
 
 

 
 

UCHWAŁA Nr 283/18 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2018 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1590/17 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 9. Osi 
Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne 
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, 
Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2,  
art. 9  ust. 2 pkt 2 i 3, art. 39 ust. 2, art. 46 ust. 1, art. 58 ust. 2 pkt 1 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.) w związku z art. 16 ust. 1 oraz art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o 
zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1475), 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. z późn. zm. pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości oraz biorąc pod uwagę 
zapisy Regulaminu konkursu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku  
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny 
społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi 
społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub 
działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, Zarząd 
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

 



§ 1. 

Uwzględniając wyniki oceny projektu nr RPMP.09.02.01-12-0342/17 pn. WIELKA 
WIEŚ- utworzenie pierwszej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 
złożonego przez Wnioskodawcę: Fundacja Wyspart, dokonanej w związku 
z przeprowadzeniem procedury odwoławczej, zmienia się Uchwałę Nr 1590/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 października 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania 
w ramach konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 
9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne 
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, 
Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży, w ten sposób, że Załącznikowi nr 1 do tej Uchwały 
nadaje się brzmienie określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, a Załącznik 
nr 2 do tej Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 
§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPMP.09.02.01-IP.01-12-024/17 w ramach 9. 
Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne 
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ 
projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego 
dla dzieci i młodzieży, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, Zarząd Województwa 
Małopolskiego dokonuje rozstrzygnięcia konkursu poprzez przyjęcie uchwały 
w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów (Załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały) oraz listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania (Załącznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały). 
 
W związku ze zmianą przez IRP podjętego rozstrzygnięcia w przedmiocie 

negatywnej oceny, zmianie ulega lista ocenionych projektów stanowiąca Załącznik  

nr 1 do niniejszej Uchwały oraz lista podstawowa stanowiąca Załącznik nr 2  

do niniejszej Uchwały. Do listy podstawowej dopisany zostaje projekt na kwotę 

dofinansowania 1 614 258,78 zł (poz. 25). 

 

Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów umieszczonych na liście 

podstawowej nie przekracza alokacji finansowej na ten konkurs. 

 

Zmiany na liście podstawowej na skutek uwzględnienia wyników procedury 

odwoławczej, dokonywane są przez Zarząd Województwa Małopolskiego.  

 


