
 

UCHWAŁA Nr 1717/16 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 22 listopada 2016 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 245/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 25 lutego 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 3 Osi 
priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 
„Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 
„Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” z późn. zm. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tj. Dz.U. z 2016 poz. 486), uwzględniając zapisy art. 9 ust. 1 pkt. 2, 
art. 9 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. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217) a także 
Załącznika 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 Załącznika 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 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 
 

W Regulaminie konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020 w ramach 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 
3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność 
międzynarodowa małopolskich MŚP” stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały 
Nr 245/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lutego 2016 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 3. Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza 
Małopolska”, Działanie 3.3. „Umiędzynarodowienie Małopolskiej gospodarki”, 
Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP” z późn. zm. 
(dalej: Regulamin konkursu), wprowadza się następujące zmiany:   
 
 

 
 



1. § 2 pkt 5) Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie: 
 
„Bezpieczny podpis elektroniczny – należy przez to rozumieć bezpieczny podpis 
elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893), który jest 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 5 września 
2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 
1579)” 
 

2. § 2 pkt 29) Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie: 
 

„System e-RPO – oznacza system informatyczny udostępniany przez IZ. System 
umożliwia samodzielne wykonywanie czynności związanych z aplikowaniem  
o dofinansowanie projektu w zakresie funkcjonalności systemu.” 

 
3. W § 2 Regulaminu konkursu dodaje się pkt 39 w brzmieniu: 
 

„SL2014 – należy przez to rozumieć aplikację główną Centralnego Systemu 
Teleinformatycznego, której podstawowymi celami zgodnie z zapisami 
Wytycznych horyzontalnych tj. Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia 
i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 są: 
a) wsparcie bieżącego procesu zarządzania, monitorowania i oceny programów 
współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz 
programów realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dla 
których instytucja zarządzająca została ustanowiona na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej; 
b) zachowanie odpowiedniego śladu audytowego w zakresie określonym  
w załączniku III rozporządzenia delegowanego nr 480/2014; 
c) umożliwienie Beneficjentom rozliczania realizowanych przez nich projektów 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ogólnego.” 

 
4. § 10 ust. 4 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie: 

 
„Wszystkie czynności dotyczące postępowania w ramach konkursu do momentu 
podpisania umowy o dofinansowanie projektu, zarówno po stronie 
Wnioskodawcy, jak i IP/AS, dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem 
Systemu e-RPO, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie.” 

 
5. Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu (wzór umowy o dofinansowanie) 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 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 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217), 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. Działania 3.3 „Umiędzynarodowienie 
małopolskiej gospodarki”, a jednym z przypisanych mu zadań jest zawarcie umowy o 
dofinansowanie.  
 
Zmiany w powyższych dokumentach, wynikają z decyzji Instytucji Zarządzającej 
RPO WM o konieczności korzystania z Centralnego Systemu Teleinformatycznego 
SL2014 na potrzeby obsługi projektów w ramach RPO WM od momentu zawarcia 
umowy o dofinansowanie projektu. 
 


