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UCHWAŁA Nr 262/18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 22 lutego 2018 roku 

w sprawie zmiany Uchwały 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. 

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 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 2017 r., 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 
(z późn. zm.), Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zmienia się 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”, zmienioną Uchwałą Nr 1529/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 21 września 2017 r. oraz Uchwałą Nr 1733/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 26 października 2017 r., Uchwałą Nr 2035/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr 123/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2018 r., w ten sposób, że: 

1. Załącznik do powyższej Uchwały – Regulamin konkursu, otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały, 

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

3. Załącznik nr 6 do Regulaminu – Umowa o dofinansowanie Projektu, otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 
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§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 262/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały 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. 

Zmienia się Uchwałę Nr 845/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 
2017 r., w ten sposób, że: 

1. Załącznik do powyższej Uchwały – Regulamin konkursu, otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały, 

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

3. Załącznik nr 6 do Regulaminu – Umowa o dofinansowanie Projektu, otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały. 

Zmiana Regulaminu konkursu dotyczy §16 ust. 1 i ust. 2, gdzie odpowiednio wydłuża 
się termin naboru wniosków do 20 kwietnia 2018 r. oraz przesuwa się termin 
rozstrzygnięcia konkursu na wrzesień 2018 r. Doprecyzowuje się także zasady 
dotyczące rekompensaty, o której mowa w §28 ust. 9 Regulaminu konkursu. 

Zmiana Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu związana jest 
z usunięciem niespójności w zapisie dotyczącym wkładu niepieniężnego w części I 
Źródła finansowania projektu, a także modyfikacjami w zakresie dokumentów 
potwierdzających brak negatywnego wpływu projektu na jednolite części wód 
powierzchniowych, w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 
2017 r. 

Natomiast zmiana Umowy o dofinansowanie projektu dotyczy doprecyzowania 
załącznika nr 4 pn. Warunki specyficzne realizacji projektu, w zakresie wymagań 
odnośnie wkładu niepieniężnego. 

Zmienione zasady zastosowane zostaną do wszystkich wniosków, które wpłyną 
w ramach konkursu. Zmiana Regulaminu konkursu dokonana jest w oparciu 
o §45 Regulaminu konkursu i nie skutkuje nierównym traktowaniem 
Wnioskodawców. 


