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ANEKS NR 3 

DO KONTRAKTU TERYTORIALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

zawarty w dniu 21 sierpnia 2020 r. w Krakowie, między 

Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, zwanym dalej „Ministrem”,  

oraz 

Województwem Małopolskim, zwanym dalej „Stroną samorządową”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, 
wykonujący zadania Instytucji Zarządzającej RPO, w imieniu którego działają: 

 

Pan Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego,  

oraz  

Pan Łukasz Smółka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, 

 

zwani łącznie dalej „Stronami”. 

 

Art. 1. 

Działając na podstawie art. 14p ust. 4  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1295, z późn. zm.), Strony postanawiają, co następuje: 

W Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego zatwierdzonym uchwałą nr 224 Rady Ministrów z dnia 4 
listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego (M.P. poz. 1066), 
zmienionym uchwałą nr 96 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu 
Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego oraz określenia zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (M.P. poz. 717) oraz zmienionym uchwałą 
nr 59 Rady Ministrów z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego (M.P. poz. 612), 

1) w art.  9a: 

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

 „2) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej „EFS”, do wysokości  
 809 628 262 EUR; przedmiotowa kwota uwzględnia środki na ZIT w wysokości nie mniejszej niż 28 380 551 EUR oraz 
środki na pomoc techniczną w wysokości zatwierdzonej przez Komisję Europejską, określonej w załączniku nr 6 do 
niniejszego kontraktu;” 

3) środków z budżetu państwa – do wysokości 272 908 160,30 PLN, z przeznaczeniem na część wkładu krajowego 
w ramach projektów realizowanych w ramach RPO, z wyjątkiem projektów publicznych uczelni i jednostek naukowych, 
realizowanych przez te podmioty w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a lub 10a, stanowiących uzupełnienie do 
środków z EFRR, za zgodą Ministra. W celu wydania zgody, Minister może zasięgnąć opinii ministra właściwego ze 
względu na zakres rzeczowy projektu lub projektów, których zgoda ma dotyczyć. W odniesieniu do projektów 
realizowanych w trybie konkursowym zgoda może dotyczyć więcej niż jednego projektu i może być wydana przed 
ogłoszeniem konkursu. Zgody Ministra nie wymaga przeznaczenie środków na część wkładu krajowego w ramach 
projektów rewitalizacyjnych1.”, 

b) ust. 4  otrzymuje brzmienie: 

                                                 
1 Przez projekty rewitalizacyjne należy rozumieć projekty realizowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b oraz projekty z innych 
priorytetów inwestycyjnych, w których kryteria dotyczące rewitalizacji podlegają ocenie na etapie wyboru projektu do 
dofinansowania. 
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„4. Strona rządowa zobowiązuje się również do zapewnienia środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację 
projektów pozakonkursowych współfinansowanych z EFS, a realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach 
RPO, do wysokości 94 045 472 EUR.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. Kwota, o której mowa w ust. 4, określona przez ministra właściwego do spraw pracy w decyzjach limitowych 
Funduszu Pracy przeznaczona jest na finansowanie projektów współfinansowanych z EFS w rozumieniu Wytycznych w 
zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych 
współfinansowanych z EFS w latach 2014-2020 (wraz z podatkiem od towarów i usług VAT).  

4b. Kwotę środków, jakie w ramach RPO zostaną alokowane w ramach priorytetu inwestycyjnego 8i na finansowanie 
projektów powiatowych urzędów pracy w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze 
środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS w latach 2014-2020 (bez 
podatku od towarów i usług VAT), określa szczegółowy opis osi priorytetowych.”; 

2) w art. 9b ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się do zapewnienia realizacji projektów powiatowych urzędów pracy 
finansowanych ze środków Funduszu Pracy, o których mowa w art. 9a ust. 4 a i 4bwyłącznie na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy .”; 

3) w art. 9f ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Środki, o których mowa w ust. 1, są przyznawane corocznie do dnia ostatecznego rozliczenia RPO, na podstawie 
pisemnego wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu 
państwa, przekazywanego Ministrowi przez Instytucję Zarządzającą RPO. Wniosek jest przekazywany Ministrowi 
corocznie, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, i może być aktualizowany. Wzór 
wniosku stanowi załącznik nr 3a-1 do Kontraktu”.; 

4) w art.  9k ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kontraktując środki Instytucja Zarządzająca RPO zobowiązuje się przestrzegać limitu dostępnej alokacji w podziale 
na środki, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1-2, ustalonego za pomocą algorytmu, o którym mowa w załączniku nr 4a 
do Kontraktu, z uwzględnieniem poniższych warunków:  

1) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 3: 

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych2 w ramach danego projektu 
wynosi nie więcej niż 10%, z zastrzeżeniem lit. b  i c, 

b) za zgodą Ministra udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach projektów,   
może wynieść więcej niż 10%,  

c) za zgodą Ministra środki mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy 
publicznej, przy czym środki te nie mogą powodować przekroczenia intensywności pomocy publicznej 
wynikającej z przepisów o pomocy publicznej, a Minister ma prawo określić wymagany udział wkładu własnego 
wyższy niż udział minimalny, wynikający z tych przepisów;  

2) w przypadku środków, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4: 

a) maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych3 w ramach danego projektu 
w danym priorytecie inwestycyjnym nie przekracza udziału określonego w załączniku nr 2d do Kontraktu dla 
tego typu projektu w ramach danego priorytetu inwestycyjnego, przy czym Instytucja Zarządzająca RPO może 
podwyższyć maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w przypadku 
pewnej grupy projektów lub beneficjentów, pod warunkiem, że wykazany zostanie potencjał, którego nie 
można wycenić i przełożyć na wkład własny,  

b) za zgodą Ministra środki mogą zostać zakontraktowane na realizację projektów objętych regułami pomocy 
publicznej, przy czym środki te nie mogą powodować przekroczenia intensywności pomocy publicznej 

                                                 
2 W przypadku projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013 kwota dofinansowania 
obejmująca środki UE i środki budżetu państwa jest obniżana o kwotę wygenerowanego dochodu. 
3 Patrz: przypis 2. 
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wynikającej z przepisów o pomocy publicznej, a Minister ma prawo określić wymagany udział wkładu własnego 
wyższy niż udział/poziom minimalny, wynikający z tych przepisów.”; 

5)   w art. 9k  uchyla się ust. 6; 

6)  w art. 14a w ust. 1 dodaje się pkt 30 w brzmieniu:  

„30) Załącznik nr 6  – Wartość środków na pomoc techniczną”; 

7) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Zmiany załączników, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-6 oraz 26, 28- 30, nie wymagają zmiany postanowień Kontraktu 
i są dokonywane po uzgodnieniu przez Strony.”; 

8) dodaje się ząłącznik nr 6 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do Aneksu „Wartość środków na pomoc 
techniczną” 

Art. 2. 

Integralną część Aneksu stanowi załącznik nr 1 do Aneksu: „Wartość środków na pomoc techniczną”. 

Art. 3. 

Umowy obejmujące środki wynikające ze zwiększenia kwot, o których mowa w art. 9a ust. 4 Kontraktu Terytorialnego 
dla Województwa Małopolskiego w brzmieniu nadanym niniejszym aneksem, zawarte przed dniem wejścia w życie 
niniejszego aneksu, pozostają w mocy, o ile limit kwoty wskazany w art. 9a ust. 4 Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Małopolskiego w brzmieniu nadanym niniejszym aneksem nie został przekroczony.  

Art. 4. 

Pozostałe postanowienia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Małopolskiego nie ulegają zmianie. 

 

Art. 5. 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę. 

Minister       Marszałek/Wicemarszałek/ 

Członek Zarządu Województwa 

 

_____________________      ______________________ 

 

Wicemarszałek/Członek Zarządu Województwa 

 

        _____________________ 
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Załącznik nr 1   „Wartość środków na pomoc techniczną”. 

 

Wartość środków na pomoc techniczną dla Województwa Małopolskiego wynosi 105 733 476 EUR i  została 
zatwierdzona przez Komisję Europejską, decyzją z dnia 20.02.2020 r. o nr C(2020)1101. 

 

 


