21 konkursów w ramach RPO do
końca 2015 roku
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Do końca 2015 roku zostanie ogłoszonych 21 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pierwsze nabory wniosków rozpoczną się w wakacje. Region
dysponuje w tej perspektywie ﬁnansowej blisko 2,9 mld euro.
„Nowy program regionalny to dla Małopolski kolejny kamień milowy w rozwoju. Udało nam się zdobyć prawie 3
mld euro, co jest drugim wynikiem w kraju” - poinformował w maju 2015 roku marszałek województwa
małopolskiego Marek Sowa. Według niego dzięki zainwestowaniu tych środków województwo stanie się jeszcze
bardziej innowacyjne i atrakcyjne dla inwestorów, jak i samych mieszkańców.
W pierwszej kolejności doﬁnansowanie mają szanse otrzymać projekty z zakresu infrastruktury drogowej,
odnowy obszarów wiejskich, poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym, wsparcia służb
ratunkowych, ochrony zabytków i różnorodności biologicznej, przeciwdziałania klęskom żywiołowym, wspierania
kształcenia ogólnego w szkołach oraz pomocy społecznej.
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości rozpocznie procedurę wdrażania nowej formy wsparcia sektora małych i
średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przedsiębiorcy otrzymają pomoc w formule bonów na innowacje, czyli puli
środków, które przeznaczą np. na zakup usług badawczo-rozwojowych, w celu opracowania nowego lub
ulepszonego produktu czy usługi. Bony ułatwią transfer technologii i upowszechnią wdrażanie innowacji w
biznesie.
W najbliższych miesiącach rozpoczną się również konkursy prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Krakowie w zakresie wsparcia rynku pracy. Dotyczyć będą m.in. wdrażania kompleksowych programów
aktywizacji zawodowej, podnoszenia kwaliﬁkacji kadr sektora MŚP, jak również wsparcia dla zakładania
działalności gospodarczej. W konkursach zostaną wybrani operatorzy, którzy w późniejszym etapie będą udzielać
wsparcia konkretnym odbiorcom.
Na realizację całego programu Małopolska dostanie 2,879 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi niemal 10 proc. wszystkich
środków UE dostępnych dla regionów. To drugi pod względem wielkości program spośród wszystkich 16 RPO.
Większe środki otrzyma tylko województwo śląskie.
Program został podzielony na kilkanaście osi priorytetowych, odpowiadających najważniejszym dziedzinom, w
których chce się rozwijać region. Największe środki przeznaczone zostaną na regionalną politykę energetyczną
(420 mln euro). Kolejne miejsca zajmują: infrastruktura transportowa (390,5 mln euro), rynek pracy i wzrost
zatrudnienia (270 mln euro), innowacje, nowe technologie i badania naukowe (250 mln euro), rozwój
przedsiębiorczości (240 mln euro).
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