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Uchwała Nr 1756/15 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 17 grudnia 2015 roku 
 
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 949/15 Zarz ądu Województwa Małopolskiego 
z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przyj ęcia „ Regulaminu konkursu dla 5 Osi 
priorytetowej Ochrona środowiska, działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu , 
poddziałanie 5.1.2 Wsparcie słu żb ratunkowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 ” 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1392), 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 (Dz.U. 2014, poz. 1146, 
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, 
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§1 
 
Zmienia się Uchwałę Nr 949/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 
2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona 
środowiska, działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb 
ratunkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020”, w ten sposób, że zmienia się Regulamin konkursu, stanowiący 
Załącznik Nr 1 do tej uchwały, w ten sposób że: 
1. §16 ust.1 Regulaminu konkursu  otrzymuje brzmienie: Nabór wniosków o dofinansowanie 

projektów trwa od dnia 2 listopada 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 grudnia 
2015 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru). 

2. §18 ust. 3 Regulaminu konkursu – wykreślono. 
3. Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu – Kryteria oceny, otrzymuje brzmienie 

Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 

§2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa. 
 

§3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 



 2 

UZASADNIENIE 
 

do Uchwały Nr 1756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 949/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 
2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona 
środowiska, działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb 
ratunkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020”. 

Zmiana Regulaminu konkursu dotyczy zmiany w §16 ust.1, który otrzymuje brzmienie: 
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 2 listopada 2015 r. 
(dzień otwarcia naboru) do dnia 30 grudnia 2015 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia 
naboru) oraz wykreślenia §18 ust. 3 i zmiany Załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu 
– Kryteria oceny. Zmiana wynika ze zmiany Kryteriów wyboru projektów dla działania 
5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych dokonanej przez Komitet Monitorujący RPO WM 
na lata 2014 – 2020. W odpowiednim zakresie zmienia się również Załącznik nr 2 
do Regulaminu konkursu – Instrukcja wypełniania wniosku. 

Zmiana dokonana jest w oparciu o §17 ust 2 i §43 ust. 1 – 2 Regulaminu konkursu 
dla działania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. Zmiana nie skutkuje nierównym 
traktowaniem Wnioskodawców i tym samym zmieniony Załącznik nr 4 Kryteria oceny będzie 
stosowany w odniesieniu do wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych 
w odpowiedzi na konkurs. 


