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Uchwała Nr 288/18 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 27 lutego 2018 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań 

dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014 - 2020 

 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 5 oraz art. 47  

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) uwzględniając zapisy Uchwały  
Nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  

na lata 2014-2020, przy uwzględnieniu zapisów Uchwały Nr 757/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm. Zarząd Województwa 
Małopolskiego uchwala, co następuje. 

§1 

Zmienia się Uchwałę Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 

2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 
2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 
zmienioną Uchwałami Zarządu Wojewódzkiego nr: 1298/15 z dnia 29 września 2015 r., 

1393/15 z dnia 15 października 2015 r., 1579/15 z 24 listopada 2015 r., 1805/15 z dnia 
29 grudnia 2015 r., 479/16 z 31 marca 2016 r., 965/16 z dnia 28 czerwca 2016 r., 

1711/16 z dnia 17 listopada 2016 r., 1886/16 z 15 grudnia 2016 r.,  
14/17 z dnia 5 stycznia 2017 r., 495/17 z dnia 30 marca 2017 r., 938/17  
z 13 czerwca 2017 r., 1324/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r., 1540/17 z dnia 26 września 

2017 r., 1681/17 z dnia 19 października 2017 r., 1961/17 z dnia 28 listopada 2017 r., 
58/18 z dnia 16 stycznia 2018 r. oraz 153/18 z dnia 1 lutego 2018 r. w ten sposób, że: 

 
1) załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej 

uchwały, 

2) załącznik nr 5 do tej uchwały pn. „Harmonogram naborów wniosków  
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok” otrzymuje brzmienie 
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zarządzania 
Programami Operacyjnymi. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) Instytucją Zarządzającą odpowiedzialną  
za prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Małopolskiego.  

Mając na uwadze powyższe dokonuje się następujących zmian: 

1. W ramach poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP Typ A przenosi się kwotę w wysokości 
2 449 836 euro z II naboru z terminem rozpoczęcia przypadającym na kwiecień 2018 roku, 
tym samym zwiększając alokację w I konkursie do 21 411 351 euro, w celu umożliwienia 

wyboru wszystkich projektów. 

2. W ramach poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych przenosi się kwotę 4 927 079 euro z II naboru z terminem rozpoczęcia 

przypadającym na 2019 rok do poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR 
tym samym zasilając kwotę konkursu do wysokości 64 927 079 euro, w celu umożliwienia 
zakontraktowania projektu w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem protestu od wyników 
oceny. W związku z powyższym konieczne jest ujęcie rezerwy wykonania w kwocie 
4 927 079 euro także w ramach pierwszego naboru, w ramach którego aktualnie trwa ocena 

złożonych wniosków o dofinansowanie. 

3. W ramach poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT przenosi się kwotę 
21 987 272 euro do poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, tym samym 
zwiększając kwotę alokacji do 101 987 272 euro, w celu dostosowania do zmian  
w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z sierpnia 2017 r. 

4. W ramach poddziałania 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym Typy A, B, C przenosi 
się kwotę 1 571 335 euro z II naboru z terminem rozpoczęcia przypadającym na 2019 rok 

do poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych, tym samym zasilając kwotę konkursu 
do wysokości 4 671 335 euro, w celu umożliwienia zakontraktowania listy rezerwowej oraz 

uzupełnienia dofinansowania dla jednego projektu. W związku z powyższym dodatkowo 
przenosi się rezerwę wykonania w kwocie 1 860 000 euro z Typów A, B, C do Typu D,  

w ramach którego pojawiły się oszczędności. 

5. W ramach poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych dokonuje się zmiany 
trybu wyboru projektów z naboru otwartego na nabór zamknięty począwszy  
od 2018 roku, w celu dostosowania do zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

6. W ramach poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ C ustala się 
kwotę II naboru na poziomie 6 640 000 euro poprzez przeniesienie oszczędności  
w wysokości 2 351 401 euro z I naboru oraz kwoty w wysokości 4 288 599 euro z III naboru, 

mając na uwadze duże zainteresowanie wnioskodawców ogłoszeniem konkursu wcześniej 
niż w 2019 r. 

7. W ramach poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR przesuwa się termin 
rozpoczęcia naboru z listopada 2018 roku na 2019 rok, mając na uwadze okresy realizacji 
projektów wyłonionych we wcześniejszym konkursie. 

8. W ramach poddziałań 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT oraz 10.2.2 Kształcenie 
zawodowe uczniów – SPR  przesuwa się termin rozpoczęcia naborów z maja 2018 roku  
na listopad 2018 roku, mając na uwadze okresy realizacji projektów wyłonionych  
we wcześniejszych konkursach. 

9. W ramach poddziałania 12.1.1. Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie 
przenosi się kwotę 9 627 556 euro na poddziałanie 12.1.2 Regionalna infrastruktura 
ochrony zdrowia zwiększając kwotę alokacji do 45 627 556 euro, w celu umożliwienia 

zakontraktowania projektów w ramach ww. poddziałania. 


