
 

 

 

 
UCHWAŁA Nr 1110/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 11 lipca 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 289/17 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 I Osi Priorytetowej „Gospodarka wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania  
i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-
rozwojowe przedsiębiorstw”. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2016 poz. 486 z późn. zm.), uwzględniając zapisy art. 9 ust. 1 
pkt. 2, art. 9 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 41 oraz art. 46 ust. 2  ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 
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 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 Uchwały Nr 580/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego 
Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020 z późn. zm. oraz mając na uwadze 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., Zarząd Województwa 
Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 
 

Punkt 14 Podrozdziału 2.4 Ocena merytoryczna II stopnia, Regulaminu KOP 
stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu dla naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej 
„Gospodarka Wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, 
Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, stanowiącym 
załącznik nr 1 do Uchwały Nr 289/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 
lutego 2017 roku, w dotychczasowym brzmieniu: 
 
„Po zakończeniu spotkania z Wnioskodawcą, członkowie panelu dokonują oceny 
wniosku na zasadzie konsensusu, co oznacza, że wszyscy członkowie panelu 
wypełniają jedną wspólną kartę oceny merytorycznej II stopnia. W sytuacji braku 
jednomyślności, ocena dokonywana jest zwykłą większością głosów, a w przypadku 



 

 

 

równej liczby głosów wyliczana będzie średnia ocen (dla kryteriów punktowych). Po 
zakończeniu wypełniania karty członkowie panelu składają pod nią podpisy. Karta 
oceny merytorycznej II stopnia zostaje wspólnie sporządzona i podpisana przez 
wszystkich ekspertów dokonujących oceny danego projektu, na zakończenie 
posiedzenia w ramach, którego dokonywano oceny tego projektu”, 

 
otrzymuje brzmienie: 

„Po zakończeniu spotkania z Wnioskodawcą, członkowie panelu dokonują oceny 
wniosku na zasadzie konsensusu, co oznacza, że wszyscy członkowie panelu 
wypełniają jedną wspólną kartę oceny merytorycznej II stopnia. Ocena jest 
dokonywana w oparciu o wniosek o dofinansowanie i informacje z panelu 
udokumentowane nagraniem. W sytuacji braku jednomyślności, ocena dokonywana 
jest zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów wyliczana 
będzie średnia ocen (dla kryteriów punktowych). Po zakończeniu wypełniania karty 
członkowie panelu składają pod nią podpisy. Karta oceny merytorycznej II stopnia 
zostaje wspólnie sporządzona i podpisana przez wszystkich ekspertów dokonujących 
oceny danego projektu, na zakończenie posiedzenia w ramach, którego dokonywano 
oceny tego projektu”.  

 
§ 2 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

§ 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 w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą, 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 Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości realizację zadań 
związanych z wdrażaniem tego Programu. W oparciu o to Porozumienie Małopolskie 
Centrum Przedsiębiorczości pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu 
m.in. Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, a jednym 
z przypisanych mu zadań jest przeprowadzanie procesu naboru i oceny wniosków 
o dofinansowanie w oparciu o ustalone kryteria. 

Zmiany w Regulaminie KOP, wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej RPO 
WM o konieczności doprecyzowania zapisów odnoszących się do przebiegu oceny 
merytorycznej II stopnia w formie panelu Ekspertów.  
 


