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego w dniu 9 czerwca 2006r., 

podczas którego zaprezentowany został Projekt Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007-2013 w kontekście możliwości wsparcia organizacji 
pozarządowych. 

 
35. Bank Projektów Regionalnych. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 

9 czerwca 2006r. zwrócił się do potencjalnych wnioskodawców z zaproszeniem do 
zgłaszania propozycji do banku projektów regionalnych, możliwych do realizacji 
w ramach Projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013. Celem działania była chęć zdiagnozowania potrzeb oraz możliwości 
inwestycyjnych w zakresie projektów kluczowych dla rozwoju województwa. 
W odpowiedzi na ogłoszenie, w okresie od czerwca do grudnia 2006r., do banku 
projektów zgłoszone zostało ok. 260 propozycji przez 100 wnioskodawców. 

 
36. Konferencja „Polityka Regionalna – doświadczenia i perspektywy” w dniach 19-20 

czerwca 2006r. W konferencji wzięli udział przedstawiciele rządu RP, samorządu 
województwa, reprezentanci Komisji Europejskiej oraz regionów partnerskich 
Małopolski: Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Holandii, Włoch i Wielkiej Brytanii. 
Uczestnicy dyskutowali nad udziałem regionów w kształtowaniu polityki spójności Unii 
Europejskiej w realizacji założeń Strategii Lizbońskiej oraz regionalnymi programami 
rozwoju regionalnego. Podczas konferencji odbyły się również spotkania robocze z 
przedstawicielami Komisji Europejskiej, w trakcie których konsultowano założenia 
MRPO.  

 
37. IV Forum Gmin Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w dniu 7 lipca 2006r. 

Podczas spotkania zaprezentowano projekt MRPO w kontekście rozwoju 
metropolitalnego i możliwości jego wsparcia ze środków UE w okresie 2007-2013.  

  
38. Wykonanie przez Instytut Rozwoju Miast, na zlecenie Województwa Małopolskiego, 

„Prognozy oddziaływania na środowisko Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego” i przekazanie dokumentu do konsultacji społecznych. Prognoza wraz 
z Projektem MRPO została opublikowana na stronie internetowej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (http://www.malopolskie.pl/) w dniu 
11 sierpnia 2006r oraz przesłana do zaopiniowania przez Wojewodę Małopolskiego 
i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie. 

 
39. Konferencja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW) 

zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we 
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współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w dniach 23-24 sierpnia 
2006r. Uczestnicy zapoznali się ze sposobami prowadzenia działań informacyjnych 
i promocją programu oraz z problematyką wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

  
40. Uzgodnienia międzyresortowe Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

w okresie sierpień-wrzesień 2006r. W ramach tego procesu uwagi do projektu MRPO 
zgłosiło 14 ministerstw i urzędów centralnych. Rozpatrzenie i kierunkowe 
zaakceptowanie MRPO przez Komitet Rady Ministrów na posiedzeniu w dniu 25 
września 2006r. wraz z Informacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącą 
dalszych prac w wyznaczonych zakresach. 

  
41. W miesiącach wrzesień-listopad 2006 roku odbyły się spotkania środowiskowe 

z przedstawicielami instytucji uczestniczących w procesie rozwoju regionu. Opinia 
różnorodnych środowisk pozwoliła na zbadanie ich potrzeb oraz planów rozwojowych, 
jak również ocenę w tym kontekście programu regionalnego. W ramach konsultacji 
odbyły się spotkania m.in. z Telekomunikacją Polską S.A., Małopolską Radą Innowacji, 
przedstawicielami Kurii Metropolitalnej w Krakowie, przedstawicielami banków, 
przedstawicielami gmin i przedsiębiorstw uzdrowiskowych oraz  bibliotekarzami z 
terenu województwa małopolskiego. 

 
42. Spotkanie zorganizowane przez Porozumienie na rzecz Rozwoju 

Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, w dniu 11 września 2006. W związku 
z prezentacją MRPO podjęta została dyskusja nt. możliwości wsparcia przedsiębiorstw 
w nowym okresie programowania oraz pozyskano opinię środowiska dotyczącą projektu 
programu. 

 
43. Warsztaty z zakresu wdrażania MRPO zorganizowane dla pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dyskutowano również na temat 
doświadczeń okresu programowania 2004-2006 (22-23 września 2006 r.). 

  
44. Posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych 

Małopolski  w dniu 27 września 2006. Na wniosek Komisji podczas spotkania 
przedstawiono zakres działań dotyczących Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 
(KOM) przewidzianych w ramach MRPO.  Ponadto odbyła się dyskusja nad kwestiami 
związanymi z KOM w kontekście MRPO oraz oczekiwaniami samorządów 
terytorialnych i gospodarczych w tym zakresie.  

 
45. Konferencja „Dotacje UE w nowym okresie programowania 2007-2013” w dniu 

27 września 2006. Omówienie aktualnego stanu zaawansowania prac nad zapisami 
merytorycznymi programu i wstępnej wersji jego uszczegółowienia. 

  
46. Spotkania przedstawicieli Zespołu Zadaniowego koordynującego prace 

nad Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 
w miesiącach luty 2006 – styczeń 2007. Celem spotkań było przedstawienie bieżących 
informacji związanych z pracami nad MRPO, wymiana informacji dotyczących systemu 
zarządzania programem (schemat instytucjonalny, podział kompetencji, plan promocji i 
informacji, pomoc techniczna), w tym dotyczących przepływu pieniędzy i zarządzania 
finansowego oraz omawianie harmonogramu dalszych prac w powiązaniu 
z harmonogramem prac Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 
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47. Seminarium eksperckie „Oddziaływanie funduszy strukturalnych na Województwo 

Małopolskie” odbyło się w dniu 18 października 2006r. w Krakowie (w ramach 
Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju). Podczas spotkania miała miejsce 
dyskusja dotycząca m.in. wpływu funduszy strukturalnych (również w ramach MRPO) 
na zmianę rankingów polskich regionów oraz kwestia inwestycji, jakie powinny być 
podjęte w najbliższym czasie dla wzmocnienia konkurencyjności Krakowa jako 
głównego produktu marketingowego Małopolski. 

 
48. Seminarium „Dotacje dla mikroprzedsiębiorców – konferencja dla rzeczywistych 

beneficjentów Działania 3.4 ZPORR" w dniu 24 października 2006 w Krakowie. 
Podczas spotkania przedstawiono stan wdrażania Działania 3.4 ZPORR 
w Województwie Małopolskim. Uczestnicy konferencji zapoznani zostali ponadto 
z instrumentami wsparcia dla przedsiębiorców w MRPO.  

 
49. VI Forum Innowacji „Wpływ przedsięwzięć technologicznych na rozwój 

regionalny. Obecne i przyszłe koncepcje wspierania firm typu start-up i spin-off 
wdrażane w europejskich regionach” w dniu 8 listopada 2006r. Konferencja 
zorganizowana przez Województwo Małopolskie w ramach realizacji polityki 
zwiększania skuteczności przy wdrażaniu rozwiązań służących rozwojowi sektora MŚP. 
Przedstawiono doświadczenia zagranicznych regionów w zakresie wsparcia i tworzenia 
firm typu spin-off i start-up (Austria, Włochy, Norwegia, Niemcy), omówiono sytuację 
firm tego typu w Polsce oraz zaprezentowano przykładowe projekty z Małopolski.  

  
50. Konferencja pt. „Fundusze strukturalne w Małopolsce w perspektywie 2007-2013”, 

w dniu 28 listopada 2006 r. w Krakowie. Udział w spotkaniu wzięli członkowie 
Małopolskiej Sieci Koordynatorów ds. Funduszy Strukturalnych. Podczas 
konferencji przedstawione zostały projekty dokumentów programowych na okres 2007–
13 oraz stan prac nad sektorowymi programami operacyjnymi.  

 
51. Konferencja „Przedsiębiorczość Akademicka – nowe możliwości współpracy Nauki 

z Biznesem” zorganizowana w dniu 30 listopada 2006r. przez Centrum Transferu 
Technologii Politechniki Krakowskiej. Zaprezentowanie zapisów MRPO z punktu 
widzenia możliwości wsparcia finansowego rozwoju firm w przyszłym okresie 
programowania oraz poznanie opinii środowiska akademickiego i inwestorów 
prywatnych na temat programu. 

 
52. Konferencja „Rewitalizacja obszarów miejskich w nowym okresie programowania 

2007-2013”, w dniu 5 grudnia 2006 r. w Krakowie. Uczestnikami konferencji byli 
przedstawiciele miast i gmin miejsko-wiejskich z terenu województwa małopolskiego 
oraz podmioty społeczno-gospodarcze zainteresowane problematyką. Zaprezentowano 
możliwości finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach miejskich 
w świetle obowiązujących wytycznych UE oraz zapisów MRPO, jak również 
dotychczasowe doświadczenia w realizacji projektów rewitalizacyjnych w ramach 
ZPORR. Podczas wystąpień omówiono m.in. propozycję kryteriów oceny projektów 
z zakresu rewitalizacji oraz zaproponowano metodologię przygotowania programów 
rewitalizacji. 

 
53. Ogólnopolska Konferencja Samorządowa „Finansowanie inwestycji samorządów 

w latach 2007-2013. Fundusze Europejskie i Partnerstwo Publiczno-Prywatne”, 
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zorganizowana w Krakowie w dniu 11 grudnia 2006r. przez Federację Regionalnych 
Związków Gmin i Powiatów RP, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski oraz 
Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej. Omówiono podstawowe 
założenia MRPO oraz harmonogram dalszych prac. 

 
54. Spotkania podzespołów wspomagających Zespół koordynujący prace nad MRPO 

w dniach 8-10 stycznia 2007r. dotyczące zgłoszonych w ramach konsultacji 
społecznych uwag (nierozpatrywanych do tej pory). Dokonana została wstępna analiza 
zebranych postulatów, oceniono ich rangę, słuszność, wstępnie udzielono rekomendacji 
lub odrzucono.  

 
55. Dyskusja nad projektem MRPO na Zarządzie Województwa Małopolskiego 

w miesiącach grudzień 2006 – styczeń 2007. Przyjęcie Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 29 
stycznia 2007 r.  

 
56. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast w dniu 25 stycznia 2007 r. w 

Krakowie. Podczas kolejnego z cyklu spotkań z udziałem przedstawicieli małopolskich 
samorządów zaprezentowany został aktualny stan prac nad MRPO oraz główne 
założenia programu i zasady korzystania ze wsparcia w ramach Programu. 

 
57. Spotkanie z samorządowcami powiatu chrzanowskiego w dniu 31 stycznia 2007 r. w 

Chrzanowie. Podczas spotkania z przedstawicielami samorządów z terenu powiatu 
chrzanowskiego zaprezentowane zostały główne założenia oraz obszary działań 
wspieranych w ramach MRPO.  

 
58. Konsultacje z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz przyjęcie zmodyfikowanej 

wersji projektu MRPO przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 lutego 
2007 r. Wprowadzone modyfikacje uwzględniły uwagi zgłoszone do treści Programu 
przez MRR oraz zmiany redakcyjne i porządkujące treść Programu.  

 
59. Spotkanie z przedstawicielami mediów lokalnych w dniu 9 lutego 2007 r. w 

Tomaszowicach. Podczas kolejnego z cyklu spotkań władz samorządu województwa z 
przedstawicielami mediów lokalnych działających na terenie Małopolski 
zaprezentowane zostały kierunki rozwoju województwa określone w MRPO.  

 
60. Spotkanie z samorządowcami powiatu wielickiego w dniu 19 lutego 2007 r. w 

Wieliczce. Podczas spotkania z udziałem samorządowców powiatu wielickiego oraz 
Gminy Wieliczka omówione zostały zasady ubiegania się o fundusze europejskie oraz 
możliwości uzyskania wsparcia w obszarze rozwoju infrastruktury technicznej oraz 
ochrony środowiska w ramach MRPO.  

 
61. Konsultacje międzyresortowe MRPO, opiniowanie i akceptacja projektu Programu 

przez Komitet Stały Rady Ministrów oraz przyjęcie zmodyfikowanej wersji MRPO 
przez Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 lutego 2007 r.  W wyniku 
podjętych uzgodnień do projektu Programu zgłoszone zostały uwagi o charakterze 
merytorycznym i technicznym, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu 
Województwa, a następnie zaktualizowana wersja projektu MRPO została przedłożona 
Ministerstwu Rozwoju Regionalnego.  
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62. Konferencja regionalna „Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 
2007-2013 – szansa na rozwój” w dniu 23 lutego 2007 r. w Krakowie. Uczestnikami 
konferencji byli przedstawiciele małopolskich samorządów oraz parlamentarzyści z 
terenu województwa. Podczas spotkania zaprezentowano zmodyfikowaną wersję 
projektu MRPO oraz omówiono rolę wojewody w przygotowaniu i realizacji Programu. 
W konferencji udział wziął również przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, który omówił rolę Małopolski i miejsce małopolskich projektów w 
realizacji krajowych programów operacyjnych. 

 
63. Przedstawienie, dyskusja i przyjęcie projektu MRPO przez Radę Ministrów w dniu 

27 lutego 2007 r. Rada Ministrów nie wniosła do przedłożonego dokumentu uwag – tym 
samym zakończony został proces akceptacji projektu Programu na poziomie krajowym. 
W dniu 1 marca 2007 r. zaakceptowany projekt został przesłany Komisji 
Europejskiej, za pomocą systemu informatycznego SFC 2007. W dniu 6 marca br. 
Komisja Europejska poinformowała stronę polską o przyznaniu statusu 
dopuszczalności, co oznaczało, że projekt spełnił warunki formalne i możliwe stało się 
rozpoczęcie jego weryfikacji pod względem merytorycznym.   

 
64. Spotkanie z udziałem starostów powiatów Małopolski w dniu 1 marca 2007 r. 

Podczas spotkania przedstawiona została informacja na temat aktualnego stanu prac nad 
projektem MRPO oraz główne zmiany wprowadzone w ramach aktualizacji dokumentu. 
W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego.  

 
65. Spotkanie z parlamentarzystami w dniu 6 marca 2007 r. w Krakowie. Podczas 

kolejnego z cyklu spotkań władz samorządu województwa z parlamentarzystami z 
terenu Małopolski zaprezentowana została wizja rozwoju województwa określona w 
projekcie MRPO.  

 
66. Konferencja „Planowanie inwestycji drogowych w Małopolsce 2007-2013” w dniu 7 

marca 2007 r. w Szczawnicy. Podczas konferencji z udziałem przedstawicieli 
małopolskich samorządowców zaprezentowane zostały plany inwestycji w zakresie 
rozbudowy i modernizacji sieci drogowej w Małopolsce, a także ochrony środowiska, 
nowych technik zarządzania drogami oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
– w związku z realizacją MRPO. 

 
67. Spotkanie z samorządowcami powiatu oświęcimskiego w dniu 7 marca 2007 r. w 

Oświęcimiu. Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli gmin wiejskich i Powiatu 
omówione zostały uwarunkowania i zasady ubiegania się o wsparcie w ramach MRPO 
oraz możliwości wspierania rozwoju obszarów wiejskich.    

 
68. Spotkanie z samorządowcami powiatu tatrzańskiego w dniu 7 marca 2007 r. w 

Zakopanem. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów 
gminnych i Powiatu, omówione zostały główne założenia i kierunki interwencji MRPO 
w ramach wspierania jednostek samorządu lokalnego oraz specyficzne – z punktu 
widzenia Podhala – szanse i możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Programu.  

 
69. Konferencja „Strefy gospodarcze i parki technologiczne szansą rozwoju 

Małopolski” w dniu 12 kwietnia 2007 r. w Krakowie. Podczas spotkania 
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski zaprezentowane 
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zostały założenia programu wsparcia dla tworzenia stref gospodarczych i parków 
technologicznych w ramach MRPO.  

 
70. Konferencja „Znaczenie uczelni wyższych dla rozwoju regionu i kraju” w dniu 20 

kwietnia 2007 r. w Krakowie. Podczas konferencji z udziałem przedstawicieli 
małopolskich uczelni wyższych, władz samorządowych i centralnych zaprezentowane 
zostały kierunki i możliwości wsparcia nauki i szkolnictwa wyższego w ramach MRPO.  

 
71. Konferencja na temat rozwoju uzdrowisk w ramach MRPO w dniu 8 maja 2007 r. 

w Krynicy Zdrój. Podczas spotkania z przedstawicielami małopolskich gmin 
uzdrowiskowych zaprezentowane zostały obszary i uwarunkowania wsparcia 
ukierunkowanego na rozwój uzdrowisk w ramach MRPO.   

 
72. VII Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw w dniu 17 maja 2007 r. w Tarnowie. 

Podczas Forum zaprezentowane zostały możliwości i uwarunkowania wspierania przez 
władze samorządowe sektora MŚP oraz kreowania przedsiębiorczości w ramach 
interwencji MRPO.   

 
73. Prezentacja MRPO podczas II Targów Przedsiębiorczości i Pracy Małopolski 

Zachodniej w dniu 1 czerwca 2007 r. w Olkuszu. Podczas targów służących promocji 
przedsiębiorczości oraz integrowaniu przedsiębiorców z terenu zachodniej części 
województwa, zaprezentowane zostały możliwości i uwarunkowania wspierania 
przedsiębiorczości w ramach MRPO.  

 
74. Spotkanie z samorządowcami Gminy Krzeszowice w dniu 14 czerwca 2007 r. 

Podczas spotkania z udziałem przedstawicieli Gminy Krzeszowice, gmin sąsiadujących 
oraz Powiatu Krakowskiego zaprezentowane zostały założenia, cele i obszary wsparcia 
określone w projekcie MRPO.   

 
75. Małopolskie Dni Innowacji i Technologii w dniu 21 – 22 czerwca 2007 r. w 

Krakowie. Podczas I edycji imprezy targowo-wystawienniczej, z udziałem 
małopolskich firm i instytucji naukowo-badawczych zaprezentowane zostały 
możliwości wsparcia w ramach MRPO sektora przedsiębiorstw oraz uczelni wyższych i 
jednostek badawczych, działających w obszarze innowacji oraz nowoczesnych 
technologii.   

 
76. Inauguracyjne posiedzenie Stałej Konferencji Współpracy w dniu 29 czerwca 2007 

r. w Krakowie. Konferencja powołana została, zgodnie z wymogami ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, przez Wojewodę Małopolskiego. Podczas pierwszego 
spotkania, Marszałek Województwa, pełniący funkcję wiceprzewodniczącego 
Konferencji, przedstawił aktualną wersję projektu MRPO. 

 
77. Konferencja regionalna „Stan prac nad Małopolskim Regionalnym Programem 

Operacyjnym na lata 2007-2013” w dniu 4 lipca 2007 r. w Krakowie. Podczas 
konferencji, z udziałem małopolskich samorządowców oraz przedsiębiorców, 
zaprezentowane zostały kierunki rozwoju regionalnego wynikające z projektu MRPO 
oraz aktualny stan prac nad Programem oraz projektem Uszczegółowienia Programu, a 
także zasady, procedury i uwarunkowania ubiegania się o wsparcie. 
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Lista wskaźników kontekstowych dla Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
  

Lp. Zmienna/Wskaźnik 
Jednostka

miary 

Przekrój 
terytorialny 

(NTS) 
Źródło Wyjaśnienia Wartość wskaźnika Uwagi 

 SPOŁECZEŃSTWO       

1. 

Wskaźnik zatrudnienia: 

wg grup wieku (do 25 lat; 25-55, 55-64), 

wg płci 

 

% 

 

 

NTS 2, 

miasto/wieś 

 

GUS 

 

 

BAEL - przeciętne roczne 

47,4% 

- 

K=41,2%; M=54,2% 

 

2. 

Pracujący ogółem w tym: 

rok poprzedni=100 

w sektorze prywatnym 

w MŚP  

 

 

% 

 

 

NTS 2, 

 

 

 

GUS 

 

 

Według faktycznego miejsca 
pracy 

1022,6tys 

101,1% 

756,8 tys. 

- 

 

3. 

Stopa bezrobocia: 

wg BAEL 

w tym kobiety 

 

% 

 

NTS 2; 

miasto/wieś 

 

GUS 

 

Przeciętne roczne 

 

15,2% 

15,7% 

 

 
Rejestrowanego 

w tym kobiety 

 

% 

 

NTS 2 

 

GUS 

Stan w dniu 31 XII, brak 
danych wg płci 

13,8% 

- 

 

4. 

Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z 
dostępem do internetu  

Gospodarstwa domowe wyposażone w komputer osobisty z 
dostępem do internetu w % ogółu gospodarstw domowych 

Tys. 

 

 

% 

 

 

NTS 2 

 

 

 

GUS 

 

Brak danych w podziale na 
miasto/wieś 

 

27,7% 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 12) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 1 

5. 

Szkóły wyposażone w komputery z dostępem do Internetu  

Udział szkół wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu 
według poziomu kształcenia (szkoły podstawowe i gimnazja; 
szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, łącznie z 
policealnymi)  

Tys. 

 

 

% 

 

NTS 2, 

miasto/wieś 

 

GUS 

 23692 

Szkoły podstawowe i 

gimnazja= 81,7% 

Szkoły 
ponadpodstawowe i 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 12) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 1 
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Lp. Zmienna/Wskaźnik 
Jednostka

miary 

Przekrój 
terytorialny 

(NTS) 
Źródło Wyjaśnienia Wartość wskaźnika Uwagi 

ponadgimnazjalne, 
łącznie z policealnymi= 
91,9% 

6. 

Wykształcenie ludności w wieku 15 lat i więcej: 

średnie (łącznie z zasadniczym zawodowym i policealnym) 

wyższe 

w tym na wsi 

 

% 

 

 

NTS 2 

 

GUS 

 

BAEL - przeciętne roczne 

Brak danych w podziale 
miasto/wieś 

 

Brak danych  

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 37) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 1 

7. 

Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego 
zakwaterowania na 1 tys. mieszkańców 

 w tym turystom zagranicznym 

 

w tys. 

 

NTS 2, 

 

 

GUS 

 2258 

619 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 34) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 3 

8. 

Ofiary śmiertelne wypadków drogowych:  

na 10 tys. zarejestrowanych pojazdów  

rok poprzedni=100 

liczby 
bezwz. 

% 

 

NTS 2 

 

GUS 

 2,4 

96% 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 15, 16) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 4 

9. 

Saldo migracji: 

  w miastach 

  na wsi 

  zagranicznych 

  

NTS2 

 

GUS 

 3183 

-943 

4126 

30 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 39) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 6 

10. Liczba ludności korzystającej z przewozów komunikacji miejskiej 

    

Przewozy pasażerów 

 

497,1 mln 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 22) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 4 
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Lp. Zmienna/Wskaźnik 
Jednostka

miary 

Przekrój 
terytorialny 

(NTS) 
Źródło Wyjaśnienia Wartość wskaźnika Uwagi 

11. Długość dróg wojewódzkich/gminnych/powiatowych 

 

km 

 

NTS 2 

 

GUS 

  

37146,1 km 

Kontekst dla 
wskaźników  
(nr. 14 i 16)  
z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 4 

12. Długość linii kolejowych 

 

km 

 

NTS 2 

 

GUS 

  

1043,1km 

Kontekst dla 
wskaźników  
(nr. 17 i 19)  
z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 4 

 GOSPODARKA       

13. 
Produkt krajowy brutto (w PPS)  

na 1 mieszkańca 

zł NTS 2 

 

GUS  20671 zł (2004r.)  

14. Wzrost PKB (w cenach stałych)  NTS 2 GUS  5815 mln zł  

15. 

 

 

 

 

Wartość dodana brutto wg sektorów ekonomicznych:  

na 1 pracującego 

 

 

 

 

 

zł 

 

 

 

 

 

NTS 2 

 

 

 

 

GUS 

 

 

 

Grupowanie wg głównych 
sektorów ekonomicznych 

(rolnictwo; przemysł, w tym 
przetwórstwo przemysłowe; 
budownictwo; usługi, w tym 

usługi rynkowe) 

Rolnictwo= 7431 zł 

Przemysł ogółem= 
64009 zł 

Przemysł w tym 
przetwórstwo= 62325 
zł 

Budownictwo= 59755 
zł 

Usługi= 70465 zł 

W tym usługi 
rynkowe= 79496zł 

 

 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 1) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 2 

16. 
Struktura pracujących wg sektorów ekonomicznych: 

- województwo=100 

%   Grupowanie wg głównych 
sektorów ekonomicznych 

(rolnictwo; przemysł, w tym 

Rolnictwo= 23% 
Dynamika= 100,02%; 

Przemysł=26% 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 7) z listy KE 
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Lp. Zmienna/Wskaźnik 
Jednostka

miary 

Przekrój 
terytorialny 

(NTS) 
Źródło Wyjaśnienia Wartość wskaźnika Uwagi 

- rok poprzedni=100 przetwórstwo przemysłowe; 
budownictwo; usługi, w tym 

usługi rynkowe) 

Dynamika=100,92%; 
Usługi= 50,37% 
Dynamika=102,49%; 

Usługi rynkowe = 
26,81%  

Dynamika = 102,32% 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 2 

17. 

 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze 
REGON na 10 tys. ludności 

 w tym: MSP 

 

liczby 
bezwz. 

 

NTS2 

Miasto/wieś 

  

Urzędy statystyczne 

 

887 

Brak danych dla MSP 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 7) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 2 

18. 

 

Nakłady inwestycyjne na środki trwałe na 1 mieszkańca;  

 w tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

 w tym udział sektora prywatnego 

 

zł 

 

NTS 2 

 

GUS 

NBP 

 

Konieczne wystąpienie w 
sprawie naliczania przekroju 

NTS 2 

3078,94 zł 

568,34zł 

2063 zł 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 7) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 2 

19. 

 

Nakłady na działalność badawczo-rozwojową (ceny bieżące) w 
relacji do PKB  

W tym finansowane przez przedsiębiorstwa 

 

% 

 

NTS 2 

 

GUS 

  

1,09% 

29,9% 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 4) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 2, 5 

20. 

 

Udział przedsiębiorstw, które prowadziły działalność innowacyjną 
w przemyśle  

 

% 

 

NTS 2 

 

GUS 

  

Brak danych 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 2) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 5 

21. 

 

Udział produkcji wyrobów nowych i zmodernizowanych w 
produkcji sprzedanej w przemyśle 

 

% 

 

NTS 2 

 

GUS 

  

Brak danych 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 2) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 4, 5 
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Lp. Zmienna/Wskaźnik 
Jednostka

miary 

Przekrój 
terytorialny 

(NTS) 
Źródło Wyjaśnienia Wartość wskaźnika Uwagi 

 ŚRODOWISKO       

22. Całkowita emisja zanieczyszczeń powietrza:      

 
pyłowych; 

rok poprzedni=100 

t/ km2 

% 

 

NTS 2 

 0,61 t/km2 

Dynamika = 74,4% 

 

dwutlenku siarki (bez CO2); 

rok poprzedni=100 

tlenków azotu 

rok poprzedni=100 

t/ km2 

% 

t/ km  

% 

NTS 2 

 

NTS 2 

Min. 
Środowisk
a/ Krajowe 
Centrum 

Inwentaryz
acji Emisji  3,71 t/km2 

Dynamika= 106,61% 

1,64t/km2 

Dynamika= 104,46% 

 

 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 28) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 7 

23. 

Ludność korzystająca z kanalizacji  

  w tym na wsi 

Ludność korzystająca z kanalizacji w % ludności ogółem 

 w tym na wsi  

Tys. 

 

% 

 

 

NTS 2 

 

 

GUS 

 1594,6 

261,11 

48,8% 

15,8% 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 26) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 7 

24. 

Ludność korzystająca z wodociągów  

  w tym na wsi 

Ludność korzystająca z wodociągów w % ludności ogółem 

 w tym na wsi  

Tys. 

 

% 

 

 

NTS 2 

 

 

GUS 

 2401,69 

887,42 

73,5% 

53,7% 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 25) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 7 

25. 

 

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ogólnej 
liczby ludności, w tym na wsi 

 

% 

 

NTS 2 

GUS  52,16% 

16,9% 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 26) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 7 

26. 

Ścieki przemysłowe i komunalne oczyszczane:  

- na km2 powierzchni 

- w % ścieków wymagających oczyszczania 

 

% 

 

NTS 2 

GUS  17,6 dm3 

29,2%(ogółu) 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 26) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 7 
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Lp. Zmienna/Wskaźnik 
Jednostka

miary 

Przekrój 
terytorialny 

(NTS) 
Źródło Wyjaśnienia Wartość wskaźnika Uwagi 

27. 

 

 

Udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej ilości odpadów 
(z wyłączeniem komunalnych) wytworzonych 

 

 

% 

 

 

NTS 2 

 

 

GUS 

  

77,2% 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 27) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 7 

28. 

 

 

Odpady komunalne wytworzone na 1 mieszkańca 

 

 

kg 

 

 

NTS 2 

 

 

GUS 

  

 

19,2kg 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 27) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 7 

29. 

 

 

Energia pochodząca z odnawialnych źródeł (Moc zainstalowana) 

 

 

MW 

 

  

Agencja 
Rynku 
Energii 

  

180,51MW 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 24) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 7 

30. 

 

 

Udział produkcji energii z OZE w produkcji ogółem  

 

 

% 

 

 

NTS 2 

Min. 
Gospodarki

, Prezes 
Urzędu 

Regulacji 
Energetyki/ 

GUS 

  

 

4,05% 

 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 28) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 7 

31. Powierzchnia o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie 
chroniona w % powierzchni ogólnej  

% NTS 2 GUS  58%  

32. Powierzchnia zrekultywowanych i zagospodarowanych terenów 
poprzemysłowych i innych zdegradowanych do ogółem 

% NTS 2 GUS  1,32%  

33. 

 

 

Emisja CO2 

 

Mg 

NTS 2 GUS   

13608673 Mg 

Kontekst dla 
wskaźnika  

(nr. 30) z listy KE 

kontekst dla wsk. 
Priorytetu 7 
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