
 
 
 
 

 
UCHWAŁA Nr 1394/18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 7 sierpnia 2018 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 260/18 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 22 lutego 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 10. Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia 
ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu: B. 
małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa z późn. zm. 

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 
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 ust. 2 i 3 Rozdziału 6 
Regulaminu konkursu stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 260/18 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 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. w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ 
projektu: B. małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa z późn. zm., Zarząd 
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

  



§ 1. 

Zmienia się Uchwałę Nr 260/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 
2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach w ramach 10. Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna, Typ projektu: B. małopolska 
chmura edukacyjna – część konkursowa z późn. zm. w ten sposób, że Załącznik nr 1 
do ww. Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 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 Poddziałania 10.1.4. 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. 
 
W związku ze złożeniem w konkursie wniosku, dla którego Beneficjentem jest 
Województwo Małopolskie wprowadzono Załącznik nr 15 Wzór Uchwały Zarządu 
Województwa Małopolskiego w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu,  
dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie. 
 
Ponadto niniejsza uchwała wprowadza zmiany polegające na dostosowaniu brzmienia 
zapisów Regulaminu konkursu, wzoru formularza wniosku (Załącznika nr 2 do 
Regulaminu konkursu), Regulaminu korzystania z systemu e-RPO (Załącznika nr 4 do 
Regulaminu konkursu),  wzoru umów o dofinansowanie (Załączników odpowiednio nr 
7 i 8 do Regulaminu konkursu), wzoru umowy o partnerstwie na rzecz realizacji 
projektu (Załącznika nr 9 do Regulaminu konkursu) oraz oświadczenia małżonka 
wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 
związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (Załącznika nr 14 do 
Regulaminu konkursu) do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 
 
Jednocześnie dokonano zmian redakcyjnych oraz porządkowych wynikających ze 
zmian, o których mowa powyżej. 
 
 
Powyższa zmiana w Regulaminie konkursu nie skutkuje 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). 
 
 
 


