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UCHWAŁA Nr 1636/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 10 października 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1266/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przygotowania 
i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym”, z późn. zm. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486, 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 
(Dz.U. 2017, poz. 1460, z późn. zm.), 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, Zarząd Województwa 
Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zmienia się Uchwałę Nr 1266/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przygotowania i oceny 
projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym”, zmienioną Uchwałą 
Nr 1582/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2015 r., 
Uchwałą Nr 515/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r., 
Uchwałą Nr 589/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r., 
Uchwałą Nr 1604/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 
2016 r., Uchwałą Nr 1940/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 
2016 r., Uchwałą Nr 697/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 
2017 r. oraz Uchwałą Nr 1379/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
29 sierpnia 2017 r., w ten sposób, że: 

1. Załącznik nr 1 do powyższej Uchwały – Regulamin przygotowania i oceny 
projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały, 

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, 
otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały, 

3. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Instrukcja wypełniania wniosku 
o dofinansowanie projektu, otrzymuje brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej 
Uchwały, 

4. Załącznik nr 3a do Regulaminu – Szczegółowe wymogi w zakresie 
przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się 
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 4 do niniejszej Uchwały, 

5. Załącznik nr 3b do Regulaminu – Szczegółowe wymogi w zakresie 
przygotowania analizy finansowej dla projektów nieinwestycyjnych ubiegających 
się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 5 do niniejszej Uchwały, 

6. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Regulamin KOP, otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 6 do niniejszej Uchwały, 

7. Załącznik nr 5a do Regulaminu – Umowa o dofinansowanie Projektu, Załącznik 
nr 5b do Regulaminu – 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, 
a także Załącznik nr 5c do Regulaminu – Porozumienie o dofinansowaniu 
Projektu – zostają usunięte z wykazu załączników do Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, 
a ich wzory przyjęte będą odrębną Uchwałą Zarządu Województwa 
Małopolskiego, 

8. Dodaje się Załącznik nr 5 do Regulaminu – Informacje niezbędne do podpisania 
umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji 
projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, który 
otrzymuje brzmienie Załącznika nr 7 do niniejszej Uchwały, 

9. Załącznik nr 6 do Regulaminu – Katalog definicji wskaźników dla trybu 
pozakonkursowego, otrzymuje brzmienie Załącznika nr 8 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 

do Uchwały Nr 1636/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 października 
2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1266/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przygotowania 
i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowymi”, z późn. zm. 

Zmienia się Uchwałę Nr 1266/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 22 września 2015 r., z późn. zm. w ten sposób, że: 

1. Załącznik nr 1 do powyższej Uchwały – Regulamin przygotowania i oceny 
projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały, 

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, 
otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały, 

3. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Instrukcja wypełniania wniosku 
o dofinansowanie projektu, otrzymuje brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej 
Uchwały, 

4. Załącznik nr 3a do Regulaminu – Szczegółowe wymogi w zakresie 
przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się 
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 4 do niniejszej Uchwały, 

5. Załącznik nr 3b do Regulaminu – Szczegółowe wymogi w zakresie 
przygotowania analizy finansowej dla projektów nieinwestycyjnych ubiegających 
się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 5 do niniejszej Uchwały, 

6. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Regulamin KOP, otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 6 do niniejszej Uchwały, 

7. Załącznik nr 5a do Regulaminu – Umowa o dofinansowanie Projektu, Załącznik 
nr 5b do Regulaminu – 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, 
a także Załącznik nr 5c do Regulaminu – Porozumienie o dofinansowaniu 
Projektu – zostają usunięte z wykazu załączników do Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, 
a ich wzory przyjęte będą odrębną Uchwałą Zarządu Województwa 
Małopolskiego, 

8. Dodaje się Załącznik nr 5 do Regulaminu – Informacje niezbędne do podpisania 
umowy o dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji 
projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, który 
otrzymuje brzmienie Załącznika nr 7 do niniejszej Uchwały, 

9. Załącznik nr 6 do Regulaminu – Katalog definicji wskaźników dla trybu 
pozakonkursowego, otrzymuje brzmienie Załącznika nr 8 do niniejszej Uchwały. 
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Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie 
pozakonkursowym oraz wskazanych Załączników do niego, wynika ze zmian 
w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020, które weszły 
w życie 2 września 2017 r. Modyfikacje wprowadzone w dokumentacji dotyczyły 
m.in. zdefiniowania i sprecyzowania zapisów odnoszących się do warunków 
formalnych, zmiany rozwiązań przyjętych w zakresie doręczania korespondencji, 
w związku z modyfikacją zapisów o stosowaniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego, dodaniu informacji o konieczności 
spełniania przez Wnioskodawcę i partnerów wymogów rzetelności, usunięciu, 
ze wskazanych załączników do Uchwały, odniesień do wytycznych programowych, 
a także dodaniu do Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych 
w trybie pozakonkursowym Załącznika, odnoszącego się do informacji i dokumentów, 
których dostarczenie jest niezbędne przed zawarciem umowy o dofinansowanie 
projektu / podjęciem Uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, 
dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie / zawarciem Porozumienia 
o dofinansowaniu projektu. 

Dodatkowo, z załączników do Regulaminu przygotowania i oceny projektów 
realizowanych w trybie pozakonkursowym usunięto Załącznik 5a Umowa 
o dofinansowanie projektu, Załącznik 5b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji 
o dofinansowaniu Projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, 
a także Załącznik 5c Porozumienie o dofinasowaniu projektu, których wzory 
przyjmowane będą odrębnymi Uchwałami Zarządu Województwa Małopolskiego. 

Zmiana Załącznika 3a Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy 
finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020 (RPO WM) dotyczy definicji zysku operacyjnego i wprowadzona 
jest w związku z przyjęciem Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1084 z dnia 
14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu 
do pomocy na infrastrukturę portową i infrastrukturę portów lotniczych, progów 
powodujących obowiązek zgłoszenia pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę 
rekreacyjną, a także programów regionalnej pomocy operacyjnej skierowanych 
do regionów najbardziej oddalonych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 
nr 702/2014 w odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych. 

Pozostałe modyfikacje są konsekwencją ww. zmian lub też mają charakter 
porządkowy i redakcyjny. 

Zmiana Regulaminu konkursu dokonana jest w oparciu o §38 Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym 
i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców. 


