
          
 

 
 

UCHWAŁA Nr 145/19 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 5 lutego 2019 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały nr 1325/18 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 24 lipca 2018 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 9. Osi 
Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne 
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ 
projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży. 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt. 
2, art. 38 ust. 1 pkt. 1 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 2018 r. poz. 1431), biorąc pod uwagę zapisy zawarte 
w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 460/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 344/14 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia 
projektu 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., Uchwały Nr 580/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego 
Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego 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. z późn. zm. pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości oraz biorąc pod uwagę 
zapisy Podrozdziału 2.6 ust. 3 w związku z ust. 2 i 3 Rozdziału 6 Regulaminu konkursu 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1325/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 24 lipca 2018 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 9. Osi 
Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, 
Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. wsparcie 
dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, 
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 



 
 

§ 1. 
 

W Uchwale Nr 1325/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 lipca 2018 
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 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub 
działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1. W Regulaminie konkursu stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. Uchwały 
w Podrozdziale 2.6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

"Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie 
wynosi 89 758 264,92 PLN  (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset 
pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery i 92/100 PLN), w tym: 

1) wsparcie EFS – 82 278 877,31 PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony dwieście 
siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem i 31/100 PLN); 

2) wsparcie krajowe – 7 479 387,61 PLN (słownie: siedem milionów czterysta 
siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem i 61/100 PLN)”.  

 

§ 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 o zasadach realizacji 
programów operacyjnych w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) Instytucją Zarządzającą 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (IZ) jest Zarząd Województwa Małopolskiego. W zakresie Poddziałania 9.2.1  
IZ, 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. (z późn. zm.), powierzyła Małopolskiemu 
Centrum Przedsiębiorczości funkcję IP. 
 
Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie  
z 31 604 530,18 PLN na 89 758 264,92 PLN pozwoli na dofinansowanie wszystkich 
poprawnych wniosków złożonych w naborze w ramach ww. Poddziałania.  
 
Powyższa zmiana jest zgodna z Uchwałą Nr 580/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji 
Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2014-2020 z późn. zm.  
 
Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem 
wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 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.). 


