
1 

 

 

UCHWAŁA Nr 435/16 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 24 marca 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”.  
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz 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., 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”, przyjętego uchwałą nr 245/16 z dnia 25 lutego 
2016 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. § 21 Regulaminu konkursu w dotychczasowym brzmieniu „Okres realizacji 
projektu nie może przekraczać 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku 
o dofinansowanie.” otrzymuje brzmienie „Okres realizacji projektu nie może 
przekraczać 12 miesięcy. Realizacja projektu nie może rozpocząć się później niż 
12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.”. 

2. Dotychczasowy załącznik nr 1 c do wniosku o dofinansowanie, stanowiący 
załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu tj. „Formularz informacji przedstawianych 
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przy ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis 
w rolnictwie lub rybołówstwie” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

3. W załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu tj. „Instrukcja wypełniania wniosku 
o dofinansowanie”, w części R Lista załączników w opisie do załącznika nr 1 c 
„Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż 
pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w 
rolnictwie lub rybołówstwie” dodaje się zapis w poniższym brzmieniu: 

„Dodatkowo, Wnioskodawcy posiadający status średniego przedsiębiorstwa 
zgodnie z art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 
17 czerwca 2014 r. zobowiązani są do dostarczenia sprawozdań finansowych za 
okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami 
o rachunkowości.”  

 
  

§2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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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. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 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. Działania 3.3 Umiędzynarodowienie 
małopolskiej gospodarki, a jednym z przypisanych mu zadań jest przeprowadzanie 
procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w oparciu o ustalone kryteria. 

W związku z wejściem w życie nowelizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 
marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający 
się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub 
rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, z późn. zm.), w ramach niniejszego konkursu 
istnieje konieczność dostosowania dokumentacji konkursowej do wymogów 
przywołanego powyżej aktu prawnego. 

Określony powyższym Rozporządzeniem wzór formularza informacji przedstawianych 
przez wnioskujących o regionalną pomoc inwestycyjną w ramach celu tematycznego 3 
w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, 
obowiązuje składających wnioski o dofinansowanie projektów po 11 marca 2016 r., 
natomiast nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach poddziałania 3.3.2 
Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP rozpoczyna się od 30 marca 2016 r.  

Konieczne zatem będzie, dokonanie zmiany wzoru dotychczasowego załącznika nr 1 c 
do wniosku o dofinansowanie pn. „Formularza informacji przedstawianych przy 
ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie”. Dodatkowo, powyższe Rozporządzenie nakłada na Wnioskodawcę 
posiadającego status średniego przedsiębiorstwa obowiązek załączenia do wniosku 
o udzielenie pomocy publicznej sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie 
z przepisami o rachunkowości, za okres 3 ostatnich lat obrotowych. W związku z tym, 
do wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów, składanych po dniu 11 marca 
2016 r. należy dołączyć w ramach załącznika nr 1 c sprawozdania finansowe za okres 3 
ostatnich lat obrotowych. 

Powyższa zmiana spowoduje także konieczność dostosowanie zapisów Instrukcji 
wypełniania wniosku o dofinansowanie w części R Lista załączników w odniesieniu do 
załącznika oznaczonego nr 1 c.  

Zmiana w zakresie Regulaminu, dotycząca okresu realizacji projektu  
ma na celu doprecyzowanie zapisów dokumentacji konkursowej. 


