
   
      

 

 

UCHWAŁA Nr 1105/16 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 19 lipca 2016 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 778/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
24 maja 2016 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 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, 
Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP 

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 oraz 
art. 41 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 oraz 
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., 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. 

 
W związku ze zmianą Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020; zmianą wynikającą z 
zalecenia Ministerstwa Rozwoju, dotyczącą zawarcia w umowie o dofinansowanie 
projektu klauzuli, pozwalającej na dokonywanie modyfikacji założeń projektu pod 
kątem uwzględnienia rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego projektu 
PSF; zmianą wynikającą z zalecenia Zarządu Województwa Małopolskiego 
podjętego na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2016 r., umożliwiającą złożenie wniosku 
po terminie zakończenia naboru w przypadku problemów z funkcjonowaniem 
systemu e-RPO leżących po stronie IZ RPO WM; zmianą Instrukcji wypełniania 
wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków 
EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 wynikającą z zaleceń IZ RPO WM, 
dotychczasowy Regulamin konkursu wraz z załącznikami: 
 



 nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WM na lata 2014-2020 
wynikającą z zaleceń IZ RPO WM, 

 nr 6 Definicje wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 RPO 
WM 2014-2020, 

 nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) wraz 
z załącznikami, 

 nr 11 Koncepcja Podmiotowego Systemu Finansowania dla RPO WM 2014-
2020 wraz z załącznikami, 

otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 
 

 
§ 2. 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Krakowie. 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji 
programów operacyjnych w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.) 
Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Małopolskiego. Na mocy 
Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zawartego 
w dniu 3 czerwca 2015 r. Instytucja Zarządzająca RPO WM powierzyła 
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie realizację zadań związanych 
z wdrażaniem tego Programu. W oparciu o podpisane Porozumienie, Wojewódzki 
Urząd Pracy w Krakowie pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu m.in. 
Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, a jednym 
z przypisanych mu zadań jest przeprowadzanie procesu naboru i oceny wniosków 
o dofinansowanie w oparciu o ustalone kryteria. 
 
W Regulaminie 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 8.4 Rozwój 

kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr 

sektora MŚP przyjętego Uchwałą Nr 778/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 24 maja 2016 roku, wprowadzono zmiany wynikające z poniższych powodów: 

1. W związku z wejściem w życie dnia 28 czerwca 2016 r. znowelizowanych 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, zmianie ulega 

dotychczasowy Regulamin konkursu wraz z załącznikami: nr 6 Definicje 

wskaźników dla konkursu w ramach Poddziałania 8.4.1 RPO WM 2014-2020, 

nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa) wraz 

z załącznikami oraz nr 11 Koncepcja Podmiotowego Systemu Finansowania 

(PSF) dla RPO WM 2014-2020. Najważniejsze zmiany w Wytycznych dotyczą: 

a) możliwości sfinansowania w projekcie PSF, w ramach mechanizmu racjonalnych 

usprawnień, kosztów związanych z pokryciem specyficznych potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami, 

b) dodano informacje, że wsparcie w ramach PSF jest skoncentrowane 

w szczególności na usługach rozwojowych mających na celu zdobycie lub 

potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji*, 

  *usługi rozwojowe mające na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji są odpowiednio 

oznaczone w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR). 



c) zniesiono limit 5 000 zł na finansowanie pojedynczej usługi rozwojowej dla 

jednego przedsiębiorstwa, 

d) zmiany terminu podpisania umowy wsparcia z przedsiębiorcą z 14 dni 

kalendarzowych na 10 dni roboczych od dnia złożenia przez przedsiębiorcę 

poprawnie wypełnionych oraz kompletnych dokumentów zgłoszeniowych. 

2. W związku z zaleceniem Ministerstwa Rozwoju zawartym w piśmie z dnia 

27 czerwca 2016 r., aby w umowie o dofinansowanie projektu ująć klauzulę, 

pozwalającą na dokonywanie modyfikacji założeń projektu pod kątem 

uwzględnienia rekomendacji wynikających z badania ewaluacyjnego projektu 

PSF, w § 14 dodano ust. 9 dodano następujący zapis: „Beneficjent zobowiązany 

jest do wprowadzenia zmian do projektu będących wynikiem przeprowadzonego 

na poziomie krajowym badania ewaluacyjnego, o którym mowa w Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do 

zmian na lata 2014-2020, po uzgodnieniu ich z IP. 

3. W związku z wprowadzeniem zaleceń z posiedzenia Zarządu Województwa 

Małopolskiego w dniu 9 czerwca 2016 r., który wskazywał na konieczność 

uszczegółowienia zapisów Regulaminów naboru wniosków w ten sposób, aby 

dopuszczały możliwość przyjmowania wniosków po terminie zakończenia naboru 

przez wnioskodawców jedynie w przypadku problemów z funkcjonowaniem 

systemu e-RPO leżących po stronie IZ RPO WM, w Regulaminie konkursu 

wprowadzono następujący zapis w Podrozdziale 2.1, pkt 1: „W uzasadnionych 

przypadkach (m.in. w przypadku gdy w czasie trwania naboru wniosków nastąpi 

awaria Systemu e-RPO, uniemożliwiająca złożenie wniosku o dofinansowanie 

w terminie ustalonym w pkt 1, termin, w którym możliwe będzie składanie 

wniosków może zostać przedłużony. Decyzję o wydłużeniu terminu składania 

wniosków podejmuje IZ RPO WM. Informacja w tym zakresie zostanie 

opublikowana na stronach internetowych, o których mowa w Podrozdziale 1.5 

pkt 2 Regulaminu konkursu. Złożenie wniosku po terminie zakończenia naboru, 

o którym mowa w pkt 1 możliwe jest jedynie w przypadku problemów 

z funkcjonowaniem Systemu e-RPO leżących po stronie IZ RPO WM.” 

4. Zmieniono część E załącznika nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku 

o dofinansowanie projektu konkursowego współfinansowanego ze środków EFS 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020. Wprowadzono zapisy przedstawione do stosowania przez 

Departament ZPO UM WM. Zapisy zostały zmienione w taki sposób, aby były 

bardziej czytelne i przejrzyste dla wnioskodawców przygotowujących projekty 

o dofinansowanie w systemie e-RPO. 

 



Jednocześnie w Regulaminie konkursu wprowadzono zmiany o charakterze 

redakcyjnym i porządkowym. 


