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UCHWAŁA Nr 534/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 4 kwietnia 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 260/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 12 Osi 
priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu 
subregionalnym – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” 

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, 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, 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 260/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 12 Osi priorytetowej 
Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 
12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  
2014 – 2020”, w ten sposób, że zmienia się Regulamin konkursu, stanowiący 
Załącznik do tej uchwały, w ten sposób że: 
1. §16 ust.1 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie: Nabór wniosków 

o dofinansowanie projektów trwa od dnia 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia 
naboru) do dnia 16 czerwca 2017 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia 
naboru i godzina blokady Systemu e-RPO). 

2. §16 ust.2 Regulaminu konkursu otrzymuje brzmienie: Planowany termin 
rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2017 r. 
 

§ 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 534/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 
2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 260/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 12 Osi 
priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 
Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – 
SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020”. 

Zmiana Regulaminu konkursu skutkuje wydłużeniem terminu naboru wniosków 
do poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – 
SPR i dokonana jest w oparciu o §17 ust 2 i §45 ust. 1 – 2 w/w Regulaminu 
konkursu.  

Zmiana Regulaminu konkursu dotyczy: 

 §16 ust.1, który otrzymuje brzmienie: Nabór wniosków o dofinansowanie 
projektów trwa od dnia 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 
16 czerwca 2017 r. do godziny 15:00:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina 
blokady Systemu e-RPO) 

oraz  

 §16 ust.2, który otrzymuje brzmienie: Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 
to listopad 2017 r. 

Zmiana „Regulaminu konkursu dla 12 Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna, 
Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura 
ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, 
podyktowana jest planowaną zmianą kryteriów oceny dla przedmiotowego 
poddziałania, która będzie mieć miejsce podczas XIV posiedzenia Komitetu 
Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020. Zmiana kryteriów oceny wynika 
z rekomendacji Komitetu do spraw desygnacji dla Instytucji Zarządzającej RPO WM 
na lata 2014-2020 oraz ustaleń z Ministerstwem Rozwoju – Instytucją Koordynującą 
Umowę Partnerstwa dotyczących mechanizmu subregionalnego funkcjonującego 
w ramach RPO WM 2014 – 2020. 

 


