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UCHWAŁA Nr 1641/16 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 3 listopada 2016 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 776/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 
dla 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura 
drogowa, poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, 
przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 486), 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. 2016, 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, 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 776/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 
dla 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura 
drogowa, poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa 
dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, zmienioną 
Uchwałą nr 1742/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
15 grudnia 2015 roku, Uchwałą nr 311/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 8 marca 2016 roku, Uchwałą nr 515/16 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 roku 
oraz Uchwałą nr 1150/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
25 lipca 2016 roku w ten sposób, że Załącznikowi Nr 1 do tej uchwały nadaje się 
brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 1641/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 listopada 
2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 776/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 
dla 7 Osi Priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura 
drogowa, poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa 
dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm., 

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas przeglądu zarządzania RPO WM, który 
odbył się w dniu 10 października 2016 r., Departament Funduszy Europejskich 
wprowadził szereg zmian mających na celu usprawnienie i uproszczenie procedury 
przygotowywania i oceny projektów ubiegających się na wsparcie w ramach 
RPO WM 2014-2020. Ww. zmiany zostały odzwierciedlone w formie zmian do 
regulaminu oraz jego załączników w formie opisanej poniżej. Przedmiotowe zmiany 
będą również uwzględniane w treści nowych regulaminów, które zgodnie z ramowym 
planem realizacji działań, będą sukcesywnie ogłaszane w IV kwartale.  

Zmiana Regulaminu dotyczy: 

1. uproszczenia procedury wyboru i kontraktacji wniosków o dofinansowanie 
poprzez: 
– rezygnację z obowiązku dysponowania na tym etapie ostatecznym 

pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych lub Zezwoleniem 
na Realizację Inwestycji Drogowej (dokumenty te należy dostarczyć na etapie 
pierwszego wniosku o płatność), 

– zwolnienie jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku przedkładania 
dokumentów potwierdzających zabezpieczenie finansowego wkładu własnego 
pochodzącego ze środków własnych zabezpieczonych w budżecie jednostki 
lub/i limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiących 
załącznik do uchwały budżetowej, 

2. aktualizacji załączników w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów: 
– Załącznika nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, 
– Załącznika nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, 

3. zmiany załączników: 
– Załącznika nr 3 Szczegółowe wymogi w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej – 

w zakresie wprowadzenia uproszczeń w zasadach weryfikacji trwałości 
finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych podmiotów 
w zakresie wymaganego układu sporządzanych prognoz finansowych, a także 
wymaganych do przedłożenia dokumentów finansowych, 

– Załącznika nr 4 Kryteria oceny – w zakresie zmian Kryteriów wyboru projektów 
dla poddziałania 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, 

w tym budowa obwodnic dokonanej przez Komitet Monitorujący RPO WM 
na lata 2014 – 2020, 

– Załącznika nr 5 Regulamin KOP – w zakresie dostosowania Karty Oceny 
Projektów do zmienionych Kryteriów wyboru projektów dla poddziałania 7.1.1 

Drogi regionalne, Typ projektów A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa 
obwodnic,  
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– Załącznika nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu oraz Załącznika nr 6b 
Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, 
dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie wraz załącznikiem 
pn. Zasady realizacji projektów dla których Beneficjentem jest Województwo 
Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – w zakresie wprowadzenia obowiązku 
dostarczenia ostatecznego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót 
budowlanych lub Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, na etapie 
pierwszego wniosku o płatność, nie będącego wnioskiem sprawozdawczym, 
jako dokumentów warunkujących dokonanie wypłaty środków. 

Pozostałe modyfikacje są konsekwencją ww. zmian lub też mają charakter 
porządkowy i redakcyjny. 


