UCHWAŁA Nr 685/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1332/17 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 22 sierpnia 2017 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 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja
kryzysowa – SPR, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów
nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu B. wsparcie dla
tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę
i aktywizację osób niesamodzielnych 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 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 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 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 1332/17 Zarządu
Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi
społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja
kryzysowa – SPR, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych
osób niesamodzielnych oraz Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności
placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych,
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.
W Uchwale Nr 1332/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 sierpnia 2017
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 9.2.3
Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu A. działania
wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych oraz Typ projektu B.
wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę
i aktywizację osób niesamodzielnych z późn.zm., 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
57 898 532,37 PLN8 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt
osiem tysięcy pięćset trzydzieści dwa i 37/100 PLN), w tym:
1) wsparcie finansowe EFS – 53 172 015,46 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto
siedemdziesiąt dwa tysiące piętnaście i 46/100 PLN);
2) wsparcie krajowe – 4 726 516,91 PLN (słownie: cztery miliony siedemset
dwadzieścia sześć tysięcy pięćset szesnaście i 91/100 PLN).
a) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych
z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (bez obszaru objętego
Strategią ZIT, tj. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krakowa – Metropolia
Krakowska) w konkursie wynosi 8 661 794,67 PLN (słownie: osiem milionów
sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery
i 67/100 PLN), w tym:


wsparcie finansowe EFS - 7 947 836,77 PLN (słownie: siedem milionów
dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć
i 77/100 PLN);
 wsparcie krajowe – 713 957,90 PLN (słownie: siedemset trzynaście
tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem i 90/100 PLN).
b) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych
z Subregionu tarnowskiego w konkursie wynosi 6 821 816,91 PLN
(słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset
szesnaście i 91/100 PLN), w tym:

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu została określona
w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 595/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 2018
roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 z dnia 14 maja 2015 r. Zarządu Województwa Małopolskiego
w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z późn. zm. (w skrócie RPRD) * kurs
księgowy publikowany na stronie: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graphpln.en.html z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC)
w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków
wspólnotowych.
8



wsparcie finansowe EFS – 6 260 698,29 PLN (słownie: sześć milionów
dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem i 29/100
PLN);
 wsparcie krajowe – 561 118,62 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt
jeden tysięcy sto osiemnaście i 62/100 PLN).
c) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych
z Subregionu sądeckiego w konkursie wynosi 20 639 351,05 PLN
(słownie: dwadzieścia milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta
pięćdziesiąt jeden i 05/100 PLN), w tym:


wsparcie finansowe EFS – 18 970 066,24 PLN (słownie: osiemnaście
milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt sześć
i 24/100 PLN);
 wsparcie krajowe – 1 669 284,81 PLN (słownie: jeden milion
sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt
cztery i 81/100 PLN).
d) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych
z Subregionu podhalańskiego w konkursie wynosi 4 622 800,08 PLN
(słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset i 08/100
PLN), w tym:


wsparcie finansowe EFS – 4 242 587,22 PLN (słownie: cztery miliony
dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt siedem i 22/100
PLN);
 wsparcie krajowe – 380 212,86 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt
tysięcy dwieście dwanaście i 86/100 PLN).
e) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych
z Subregionu Małopolska Zachodnia w konkursie wynosi 17 152 769,66
PLN (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące
siedemset sześćdziesiąt dziewięć i 66/100 PLN), w tym:



wsparcie finansowe EFS – 15 750 826,94 PLN (słownie: piętnaście
milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia sześć
i 94/100 PLN);
wsparcie krajowe – 1 401 942,72 PLN (słownie: jeden milion
czterysta jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa i 72/100 PLN)”.

2. W Regulaminie konkursu stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. Uchwały
w Podrozdziale 2.6 dodaje się ust. 3a, o następującym brzmieniu:
„3a. Jeżeli w ramach konkursu powstaną oszczędności w ramach alokacji dla
poszczególnych subregionów, wówczas ZWM w oparciu o ww. środki, może podjąć
decyzję o dofinansowaniu projektów z list rezerwowych tworzonych dla
poszczególnych subregionów, z zachowaniem zasady równego traktowania
Wnioskodawców, o której mowa w ust. 3”.

§ 2.
Wykonanie Uchwały
Przedsiębiorczości.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małopolskiego

Centrum

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 20142020 (IZ) jest Zarząd Województwa Małopolskiego. W zakresie Poddziałania 9.2.3
IZ, na mocy Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020 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 52 927 080,09 PLN na 57 898 532,37 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.
Ponadto, dodano zapis, który doprecyzowuje wykorzystanie oszczędności w ramach
alokacji dla poszczególnych subregionów.
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.

