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UCHWAŁA Nr 2067/18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 6 listopada 2018 roku 

w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.), art. 9 ust.1 pkt. 2, art. 9 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz art. 41 
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 2018 r., poz. 1431), 
biorąc pod uwagę zapisy zawarte w Załączniku Nr 1 do 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, w Załączniku  
Nr 1 do 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: 

1) Uchwałę Nr 776/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2015 
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

2) Uchwałę Nr 949/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 roku  
w sprawie „Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, 
działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb 
ratunkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020” z późn. zm.,  

3) Uchwałę Nr 950/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 roku  
w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu A: 
Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów i Typ projektu B: 
Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” z późn. 
zm.,  

4) Uchwałę Nr 951/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 
roku w sprawie „Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu C: 
Opracowywanie dokumentów planistycznych dla form ochrony przyrody, 
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inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” z późn. zm.,  
 

5) Uchwałę Nr 1614/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2015 
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 2 Osi priorytetowej Cyfrowa 
Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 
Elektroniczna administracja, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

6) Uchwałę Nr 223/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lutego 2016 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 2 Osi priorytetowej Cyfrowa 
Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.2 
Cyfrowe zasoby regionalne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

7) Uchwałę Nr 243/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2016 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 2 Osi priorytetowej Cyfrowa 
Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.4 E-
usługi w informacji przestrzennej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm., 

8) Uchwałę Nr 272/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 marca 2016 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

9) Uchwałę Nr 273/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 marca 2016 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty mniejszej skali,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

10) Uchwałę Nr 628/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu D Rozwój 
ośrodków edukacji ekologicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

11) Uchwałę Nr 746/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2016 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł 
odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

12) Uchwałę Nr 800/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2016 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  
z późn. zm.,  

13) Uchwałę Nr 801/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2016 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 
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6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

14) Uchwałę Nr 1116/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lipca 2016 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu A: 
Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów i Typ projektu 
B: Rozwój centrów ochrony różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. 
zm.,  

15) Uchwałę Nr 1151/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa 
kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

16) Uchwałę Nr 1204/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura 
transportowa, działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.3 Drogi 
subregionalne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

17) Uchwałę Nr 1252/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. 
zm.,  

18) Uchwałę Nr 1286/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 
6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. 
zm.,  

19) Uchwałę Nr 1327/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka 
wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. 
zm.,  

20) Uchwałę Nr 1328/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza 
Małopolska, działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, poddziałanie 3.1.2 Strefy 
aktywności gospodarczej – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

21) Uchwałę Nr 1667/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. 
zm.,  

22) Uchwałę Nr 1710/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 listopada 2016 
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona 
środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 
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Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,   

23) Uchwałę Nr 1715/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 listopada 2016 
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura 
transportowa, działanie 7.2 Transport kolejowy, poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla 
obsługi podróżnych – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm., 
  

24) Uchwałę Nr 1744/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 
4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

 

25) Uchwałę Nr 1745/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 
r. w sprawie Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 
Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  
 

26) Uchwałę Nr 1787/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 12 Osi priorytetowej Infrastruktura 
społeczna, działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.2 
Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

27) Uchwałę Nr 1788/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. 
zm.,  

28) Uchwałę Nr 1789/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020 z późn. zm.,  

29) Uchwałę Nr 71/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona 
Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 
Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu A: Rozwój różnych form małej 
retencji, w tym budowa zbiorników małej retencji, Typ projektu B: Podejmowanie 
działań z zakresu renaturalizacji rzek, potoków i innych obszarów, Typ projektu C: 
Inwestycje zwiększające odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020 z późn. zm.,  

30) Uchwałę Nr 72/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2017 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona 
Środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 
Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D: Przeciwdziałanie ruchom 
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masowym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

31) Uchwałę Nr 116/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura 
transportowa, działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, poddziałanie 7.1.1 Drogi 
regionalne, Typ projektu A: Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

32) Uchwałę Nr 259/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona 
Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 
5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

33) Uchwałę Nr 260/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 12 Osi priorytetowej Infrastruktura 
społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 
Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020 z późn. zm.,  

34) Uchwałę Nr 284/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 
Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. 
zm.,  

35) Uchwałę Nr 285/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 
Rewitalizacja miast średnich i małych, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

36) Uchwałę Nr 286/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020 z późn. zm.,  

37) Uchwałę Nr 845/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka 
wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020 z późn. zm., 

 
38) Uchwałę Nr 846/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, Typ 
projektu A: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 z późn. zm.,   
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39) Uchwałę Nr 1190/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 2 Osi priorytetowej Cyfrowa 
Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.2 
Cyfrowe zasoby regionalne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

 
40) Uchwałę Nr 1191/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2017 r.  

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona 
środowiska, działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych, poddziałanie 5.3.2 
Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

 
41) Uchwałę Nr 1375/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza 
Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej Poddziałanie 3.1.2 Strefy 
aktywności gospodarczej – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

 
42) Uchwałę Nr 1376/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi Priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

 
43) Uchwałę Nr 1377/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona 
Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 
5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm., 

 
44) Uchwałę Nr 1378/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura 
transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi 
subregionalne – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

 
45) Uchwałę Nr 1738/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 

2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej 
Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 
poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020 z późn. zm.,  

 
46) Uchwałę Nr 1739/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 października 

2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej 
Infrastruktura transportowa, działanie 7.2 Transport kolejowy, poddziałanie 7.2.4 
Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm,  

 
47) Uchwałę Nr 1965/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2017 

r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu D: Rozwój 
ośrodków edukacji ekologicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  
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48) Uchwałę Nr 1966/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 listopada 2017 
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020 z późn. zm.,  

 
49) Uchwałę Nr 104/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia  2018 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł 
odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  
 

50) Uchwałę Nr 294/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2018 r.  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 
6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,  

 
51) Uchwałę Nr 704/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. 
zm.,  

 
52) Uchwałę Nr 705/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona 
środowiska, działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, poddziałanie 
5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm.,   

 
53) Uchwałę Nr 1497/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja 
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020, 

54) Uchwałę Nr 1537/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza 
Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej Poddziałanie 3.1.2 Strefy 
aktywności gospodarczej – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 

55) Uchwałę Nr 1538/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 
 

56) Uchwałę Nr 1772/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 września 2018 
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 1 Osi priorytetowej Gospodarka 
wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020, 
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57) Uchwałę Nr 1955/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 października 

2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 
4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 

 
58) Uchwałę Nr 1956/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 października 

2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej 
Infrastruktura transportowa, działanie 7.2 Transport kolejowy, poddziałanie 7.2.4 
Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 

 
w taki sposób, że:  

a) W § 4 pkt 3) Regulaminu konkursu, określonego w punkcie nr 2), 3), 4), 6), 7), 9), 10), 

12), 13), 14), 15), 17), 18), 19) niniejszej uchwały, wykreśla się zapis w brzmieniu: 
Bezpieczny podpis elektroniczny – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 2 

ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262  

z późn. zm.), który jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, 

jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis 

elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego  

i danych służących do składania podpisu elektronicznego i powiązany z danymi, do 

których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych 

jest rozpoznawalna. Za prawidłowy uznawany będzie wyłącznie podpis 
elektroniczny zewnętrzny (osadzony w osobnym pliku), tj. podpis w przypadku użycia 

którego tworzony jest dodatkowy plik o rozszerzeniu .xades, (w tej samej lokalizacji, co 

wniosek o dofinansowanie projektu), zaświadczający o nieingerencji w treść pliku. 

Jakakolwiek ingerencja w treść pliku źródłowego po jego podpisaniu spowoduje 

negatywną weryfikację podpisu.” i przyjmuje się zapis w brzmieniu: „Kwalifikowany 
podpis elektroniczny – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 

2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE oznacza 

zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego 

urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym 

certyfikacie podpisu elektronicznego oraz podpis elektroniczny w rozumieniu art. 131 
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), który weryfikowany jest za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Za prawidłowy uznawany będzie wyłącznie podpis elektroniczny w formie pliku  
o rozszerzeniu .xades, (w tej samej lokalizacji, co podpisywany plik), 
zaświadczający o nieingerencji w treść pliku. Jakakolwiek ingerencja w treść pliku 
źródłowego po jego podpisaniu spowoduje negatywną weryfikację podpisu.”;  

   

b) W § 4 pkt 10) Regulaminu konkursu, określonego w punkcie nr 1), 5), 8), 10), 

20), 21), 23), 24), 26), 29), 30), 32), 38), 41), 46), 47), 50), 51), 52), 54) niniejszej 

uchwały, wykreśla się zapis w brzmieniu: „Kwalifikowany podpis elektroniczny – 

podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12  Rozporządzenia Parlamentu 
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Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE oznacza zaawansowany podpis 

elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania 

podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu 

elektronicznego. Za prawidłowy uznawany będzie wyłącznie podpis elektroniczny 
zewnętrzny (osadzony w osobnym pliku), tj. podpis w przypadku użycia którego 

tworzony jest dodatkowy plik o rozszerzeniu .xades, (w tej samej lokalizacji, co wniosek 

o dofinansowanie projektu), zaświadczający o nieingerencji w treść pliku. Jakakolwiek 

ingerencja w treść pliku źródłowego po jego podpisaniu spowoduje negatywną 

weryfikację podpisu.” i przyjmuje się zapis w brzmieniu: „Kwalifikowany podpis 
elektroniczny – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 

na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE oznacza zaawansowany 

podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do 

składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie 

podpisu elektronicznego oraz podpis elektroniczny w rozumieniu art. 131 ustawy  
z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), który weryfikowany jest za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

Za prawidłowy uznawany będzie wyłącznie podpis elektroniczny w formie pliku  
o rozszerzeniu .xades, (w tej samej lokalizacji, co podpisywany plik), 
zaświadczający o nieingerencji w treść pliku. Jakakolwiek ingerencja w treść pliku 
źródłowego po jego podpisaniu spowoduje negatywną weryfikację podpisu.”;   

  

c) W § 4 pkt 11) Regulaminu konkursu, określonego w punkcie nr 25), 27), 28), 39), 45), 

55) niniejszej uchwały, wykreśla się zapis w brzmieniu: „Kwalifikowany podpis 
elektroniczny – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 

na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE oznacza zaawansowany 

podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do 

składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie 

podpisu elektronicznego. Za prawidłowy uznawany będzie wyłącznie podpis 
elektroniczny zewnętrzny (osadzony w osobnym pliku), tj. podpis w przypadku użycia 

którego tworzony jest dodatkowy plik o rozszerzeniu .xades, (w tej samej lokalizacji, co 

wniosek o dofinansowanie projektu), zaświadczający o nieingerencji w treść pliku. 

Jakakolwiek ingerencja w treść pliku źródłowego po jego podpisaniu spowoduje 

negatywną weryfikację podpisu.” i przyjmuje się zapis w brzmieniu: „Kwalifikowany 
podpis elektroniczny – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12 
 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 

2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE oznacza 

zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego 

urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym 

certyfikacie podpisu elektronicznego oraz podpis elektroniczny w rozumieniu art. 131 
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
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elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), który weryfikowany jest za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Za prawidłowy uznawany będzie wyłącznie podpis elektroniczny w formie pliku  
o rozszerzeniu .xades, (w tej samej lokalizacji, co podpisywany plik), 
zaświadczający o nieingerencji w treść pliku. Jakakolwiek ingerencja w treść pliku 
źródłowego po jego podpisaniu spowoduje negatywną weryfikację podpisu.”; 

 

d) W § 4 pkt 12) Regulaminu konkursu, określonego w punkcie nr 16), 22), 36), 40), 44), 

48), 53) niniejszej uchwały, wykreśla się zapis w brzmieniu: „Kwalifikowany podpis 
elektroniczny – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 

na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE oznacza zaawansowany 

podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do 

składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie 

podpisu elektronicznego. Za prawidłowy uznawany będzie wyłącznie podpis 
elektroniczny zewnętrzny (osadzony w osobnym pliku), tj. podpis w przypadku użycia 

którego tworzony jest dodatkowy plik o rozszerzeniu .xades, (w tej samej lokalizacji, co 

wniosek o dofinansowanie projektu), zaświadczający o nieingerencji w treść pliku. 

Jakakolwiek ingerencja w treść pliku źródłowego po jego podpisaniu spowoduje 

negatywną weryfikację podpisu.”  i przyjmuje się zapis w brzmieniu: „Kwalifikowany 
podpis elektroniczny – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 

2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE oznacza 

zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego 

urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym 

certyfikacie podpisu elektronicznego oraz podpis elektroniczny w rozumieniu art. 131 
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), który weryfikowany jest za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Za prawidłowy uznawany będzie wyłącznie podpis elektroniczny w formie pliku  
o rozszerzeniu .xades, (w tej samej lokalizacji, co podpisywany plik), 
zaświadczający o nieingerencji w treść pliku. Jakakolwiek ingerencja w treść pliku 
źródłowego po jego podpisaniu spowoduje negatywną weryfikację podpisu.” ; 
 

e) W § 4 pkt 13) Regulaminu konkursu, określonego w punkcie nr 11), 34), 35), 49) 

niniejszej uchwały, wykreśla się zapis w brzmieniu: „Kwalifikowany podpis 
elektroniczny – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 

na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE oznacza zaawansowany 

podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do 

składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie 

podpisu elektronicznego. Za prawidłowy uznawany będzie wyłącznie podpis 
elektroniczny zewnętrzny (osadzony w osobnym pliku), tj. podpis w przypadku użycia 

którego tworzony jest dodatkowy plik o rozszerzeniu .xades, (w tej samej lokalizacji, co 

wniosek o dofinansowanie projektu), zaświadczający o nieingerencji w treść pliku. 
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Jakakolwiek ingerencja w treść pliku źródłowego po jego podpisaniu spowoduje 

negatywną weryfikację podpisu.” i przyjmuje się zapis w brzmieniu: „Kwalifikowany 
podpis elektroniczny – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12 
 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 

2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE oznacza 

zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego 

urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym 

certyfikacie podpisu elektronicznego oraz podpis elektroniczny w rozumieniu art. 131 
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), który weryfikowany jest za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Za prawidłowy uznawany będzie wyłącznie podpis elektroniczny w formie pliku  
o rozszerzeniu .xades, (w tej samej lokalizacji, co podpisywany plik), 
zaświadczający o nieingerencji w treść pliku. Jakakolwiek ingerencja w treść pliku 
źródłowego po jego podpisaniu spowoduje negatywną weryfikację podpisu.”; 

 

f) W § 4 pkt 15) Regulaminu konkursu, określonego w punkcie nr 37), niniejszej 

uchwały, wykreśla się zapis w brzmieniu: „Kwalifikowany podpis elektroniczny – 

podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12  Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji 

elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 

wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE oznacza zaawansowany podpis 

elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania 

podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu 

elektronicznego.” i przyjmuje się zapis w brzmieniu: „Kwalifikowany podpis 
elektroniczny – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 

na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE oznacza zaawansowany 

podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do 

składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie 

podpisu elektronicznego oraz podpis elektroniczny w rozumieniu art. 131 ustawy  
z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), który weryfikowany jest za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

Za prawidłowy uznawany będzie wyłącznie podpis elektroniczny w formie pliku  
o rozszerzeniu .xades, (w tej samej lokalizacji, co podpisywany plik), 
zaświadczający o nieingerencji w treść pliku. Jakakolwiek ingerencja w treść pliku 
źródłowego po jego podpisaniu spowoduje negatywną weryfikację podpisu.”;    

 

g) W § 4 pkt 21) Regulaminu konkursu, określonego w punkcie nr 42) niniejszej uchwały, 

wykreśla się zapis w brzmieniu: „Kwalifikowany podpis elektroniczny – podpis 

elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej  

i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz 

uchylające dyrektywę 1999/93/WE oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który 



 

 12 

jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu 

elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu 

elektronicznego. Za prawidłowy uznawany będzie wyłącznie podpis elektroniczny 
zewnętrzny (osadzony w osobnym pliku), tj. podpis w przypadku użycia którego 

tworzony jest dodatkowy plik o rozszerzeniu .xades, (w tej samej lokalizacji, co wniosek 

o dofinansowanie projektu), zaświadczający o nieingerencji w treść pliku. Jakakolwiek 

ingerencja w treść pliku źródłowego po jego podpisaniu spowoduje negatywną 

weryfikację podpisu.” i przyjmuje się zapis w brzmieniu: „Kwalifikowany podpis 
elektroniczny – podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 12  Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych 

na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE oznacza zaawansowany 

podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do 

składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie 

podpisu elektronicznego oraz podpis elektroniczny w rozumieniu art. 131 ustawy  
z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), który weryfikowany jest za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

Za prawidłowy uznawany będzie wyłącznie podpis elektroniczny w formie pliku  
o rozszerzeniu .xades, (w tej samej lokalizacji, co podpisywany plik), 
zaświadczający o nieingerencji w treść pliku. Jakakolwiek ingerencja w treść pliku 
źródłowego po jego podpisaniu spowoduje negatywną weryfikację podpisu.”; 

 

h) Załącznik (Umowa o dofinansowanie projektu):  

a. nr 6 do uchwały: 
 

– z punktu 7), 11), 13), 21), 22), 23), 24), 28), 40), 46), 49), 50), 51), 57), 58) 
niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

 
– z punktu 12) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 2 do 

niniejszej uchwały, 
 

–  z punktu 16), 44) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 3 do 
niniejszej uchwały, 

 
–  z punktu 19), 37), 56) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 

4 do niniejszej uchwały, 
 

– z punktu 25) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 5 do 
niniejszej uchwały, 

 
– z punktu 32), 43), 52) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika  

nr 6 do niniejszej uchwały, 
 

– z punktu 33) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 7 do 
niniejszej uchwały; 
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b. nr 6a do uchwały: 

– z punktu 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 14), 15), 29), 31), 34), 35), 36), 
39), 47), 48), 53) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika  
nr 1 do niniejszej uchwały, 

– z punktu 17) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 8 do 
niniejszej uchwały, 

– z punktu 18), 45) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 9 
do niniejszej uchwały, 

– z punktu 20), 41), 54) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika 
nr 10 do niniejszej uchwały, 

– z punktu 26) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 11 do 
niniejszej uchwały, 

– z punktu 30) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 12 do 
niniejszej uchwały, 

–z punktu 38) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 13 do 
niniejszej uchwały, 

– z punktu 42) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 14 do 
niniejszej uchwały; 

– z punktu 27), 55) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika  
nr 25 do niniejszej uchwały; 

i) Załącznik (Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, 
dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem pn. 
Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020) nr 6b do uchwały: 

– z punktu 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 14), 15), 29), 31), 34), 35), 36), 
39), 47), 48), 53) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika  
nr 15 do niniejszej uchwały, 

– z punktu 17) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 16 do 
niniejszej uchwały, 

– z punktu 18), 45) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika  
nr 17 do niniejszej uchwały, 

– z punktu 20), 41), 54) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika 
nr 18 do niniejszej uchwały, 

– z punktu 26) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 19 do 
niniejszej uchwały, 
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– z punktu 30) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 20 do 
niniejszej uchwały, 

– z punktu 38) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 21 do 
niniejszej uchwały, 

– z punktu 42) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 22 do 
niniejszej uchwały; 

– z punktu 27), 55) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika  
nr 26 do niniejszej uchwały; 

j) Załącznik (Porozumienie o dofinasowaniu projektu) nr 6c do uchwały: 

 – z punktu 2), 5), 39), 47), 48) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie 
załącznika nr 23 do niniejszej uchwały, 

– z punktu 42) niniejszej uchwały przyjmuje brzmienie załącznika nr 24  
do niniejszej uchwały. 

 § 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Niniejsza uchwała wprowadza zmiany w regulaminach konkursowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 
Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania treści ww. regulaminów oraz niektórych 
załączników do regulaminów do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia  
7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich. Ponadto, zmiany zostały również wprowadzone na skutek zmiany 
rachunków bankowych, na które Beneficjenci RPO WM dokonują zwrotów środków  
w ramach projektów RPO WM 2014 – 2020. Zaktualizowane zostały wzory umów  
o dofinansowanie projektu, wzór uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzór porozumienia 
o dofinansowaniu projektu oraz treść załączników do ww. dokumentów.  

 

 

 

 

 

 

 


