
 

UCHWAŁA Nr 1797/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 15 grudnia 2020 roku 

w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.03.03.01-12-0186/20 
złożonego przez Małopolską Organizację Turystyczną pn.: „Małopolska – cel 
podróży” w odpowiedzi na nabór nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-026/20 w ramach 
Działania 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 
3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” typ E. promocja oferty gospodarczej 
regionu – przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w ramach 
3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska 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 (t.j. 
Dz.U. z 2020, poz. 1668 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 
lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 818), art. 10 ustawy z dnia 3 
kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów 
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 694), 
biorąc pod uwagę zapisy zawarte w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr 1468/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie publikacji informacji 
o zmianie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020, 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. oraz  
w Regulaminie przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w 
ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO WM 2014-2020 stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 
1582/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2015 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie 
pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 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., Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:



 

§ 1. 

Dokonuje się wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.03.03.01-12-0186/20 
złożonego w odpowiedzi na nabór nr RPMP.03.03.01-IP.01-12-026/20 w ramach  
Działania 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 
„Promocja gospodarcza Małopolski” typ E. promocja oferty gospodarczej regionu – 
przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 w ramach 3 Osi 
Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Lp.  Numer 

projektu 

Nazwa 

Wnioskoda

wcy 

Tytuł Projektu Całkowita 

wartość projektu 

(PLN) 

 

Kwota 

wydatków 

kwalifikowal

nych (PLN) 

 

Kwota 

dofinansow

ania EFRR 

(PLN) 

1 RPMP.

03.03.0

1-12-

0186/20 

Małopolska 

Organizacja 

Turystyczna 

Małopolska – 

cel podróży 

8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 

 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



 

UZASADNIENIE 

W ramach RPO WM, projekty mające na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych 
skutków COVID-19, których wybór następuje w trybie nadzwyczajnym, mogą być 
realizowane przez Wnioskodawcę wskazanego w Wykazie projektów 
zidentyfikowanych przez IZ RPO WM w Załączniku nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. 
szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w 
związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 694), właściwa 
instytucja wybiera do dofinansowania projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów. 

Projekt nr RPMP.03.03.01-12-0186/20, złożony w odpowiedzi na nabór nr 
RPMP.03.03.01-IP.01-12-026/20 w ramach Działania 3.3 „Umiędzynarodowienie 
małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” typ 
E. promocja oferty gospodarczej regionu – przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
epidemii COVID-19, został pozytywnie oceniony i zgodnie z zapisami podrozdziału nr 
2.3 ust. 4 Regulaminu Prac Komisji Oceny Projektów składanych w trybie 
pozakonkursowym w ramach osi 1 i 3 RPO WM 2014-2020, stanowiącym załącznik nr 
Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru, zostaje wybrany do dofinansowania przez 
Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. 

 
Zgodnie z art. 48 ust. 6 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, informacja o 
wybranym projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej instytucji w 
serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
(www.rpo.malopolska.pl) oraz na Portalu Funduszy Europejskich 
(www.funduszeeuropejskie.gov.pl). 
 


