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UCHWAŁA Nr 1860/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 27 października 2022 roku 

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. 

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

(t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), 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 2020 r., poz. 818 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, z późn. zm., 
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 Uchwałami Zarządu 
Województwa Małopolskiego Nr 1582/15 z dnia 24 listopada 2015 r., Nr 515/16 z dnia 
7 kwietnia 2016 r., Nr 589/16 z dnia 21 kwietnia 2016 r., Nr 1604/16 z dnia 
27 października 2016 r., Nr 1940/16 z dnia 27 grudnia 2016 r., Nr 697/17 z dnia 9 maja 
2017 r., Nr 1379/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Nr 1636/17 z dnia 10 października 
2017 r., Nr 1930/17 z dnia 23 listopada 2017 r., Nr 548/18 z dnia 29 marca 2018 r., 
Nr 896/18 z dnia 24 maja 2018 r., Nr 1091/18 z dnia 19 czerwca 2018 r., Nr 1871/18 
z dnia 9 października 2018 r., Nr 817/19 z dnia 16 maja 2019 r., Nr 720/20 z dnia 
21 maja 2020 r., Nr 1601/20 z dnia 12 listopada 2020 r. oraz Nr 506/22 z dnia 
12 kwietnia 2022 r., w ten sposób, że: 

1. Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie 
pozakonkursowym (w zakresie rozdziałów nr 1-7) – przyjmuje brzmienie Załącznika  
nr 1 do niniejszej Uchwały, 

2. Załącznik nr 3a do Regulaminu – Szczegółowe wymogi w zakresie przygotowania 
analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014 – 2020 (RPO WM) – przyjmuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej 
Uchwały, 

3. Załącznik nr 6 do Regulaminu - Katalog definicji wskaźników dla trybu 
pozakonkursowego – przyjmuje brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały, 

4. w Załączniku nr 2 do Regulaminu – Instrukcja wypełniania wniosku o 
dofinansowanie projektu: 

a. część „Ogólne informacje na temat funkcjonowania systemu i wypełnienia 
wniosku”, ostatnie zdanie przyjmuje brzmienie: „Należy mieć na uwadze, że 
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BRAK jest możliwości dofinansowania projektów zakończonych (zgodnie z 
definicją projektów zakończonych zawartą w Regulaminie) – jeśli dotyczy. 

b. część B Rodzaj projektu, pkt B.1 Tytuł projektu, Krok 1, zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie: „W przypadku projektów zidentyfikowanych / uznanych 
za zidentyfikowane (pozakonkursowych) nazwa projektu będzie automatycznie 
wprowadzona i będzie zgodna z wykazem projektów zidentyfikowanych przez 
Instytucję Zarządzającą RPO WM w ramach trybu pozakonkursowego 
stanowiącego załącznik do SzOOP RPO WM.” 

5. w Załączniku nr 5 do Regulaminu – Informacje niezbędne do podpisania umowy o 
dofinansowanie projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla 
którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz w Załączniku nr 7 do 
Regulaminu – Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków 
podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz 
obliczania efektu ekologicznego, logotypy znajdujące się na pierwszej stronie 
przyjmują następujący wygląd: 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 1860/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 
2022 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. 

W  związku ze zidentyfikowaniem i uznaniem za zidentyfikowanie kolejnych projektów 
w ramach RPO WM, 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”, z późn. 
zm., w ten sposób, że: 

1. aktualizuje się Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie 
pozakonkursowym, w zakresie rozdziałów 1-7 oraz dodatkowo wprowadza 
modyfikacje wynikające ze zmian struktury organizacyjnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Ponadto w dokumencie 
wprowadzono zmiany porządkowe.   

2. zaktualizowano zapisy Załącznika nr 3a do Regulaminu – Szczegółowe wymogi w 
zakresie przygotowania analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów 
ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) –
poprzez uogólnienie zapisów odnoszących się do projektów termodernizacyjnych. 
Dodatkowo w dokumencie wprowadzono zmiany porządkowe. 

3. zaktualizowano Załącznik nr 6 do Regulaminu - Katalog definicji wskaźników dla 
trybu pozakonkursowego – w zakresie Działań 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne 
oraz 7.2.1 Tabor kolejowy. Wprowadzono także definicje wskaźników do Działań 
5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych oraz 14.3 Wsparcie inwestycyjne Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

4. zaktualizowano zapisy Załącznika nr 2 do Regulaminu – Instrukcja wypełniania 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

5. zaktualizowano logotypy znajdujące się na pierwszych stronach Załącznika nr 5 do 
Regulaminu – Informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie 
projektu / przygotowania uchwały w sprawie realizacji projektu dla którego 
Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz w Załącznika nr 7 do 
Regulaminu – Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla budynków 
podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 oraz 
obliczania efektu ekologicznego. 

Zmiany dokonane są w oparciu o §38 Regulaminu przygotowania i oceny projektów 
realizowanych w trybie pozakonkursowym. 
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