
Małopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014-2020  

 
Spotkanie grupy roboczej ds. 

 realizacji projektów 7.1.1. - 7.1.2 POKL 

 

Kraków, 11 grudnia  2014 r. 



04.04.2013 - powołanie przez ZWM Grupy roboczej ds. MRPO 

26.06.2013 - 1 wersja MRPO 

01.04.2014 - przyjęcie przez ZWM 4 wersji MRPO 

19.04.2014 - przekazanie MRPO do KE  

20.11.2014 – przyjęcie przez ZWM kolejnej wersji MRPO 

02.12.2014 – zakończenie negocjacji z KE 

 

 

 29.07.2014 - ZWM przyjął wstępny projekt SzOOP Uchwałą nr 

821/14 

 31.07-31.08.2014 - konsultacje społeczne SzOOP 

 13.09.2014 - wejście w  życie ustawy o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-20 (tzw. ustawa wdrożeniowa) 

 18.09.2014 - komunikat o braku naborów w ramach konkursów 

MRPO 2014-20 do końca br. 

Harmonogram działań MRPO 2014-2020 



MRPO 2014-2020 – struktura i finanse 

Konkursowe 

• uzyskanie wymaganej liczby punktów,  

• uzyskanie kolejno najwyższej liczby punktów, gdy 
kwota na konkurs  nie wystarcza by wszystkim spełniającym kryteria 
przyznać dofinansowanie 

Pozakonkursowe 
• projekty o strategicznym znaczeniu dla społeczno-

gospodarczego rozwoju regionu,  

• określony beneficjent 

Typy projektów: 

Alokacja: 

• 2 068,6 mln euro – środki EFRR 

• 809,6 mln euro – środki EFS 
2 878,2 mln euro: 

Obszar realizacji: Województwo Małopolskie 

12 osi priorytetowych + Pomoc Techniczna 



SCHEMAT MRPO 2014-2020  EFRR/EFS 

Osie EFRR 

• 1. Warunki Dla Rozwoju Gospodarki Opartej Na Wiedzy 

• 2. Cyfrowa Małopolska  

• 3. Aktywna Gospodarczo Małopolska  

• 4. Regionalna Polityka Energetyczna Przyjazna Środowisku  

• 5. Ochrona Środowiska Naturalnego 

• 6. Dziedzictwo Regionalne 

• 7. Nowoczesna Infrastruktura Transportowa Dla Rozwoju Społ.-Gosp 

• 11. Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej 

• 12. Infrastruktura Ochrony Zdrowia 

Osie EFS 

• 8. Otwarty Rynek Pracy  

• 9. Region Spójny Społecznie  

• 10. Wiedza I Kompetencje Mieszkańców  



Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

ul. Jasnogórska 11 (II piętro) 

31-358 Kraków 

Oś priorytetowa 9.REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

Instytucja Zarządzająca:  

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Instytucja Wdrażająca:  

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

MCP - wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego, 

powołaną w celu realizacji zadań Zarządu Województwa Małopolskiego związanych z 

wdrażaniem funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 



Oś priorytetowa 9.REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

85% 

15% 

Udział Środków UE

Udział Własny

Oś 9: Region Spójny Społecznie 

Działanie 9.1:  

Aktywna integracja 

 

Cel: Wzrost aktywności społecznej i 
zawodowej osób będących w 
szczególnie trudnej sytuacji 

społeczno - zawodowej 

Działanie 9.2:  

Usługi społeczne i 
zdrowotne 

 

Cel: Zwiększenie dostępności i 
jakości usług społecznych  
i zdrowotnych w regionie 

Działanie 9.3:  

Wsparcie ekonomii 
społecznej 

 

Cel: Zwiększenie aktywności 
społeczności lokalnych w oparciu o 

inicjatywy ekonomii społecznej 



Oś priorytetowa 9.REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

Poddziałanie  

9.1.1 

Poddziałanie  

9.1.2 

Poddziałanie  

9.1.3 

Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA 

AKTYWNA INTEGRACJA – 

PROJEKTY OPS/PCPR  

AKTYWNA INTEGRACJA – 

PROJEKTY KONKURSOWE 

SAMODZIELNE ŻYCIE 

Grupa 
docelowa 

• Osoby wykluczone społecznie lub zagrożone 
wykluczeniem społecznym 

• Otoczenie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 



Tryb konkursowy 

Wkład ze środków UE 59 500 000 Euro 

Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA 

Typ Beneficjentów 
• Ośrodki Pomocy Społecznej 

• Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie 

Poddziałanie 9.1.1 AKTYWNA INTEGRACJA  

PROJEKTY OPS/PCPR  

Projekty na rzecz aktywizacji społecznej/zawodowej osób  

wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz ich otoczenia, obejmujące kompleksowo 

różnorodne, zindywidualizowane narzędzia 



Tryb konkursowy, w tym projekty grantowe (do 20 tyś.)  

Wkład ze środków UE: 38 162 500 Euro 

Typ Beneficjentów 

• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia 

• Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

• Organizacje pozarządowe (w tym np. LGD) 

• Spółdzielnie socjalne 

• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i 
związków wyznaniowych 

Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA 

Poddziałanie 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA  

PROJEKTY KONKURSOWE 

Projekty na rzecz aktywizacji społecznej/zawodowej osób 

wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz ich otoczenia, obejmujące kompleksowo 

różnorodne, zindywidualizowane narzędzia 



Tryb konkursowy 

Wkład ze środków UE: 2 337 500 Euro 

Typ Beneficjentów • Województwo małopolskie 

Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA 

Poddziałanie 9.1.3 SAMODZIELNE ŻYCIE  

 

Projekty na rzecz Aktywizacji społeczno-zawodowej wychowanków 

młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodków socjoterapii oraz ich otoczenia w trakcie przebywania w 

placówkach oraz do 12 miesięcy po ich opuszczeniu 



Oś priorytetowa 9.REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

 

Cel: poprawa jakości i zwiększenie dostępności 
usług skierowanych do: 

dzieci i młodzieży 
zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem 
społecznym oraz ich 

otoczenia 

 

osób wymagających 
stałej lub częściowej 

opieki/pomocy,  
a także ich opiekunów 

 



Oś priorytetowa 9.REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

Poddziałanie 
9.2.1 

Poddziałanie 
9.2.2 

Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

USŁUGI SPOŁECZNE I 

ZDROWOTNE W REGIONIE  

USŁUGI OPIEKUŃCZE  

ORAZ INTERWENCJA 

KRYZYSOWA W SUBREGIONACH 

Typ Beneficjentów 

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia 

• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną 

• organizacje pozarządowe 

• kościoły i związki wyznaniowe 

• spółdzielnie socjalne 

• podmioty lecznicze 

• przedsiębiorcy 



Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

Poddziałanie 9.2.1: USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE 

Tworzenie i działalność zespołów wczesnej 
interwencji dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym lub zagrożonym 
niepełnosprawnością 

dzieci niepełnosprawne oraz zagrożone 
niepełnosprawnością (od urodzenia do 

podjęcia nauki w szkole) oraz ich 
rodzice/opiekunowie 

placówki świadczące usługi z zakresu 
wczesnej interwencji skierowane do 

dzieci zagrożonych 
niepełnosprawnością lub 

niepełnosprawnych 

Tworzenie i  działalność placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży 

dzieci i młodzież w wieku szkolnym (do 
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej) 

rodzice (opiekunowie prawni) dzieci i 
młodzieży w wieku szkolnym,  

placówki wsparcia dziennego dla dzieci i 
młodzieży 



Tryb konkursowy 

Wkład ze środków UE: 70 000 000 Euro 

Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

Poddziałanie 9.2.1: USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE W REGIONIE 

Wdrożenie 
Regionalnych 

Profilaktycznych 
Programów 

Zdrowotnych, w tym 
ukierunkowanych na 

rozwiązywanie 
problemów dzieci i 

młodzieży 

Wsparcie projektów z 
zakresu teleopieki 

Projekty mające na celu 
zwiększenie jakości i 

dostępności usług 
społecznych i 
zdrowotnych 

realizowane na 
obszarach 

rewitalizowanych 

Grupa docelowa: mieszkańcy województwa małopolskiego 



Działanie 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 

Poddziałanie 9.2.2: USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA  

KRYZYSOWA W SUBREGIONACH 

Uruchomienie 
subregionalnych centrów 
wsparcia opiekunów 
nieformalnych osób 
niepełnosprawnych oraz 
osób starszych 

• osoby, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność 
wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb 

• opiekunowie nieformalni 

• placówki pełniące funkcje centrów wsparcia opiekunów 
nieformalnych osób starszych i niepełnosprawnych 

Tworzenie i działalność 
placówek zapewniających 
dzienną opiekę i 
aktywizację osób starszych 
i niepełnosprawnych  

• osoby, które ze względu na wiek lub niepełnosprawność 
wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu 
niezbędnych potrzeb 

• placówki zapewniające wsparcie dzienne dla osób 
starszych i niepełnosprawnych 

Tworzenie i działalność 
ośrodków interwencji 
kryzysowej 

• osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach kryzysowych 

• ośrodki interwencji kryzysowej 

Grupy docelowe: 

Tryb konkursowy (ZIT, SPR) 

Wkład ze środków UE: 45 000 000 Euro 



Oś priorytetowa 9.REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia w sektorze 
ekonomii społecznej 

wsparcie rozwoju ekonomii 
społecznej (usługi animacji 

lokalnej, usługi rozwoju 
ekonomii społecznej, usługi 

wsparcia istniejących 
podmiotów ekonomii 

społecznej) 

koordynacja  prowadzonych 
w regionie działań na rzecz 

rozwoju ekonomii 
społecznej (m.in. monitoring 

i promocja podmiotów 
ekonomii społecznej, 
animacja współpracy 
międzysektorowej na 

poziomie regionalnym). 



Oś priorytetowa 9.REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 

Poddziałanie 
9.3.1 

Poddziałanie 
9.3.2 

Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ 

OŚRODKI WSPARCIA 

EKONOMII SPOŁECZNEJ 

KOORDYNACJA WSPARCIA 

EKONOMII SPOŁECZNEJ 



Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Poddziałanie 9.3.1: OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Funkcjonowanie Ośrodków 
Wsparcia Ekonomii 
Społecznej 

• działania o charakterze animacyjnym 

• inicjowanie tworzenia nowych podmiotów ekonomii 
społecznej  

• wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej 

• wsparcie na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie  
w przedsiębiorstwie społecznym 

Grupy docelowe 

• społeczność lokalna 

• jednostki samorządu terytorialnego 

• Instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji 
społecznej 

• przedsiębiorcy 

• osoby i organizacje  zainteresowanie prowadzeniem 
działalności w sektorze ES 

Typ Beneficjentów 
• Podmioty, które uzyskały akredytację dla prowadzenia 

usług  wsparcia ekonomii społecznej 

Tryb konkursowy (ZIT, SPR) 

Wkład ze środków UE: 15 000 000 Euro 



Działanie 9.3 WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Poddziałanie 9.3.2: KOORDYNACJA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 

Grupy docelowe 

• jednostki samorządu lokalnego 

• instytucje rynku pracy i integracji społecznej 

• podmioty ekonomii społecznej 

• osoby fizyczne i podmioty zainteresowane prowadzeniem 
działalności w sektorze ES 

Koordynacja 
prowadzonych w 

regionie działań na 
rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej 

Monitoring i promocja 
podmiotów ekonomii 

społecznej 

Animacja współpracy 
międzysektorowej na 

poziomie regionalnym, 
koordynacja działań 

Małopolskiego Paktu na 
rzecz Ekonomii 

Społecznej 

Typ Beneficjenta: ROPS w Krakowie 

Tryb pozakonkursowy  

Wkład ze środków UE: 2 000 000 Euro 



 

 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Krakowie 

 ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków 

(012) 422-06-36  

www.rops.krakow.pl 

 

Agnieszka Gajda-Górecka 

 

http://www.rops.krakow.pl/

