
UCHWAŁA Nr 110/16 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 26 stycznia 2016 r.  

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1464/15 Zarz ądu Województwa Małopolskiego 
z dnia 29 pa ździernika 2015 roku w sprawie przyj ęcia Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów składanych w trybie  pozakonkursowym  
w ramach osi 1,9,10 RPO WM 2014-2020. 
 
 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 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  
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 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 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., Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala,  
co następuje: 
 

§ 1 

Zmienia się Uchwałę 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, w ten sposób,  że załącznikowi Nr 1 do tej Uchwały nadaje się brzmienie 
załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



UZASADNIENIE  

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach 
realizacji programów operacyjnych w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146  
z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest Zarząd 
Województwa Małopolskiego. Na mocy Porozumienia w sprawie powierzenia 
realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 zawartego w dniu 3 czerwca 2015 r. Instytucja 
Zarządzająca RPO WM powierzyła Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości 
realizację  zadań związanych z wdrażaniem tego Programu. W oparciu 
podpisane Porozumienie Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości pełni funkcję 
Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu m.in. 1,9 i 10 Osi Priorytetowej, a jednym 
z przypisanych mu zadań jest przeprowadzanie procesu naboru i oceny wniosków  
o dofinansowanie w oparciu o ustalone kryteria. 

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wybór projektów do dofinansowania może 
nastąpić w trybie pozakonkursowym. 

W celu zapewnienia przejrzystości zasad obowiązujących w trakcie oceny projektów, 
przyjęto Regulamin określający szczegółową procedurę wyboru projektów, które 
mogą uzyskać dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020.  
W związku z koniecznością oceny kolejnego projektu współfinansowanego z EFS,  
w ramach 10. Osi RPO WM na lata 2014-2020, wybieranego w trybie 
pozakonkursowym, konieczne jest doprecyzowanie treści załączników Regulaminu  
w zakresie specyficznych warunków dla projektów współfinansowanych z EFS oraz 
w zakresie wskaźników dla projektów pozakonkursowych. Z uwagi na zmianę 
logotypu Województwa Małopolskiego w Regulaminie jak i we wszystkich 
załącznikach dokonano zmiany w tym zakresie.  

Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący, redakcyjny i porządkujący.  

 

 


