Załącznik 3. Ponadregionalność w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020
Nazwa
kryterium

Nr i nazwa osi
priorytetowej
1 OŚ
PRIORYTETOWA
GOSPODARKA
WIEDZY

Nr i nazwa
działania

Nr i nazwa poddziałania

Działanie 1.1
Infrastruktura
badawcza sektora
nauki

A. Infrastruktura badawcza w jednostkach
naukowych

Wpływ projektu na rozwój gospodarczo-społeczny

Poddziałanie 2.1.1
Elektroniczna administracja
2 OŚ
PRIORYTETOWA
CYFROWA
MAŁOPOLSKA

Działanie 2.1
E-administracja i
otwarte zasoby

Typ projektu

Poddziałanie 2.1.3
E-usługi w edukacji
Poddziałanie 2.1.4
E-usługi w informacji
przestrzennej

A. E-usługi publiczne w administracji: usługi
administracji dla biznesu (A2B) i obywateli
(A2C)
B. Usługi wewnątrzadministracyjne (A2A)
wspierające dla e-usług publicznych
C. Nowe rozwiązania IT w administracji,
służące cyfryzacji procesów i procedur
administracyjnych
A. Małopolska Chmura edukacyjna: rozwój
systemów teleinformatycznych wraz z
doposażeniem w sprzęt informatyczny
(komponent uzupełniający i niezbędny dla
e-usług publicznych

Oceniający Ocena

Waga

Rodzaj

KOP

1-3

4

porównawcze

KOP

1-3

3

porównawcze

KOP

1-3

3

porównawcze

KOP

1-3

3

porównawcze

KOP

1-3

3

porównawcze

A. Regionalny system cyfrowych rejestrów
geodezyjnych
A. Promocja oferty gospodarczej regionu

3 OŚ
PRIORYTETOWA
PRZEDSIĘBIORCZA
MAŁOPOLSKA

4 OŚ
PRIORYTETOWA
REGIONALNA
POLITYKA
ENERGETYCZNA

5 OŚ
PRIORYTETOWA
OCHRONA
ŚRODOWISKA

Działanie 3.3
Poddziałanie 3.3.1
Umiędzynarodowienie
Promocja gospodarcza
małopolskiej
Małopolski
gospodarki
Działanie 4.3
Poprawa
efektywności
energetycznej w
sektorze publicznym i
mieszkaniowym

Działanie 5.1
Adaptacja do zmian
klimatu

B. Wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji
na rynki zewnętrzne
C. Promocja innowacyjności
D. Wsparcie procesu inwestycyjnego
w regionie

Poddziałanie 4.3.3
Głęboka modernizacja
energetyczna budynków
użyteczności publicznej –
inwestycje regionalne

A. Głęboka modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej

Poddziałanie 5.1.1
Przeciwdziałanie klęskom
żywiołowym

D. Przeciwdziałanie ruchom masowym
A. Zakup sprzętu i urządzeń

Poddziałanie 5.1.2
Wsparcie służb ratunkowych

B. Tworzenie i rozwijanie systemów
monitorowania i ostrzegania przed klęskami
żywiołowymi

6 OŚ
PRIORYTETOWA
DZIEDZICTWO
REGIONALNE

7 OŚ
PRIORYTETOWA
INFRASTRUKTURA
TRANSPORTOWA

Działanie 6.1
Rozwój dziedzictwa
kulturowego i
naturalnego

Poddziałanie 6.1.1
Ochrona i opieka nad
zabytkami

A. Realizacja prac konserwatorskich,
restauratorskich, prac zabezpieczających
przed zniszczeniem oraz robót budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych

Poddziałanie 6.1.2
Organizacja wydarzeń
kulturalnych

A. Organizacja wydarzeń kulturalnych,
artystycznych, interdyscyplinarnych

Poddziałanie 6.1.3 Rozwój
instytucji kultury oraz
udostępnianie dziedzictwa
kulturowego

A. Rozwój infrastruktury instytucji kultury
B. Dokumentowanie, zachowanie
i upowszechnianie dziedzictwa niematerialnego

Poddziałanie 6.1.5
Regionalna sieć tras
rowerowych *

A. Rozwój zintegrowanej sieci głównych tras
rowerowych w regionie

Działanie 6.3
Rozwój
wewnętrznych
potencjałów regionu

Poddziałanie 6.3.2
Wsparcie miejscowości
uzdrowiskowych

A. Rozwój infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej oraz ogólnodostępnej
infrastruktury uzdrowiskowej w
miejscowościach uzdrowiskowych

Działanie 7.2
Transport kolejowy

Poddziałanie 7.2.1
Tabor kolejowy

KOP

1-3

5

porównawcze

KOP

1-3

3

indywidualne

KOP

1-3

5

porównawcze

A. Zakup nowego taboru kolejowego
B. Budowa / przebudowa i wyposażenie
zaplecza technicznego do obsługi taboru
kolejowego
A. Przebudowa, rozbudowa, modernizacja
i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z
przeznaczeniem na cele społeczne,
B. Budowa, przebudowa, rozbudowa,
modernizacja i adaptacja obiektów
infrastruktury kultury

11 OŚ
PRIORYTETOWA
REWITALIZACJA
PRZESTRZENI
REGIONALNEJ

Działanie 11.2
Odnowa obszarów
wiejskich

C. Działania prowadzące do ożywienia
gospodarczego rewitalizowanych obszarów
D. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
na cele społeczne
E. Modernizacje, renowacje budynków
użyteczności publicznej poprawiające ich
estetykę zewnętrzną
F. Modernizacje, renowacje części wspólnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Definicja kryterium wyboru:

Kryterium strategiczne, w ramach którego oceniany będzie wpływ efektów realizacji projektu na rozwój gospodarczy i społeczny regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju
w wymiarze regionalnym. Ocenie w ramach kryterium podlegać będzie bilans zysków i strat społecznych i gospodarczych, z uwzględnieniem specyfiki obszaru wsparcia.
Ocena w ramach kryterium obejmować będzie w szczególności takie czynniki jak:
1. wpływ na realizację celów: strategii rozwoju województwa i/lub strategii ponadregionalnych,
2. tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego regionu,
3. wzmacnianie spójności wewnętrznej województwa, w tym zwiększenie dostępności do usług publicznych, niwelowanie poziomu bezrobocia.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
· 3 pkt – stwierdzenie wysokiego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny,
· 2 pkt – stwierdzenie umiarkowanego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny,
· 1 pkt – stwierdzenie niskiego wpływu na rozwój gospodarczo-społeczny.
Punkty nie podlegają sumowaniu.

Objaśnienia:

* W poddziałaniu 6.1.5 ujęte zostało także oddzielne kryterium: "Wpływ realizacji projektu na osiągnięcie efektów ponadregionalnych". W ramach tego kryterium badane będzie czy

zaprojektowany w ramach projektu przebieg tras rowerowych jest kompletny, spójny i umożliwi połączenie tras regionu z sąsiadującymi województwami jak i pogranicza słowackiego,
w ramach całej sieci tras rowerowych. Badane będzie czy spójność działań przełoży się na osiągnięcie efektów ponadregionalnych. Maksymalną liczbę punktów (2 pkt) otrzyma projekt
pod warunkiem, że uwzględniono punkty styku pomiędzy województwami.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie uchwał w sprawie przyjęcia propozycji kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych RPO.

