
 

 

UCHWAŁA Nr 1457/16 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia  4 października 2016 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 777/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
24 maja 2016 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15 dla naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8 Osi Priorytetowej 
Rynek pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa.  
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 9 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt 2 i 3, art. 38 ust. 1 pkt. 1 
w związku z art. 58 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-
2020 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 217), 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., oraz na podstawie Regulaminu konkursu stanowiącego 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1426/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek 
pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa, zmienionego Uchwałą nr 1583/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2015 r. i Uchwałą nr 1650/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2015 r., a także w oparciu o zapisy 
Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 
3 czerwca 2015 r., zmienionym Aneksem nr 1 z dnia 10 maja 2016 r.,  Zarząd 
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
1. Zmienia się Uchwałę Nr 777/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 maja 

2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.2 Aktywizacja 
zawodowa, poprzez aktualizację listy projektów ujętych w Załączniku nr 1 do 
niniejszej Uchwały, w związku z wynikami oceny projektów po uwzględnionej 
procedurze odwoławczej. 

2. W konsekwencji zmian o których mowa w ust. 1: 
 



1)  Załącznikowi nr 1 do Uchwały Nr 777/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15 dla naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8 Osi Priorytetowej 
Rynek pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa nadaje się brzmienie 
Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały, 

2)  W wyniku pozytywnej oceny wniosku nr RPMP.08.02.00-12-0185/15  Zarząd 
Województwa zatwierdza listę wybranych do dofinansowania projektów 
w brzmieniu Załącznika nr 2. 

 
 

§ 2 
 

Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
 

§ 3 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Krakowie. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15 w ramach 8 Osi 

Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Zarząd Województwa 

Małopolskiego dokonuje rozstrzygnięcia konkursu po przeprowadzonej procedurze 

odwoławczej poprzez przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 

projektów (załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały) oraz listy projektów wybranych do 

dofinansowania (załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały) uwzględniających zamiany 

wynikające z rozstrzygnięcia złożonych przez wnioskodawców protestów i ponownej 

oceny wniosków o dofinansowanie.  

Instytucja Rozpatrująca Protesty (IRP) uwzględniła dwa protesty projektodawców od 

negatywnego wyniku oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór w ramach 

w ramach konkursu nr RPMP.08.02.00-IP.02-12-009/15, kierując je do właściwego etapu 

oceny formalno-merytorycznej.  

Ponowną ocenę po procedurze odwoławczej przeprowadzili wybrani podczas 

losowania członkowie KOP. Członkowie KOP podczas ponownej oceny wniosku 

wzięli pod uwagę treść wniesionego przez wnioskodawcę protestu i jego 

rozstrzygnięcie przez IRP.  

Zgodnie z rozstrzygnięciem protestów: 

1) wniosek nr RPMP.08.02.00-12-0256/15 został skierowany do oceny trzeciego 

oceniającego. Ocena trzeciego oceniającego polegała na weryfikacji spełnienia 

kryteriów, w których wystąpiła rozbieżność w ocenie pierwszego i drugiego 

oceniającego. Ocenę przyznaną przez trzeciego oceniającego zestawiono z tą 

z poprzednich ocen danego kryterium, która była najbardziej zbliżona 

w rozstrzygnięciu do jego oceny. Wniosek został odrzucony z powodu 

nieuzyskania wymaganego minimum 60% punktów w co najmniej jednym 

kryterium oceny; 

2) wniosek nr RPMP.08.02.00-12-0185/15 został skierowany do drugiej oceny 

merytorycznych kryteriów punktowych po poprawie/uzupełnieniu i negocjacjach 

wniosku na etapie oceny formalno-merytorycznej. W związku z tym, że 

odrzucenie wniosku podczas pierwszej oceny nastąpiło po dokonaniu korekt 

we wniosku na etapie oceny formalno-merytorycznej, oceniający dokonali 

ponownej oceny skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu biorąc 

pod uwagę stanowisko negocjacyjne KOP oraz wyjaśnienia złożone przez 

wnioskodawcę. W wyniku ponownej oceny skorygowanego wniosku punkty 

uzyskane warunkowo podczas oceny kryteriów, w zakresie których dokonano 

korekty wniosku, zostały dodawane do punktów uzyskanych bezwarunkowo 

na etapie wcześniejszej oceny. Wniosek uzyskał minimum 60 punktów ogółem 

za spełnienie kryteriów merytorycznych i minimum 60% możliwych do 

uzyskania punktów w każdym z kryteriów merytorycznych i tym samym został 

rekomendowany do dofinansowania, w ramach posiadanej alokacji. 



Kwota, która może zostać zakontraktowana w ramach zawieranych umów 

o dofinansowanie projektów w konkursie uzależniona jest od aktualnej w danym 

miesiącu wartości algorytmu wyrażającego w PLN miesięczny limit środków 

możliwych do zakontraktowania. 


