
 

 
 

UCHWAŁA Nr 493/19 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 28 marca 2019 roku 

 
w sprawie: zmiany Uchwały nr 313/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 28 lutego 2019 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, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii 
społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, 
obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz 
wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512), 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 Rozdziału 6 ust. 2 Regulaminu konkursu stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr 313/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2019 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, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu A. działania 
wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju 
ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, 
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 
 



§ 1. 
Zmienia się Uchwałę Nr 313/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 
2019 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, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu 
A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji 
lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii 
społecznej, w taki sposób, że w Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik do tej 
Uchwały: 

1) Wzór umowy o dofinansowanie (umowa standardowa) stanowiący Załącznik  
nr 7 do Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej 
Uchwały, 

2) Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe) stanowiący Załącznik  
nr 8 do Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej 
Uchwały  

 

§ 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 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) Instytucją Zarządzającą Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (IZ) jest 
Zarząd Województwa Małopolskiego. W zakresie Działania 9.3 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 Instytucji Pośredniczącej. 
 
Ze względu na sygnalizowane przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii 
Społecznej problemy z pozyskaniem zabezpieczeń niezbędnych do realizacji 
przyszłych projektów wyłonionych w konkursie ogłoszonym w ramach działania 9.3A 
oraz z uwagi na wkład OWES w realizację zadań z zakresu rozwoju ekonomii 
społecznej w Małopolsce, jak i dotychczasowy przebieg realizacji projektów, zachodzi 
uzasadniona potrzeba zmiany wartości wymaganego zabezpieczenia w umowach 
o dofinansowanie. Proponowana zmiana polega na zastosowaniu minimalnej wartości 
procentowej zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w wysokości 100% 
najwyższej transzy dofinansowania, wskazanej w harmonogramie płatności 
stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. Wprowadzenie ww. zmiany 
wymaga zaktualizowania wzorów umów o dofinansowanie, stanowiących załączniki 
7 i 8 do Regulaminu konkursu.    
 
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 2018 r. poz. 1431). 
 


