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UCHWAŁA Nr 843/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 30 maja 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 746/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 4 Osi 
priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.2 Rozwój 
infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020, z późn. zm. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486, z późn. zm.), 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 746/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 
2016 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej 
Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji 
energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, zmienioną Uchwałą Nr 1150/16 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zmiany 
uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 2, 4, 6 i 7 Osi Priorytetowej, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014– 2020, oraz Uchwałą Nr 1232/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 746/16 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, 
działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 
4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  
2014 – 2020”, w ten sposób, że Załącznikowi Nr 1 do tej uchwały nadaje się 
brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 
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§ 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 843/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 746/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
17 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej 
Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji 
energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

Zmiana Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020 dotyczy: 

1. dostosowania Regulaminu konkursu do obowiązujących przepisów oraz: 
– wprowadzenia definicji kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w miejsce 

bezpiecznego podpisu elektronicznego, w związku z uchyleniem ustawy z dnia 
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, 

– modyfikacji danych kontaktowych w §8 odnoszącym się do formy i sposobu 
udzielania informacji dla Wnioskodawców, 

– dodania w §16 ust.8 doprecyzowującego możliwość przedłużenia terminu 
składania wniosku o dofinansowanie projektu, 

– zmianę §36 w związku z wprowadzeniem uproszczeń w procedurze wyboru 
i kontraktacji wniosków o dofinansowanie poprzez: 

 rezygnację z obowiązku dysponowania na tym etapie ostatecznym 
pozwoleniem na budowę/ zgłoszeniem robót budowlanych 
oraz Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (dokumenty te należy 
dostarczyć na etapie pierwszego wniosku o płatność), 

 dokumentów dotyczących zagospodarowania przestrzennego 
(dotyczy wyłącznie projektów realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 
– dokumenty te należy dostarczyć na etap kontraktacji), 

 zwolnienie jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku przedkładania 
dokumentów potwierdzających zabezpieczenie finansowego wkładu 
własnego pochodzącego ze środków własnych zabezpieczonych 
w budżecie jednostki lub/i limitach wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne, stanowiących załącznik do uchwały budżetowej, 

2. aktualizacji załączników w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów: 
– Załącznika nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu, 
– Załącznika nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu, 
– Załącznika nr 6 Umowa o dofinansowanie Projektu, 
– Załącznika nr 7 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu, 

3. zmiany załączników: 
– Załącznika nr 4 Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania analizy 

finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020 (RPO WM) – w zakresie dostosowania do zmienionych 
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Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych 
na lata 2014-2020, zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 
17 lutego 2017 r. – dokument obowiązujący dla wniosków o dofinansowanie 
projektów złożonych po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikatu Ministra Rozwoju 
i Finansów odnoszącego się do zmienionych Wytycznych w zakresie zagadnień 
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów 
generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, 

– Załącznika nr 5 Regulamin KOP – w zakresie procedury przeprowadzania 
oceny projektów oraz zasad funkcjonowania KOP, w związku ze zmianą 
Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, 
zatwierdzonych przez Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 6 marca 2017 r., 

Pozostałe modyfikacje są konsekwencją ww. zmian lub też mają charakter 
porządkowy i redakcyjny. 


