
 

 

UCHWAŁA NR 147/21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 18 lutego 2021 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. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt. 2, art. 9 ust. 

2 pkt 2 i 3, art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz art. 48 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 2020 r. poz. 818 z późn.zm.), 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 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., 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, Zarząd Województwa 

Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr 1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 
2015 r. 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., 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. W Załączniku Nr 1 Zasady realizacji projektów, dla których Beneficjentem jest 

Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, stanowiącym Załącznik nr 5 Wzór 

Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego do Regulaminu przygotowania 

i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 

RPO WM 2014-2020 (EFS) , § 5 ust. 22 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Strony ustalają następujące warunki przekazania transzy dofinansowania, 

z zastrzeżeniem ust. 23: 

1) pierwsza transza dofinansowania przekazywana jest zgodnie z artykułem 132 

Rozporządzenia ogólnego w wysokości określonej w harmonogramie, po 

zatwierdzeniu pierwszego wniosku o płatność,  



 

 

 

 

2) kolejne transze dofinansowania (n+1) przekazywane są po37: 

a) złożeniu wniosku o płatność częściowo lub w całości  rozliczającego 

ostatnią otrzymaną przez Beneficjenta transzę dofinansowania (n), 

potwierdzającego realizację projektu i zasadność wypłaty kolejnej  transzy, 

b) zatwierdzeniu przez IP wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią 

transzę dofinansowania (n-1)37a,

c) zgodnie z artykułem 132 Rozporządzenia ogólnego.” 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                 
37 W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu łagodzenia skutków lub przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-
19, gdy zachodzi konieczność wypłaty Beneficjentowi kolejnej transzy dofinansowania, IP może wypłacić transzę bez 
konieczności spełnienia warunków, o których mowa w lit a) i b). 
37a Zapis  ten nie ma zastosowania przy przekazywaniu  pierwszej i drugiej transzy. 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały 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. 

Zmiana Uchwały wynika z konieczności aktualizacji wzoru Zasad realizacji projektów, 

dla których Beneficjentem jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Aktualizacja 

związana jest z uelastycznieniem możliwości reagowania na sytuację Beneficjentów 

i grantobiorców związaną w szczególności z łagodzeniem skutków lub 

przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się Covid-19. 


