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UCHWAŁA Nr 1930/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 23 listopada 2017 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1266/15 Zarz ądu Województwa Małopolskiego 
z dnia 22 wrze śnia 2015 roku w sprawie przyj ęcia „Regulaminu przygotowania 
i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkur sowym”  

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096), 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 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1460, 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  
z późn. zm., Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zmienia się Uchwałę Nr 1266/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przygotowania i oceny 
projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym”, zmienioną Uchwałą 
Nr 1582/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2015 r., 
Uchwałą Nr 515/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 kwietnia 2016 r., 
Uchwałą Nr 589/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r., 
Uchwałą Nr 1604/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 
2016 r., Uchwałą Nr 1940/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 grudnia 
2016 r., Uchwałą Nr 697/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 maja 
2017 r., Uchwałą Nr 1379/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
29 sierpnia 2017 r. oraz Uchwałą Nr 1636/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 10 października 2017, w ten sposób, że: 

 
1. Załącznik nr 1 do powyższej Uchwały – Regulamin przygotowania i oceny 

projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały, 

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Instrukcja wypełniania wniosku 
o dofinansowanie projektu, otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej 
Uchwały, 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 
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§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 1930/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 
2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1266/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 22 września 2015 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przygotowania i 
oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym”, z późn,. zm. 

Zmiana dotyczy §31 Regulaminu oraz Instrukcji wypełniania wniosku o 
dofinansowanie projektu w części D.1 Stan przygotowania projektu do realizacji. 
Wprowadzana modyfikacja pozwoli na zakontraktowanie projektów, dla których ze 
względu na tryb realizacji, tj. formuła „zaprojektuj i wybuduj”, niemożliwe jest na 
moment podpisania umowy udokumentowanie i potwierdzenie prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu. Jednocześnie 
przedmiotowa zmiana nie ma wpływu na ocenę projektów ani na etapie formalnym, 
ani merytorycznym i tym samym nie skutkuje nierównym traktowaniem 
Wnioskodawców. 

Zmiana dokonana jest w oparciu o §38 Regulaminu przygotowania i oceny projektów 
realizowanych w trybie pozakonkursowym. 

 


