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UCHWAŁA Nr 545/18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 29 marca 2018 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 1738/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów 
subregionów – SPR, 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 1738/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi 
priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – 
SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020, zmienioną Uchwałą Nr 79/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 18 stycznia 2018 r. oraz Uchwałą Nr 223/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 15 lutego 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 4 do Regulaminu – Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania 

analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się 
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), 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 545/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały nr 1738/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi 
priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – 
SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020, z późn zm. 

Zmienia się Uchwałę Nr 1738/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
26 października 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 4 do Regulaminu – Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania 
analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się 
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), otrzymuje 
brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały. 

Pozostałe załączniki do Regulaminu nie podlegają zmianie. 

Modyfikacja Regulaminu konkursu dotyczy doprecyzowania §37, w zakresie 
dokumentów, bez których możliwy jest wybór projektu do dofinansowania oraz 
dokumentów, których dostarczenie możliwe jest wraz z wnioskiem o płatność. 

Modyfikacja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
Szczegółowych wymogów w zakresie przygotowania analizy finansowej 
i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  
2014 – 2020 (RPO WM) wynika z faktu, iż w odpowiedzi na zmiany zapisów 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (GBER), 11 stycznia 2018 r. weszły 
w życie przepisy zmieniające polskie rozporządzenia wykonawcze dotyczące 
udzielania pomocy inwestycyjnej: 

 na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych 
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 
inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020, zmienione 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r.), 

 na infrastrukturę sportową lub wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w ramach 
regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie 
udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną 
infrastrukturę rekreacyjną w ramach regionalnych programów operacyjnych 
na lata 2014 – 2020, zmienione Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 4 stycznia 2018 r.). 
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Zmiana Regulaminu konkursu dokonana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu, 
znajdzie zastosowanie do wszystkich wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu 
i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców. 

 


