
UCHWAŁA Nr 506/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 12 kwietnia 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. 547), 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. oraz Nr 1601/20 z dnia 12 listopada 2020 r., w ten sposób, że: 

1. Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie 
pozakonkursowym – przyjmuje brzmienie Załącznika  nr 1 do niniejszej Uchwały, 

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu  - 
przyjmuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały, 

3. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 
projektu – przyjmuje brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej Uchwały, 

4. Załącznik nr 4 do Regulaminu – Regulamin KOP – przyjmuje brzmienie Załącznika 
nr 4 do niniejszej Uchwały, 

5. Załącznik nr 6 do Regulaminu - Katalog definicji wskaźników dla trybu 
pozakonkursowego – przyjmuje brzmienie Załącznika nr 5 do niniejszej Uchwały, 

6. Załącznik 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 – przyjmuje brzmienie Załącznika nr 6 
do niniejszej Uchwały. 



§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 506/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 kwietnia 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. 

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. w związku ze zmianą ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (KPA) aktualizuje się zapisy Regulaminu konkursu dotyczące 
procedury odwoławczej oraz stanowiące o doręczeniu informacji o zakończeniu 
oceny projektu i jej wyniku, w ten sposób że: 

 w § 4 dodaje się pkt. 41 w brzmieniu: „Doręczenia elektroniczne – w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 
r., poz. 2320 z późn. zm.).” 

 §6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Do doręczenia informacji o zakończeniu oceny 
projektu i jej wyniku stosuje się przepisy działu I rozdziału 8 KPA w związku z 
art. 147 ust. 1 i 4 ustawy o doręczeniach elektronicznych.” 

 §8 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Składanie przez Wnioskodawcę 
wniosku o dofinansowanie, załączników, oświadczeń, wszelkiej korespondencji 
odbywa się za pośrednictwem Systemu e-RPO, po uprzednim założeniu konta 
w systemie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu.” 

Dodatkowo dokonuje się aktualizacji danych adresowych oraz adresów e-mail 
Punktów Informacyjnych w §7 ust. 1 i ust. 2, a także modyfikuje się zapisy §27 ust. 3 
w zakresie czasu trwania oceny poszczególnych etapów. 

2. w Załączniku nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
w Załączniku nr 2 do Regulaminu – Instrukcja wypełniania wniosku o 
dofinansowanie projektu, dokonuje się aktualizacji podstaw prawnych w części S 
Oświadczenia Beneficjenta. Ponadto, w związku ze zmianą ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) aktualizuje się 
zapisy Oświadczenia nr S.1.18 odnoszącego się do obowiązującej formy 
komunikacji i dokonywania czynności w postępowaniu w zakresie przyznania 
dofinansowania. 

3. w Załączniku nr 4 do Regulaminu – Regulamin KOP – wprowadza się możliwość 
prowadzenia równoczesnej oceny poszczególnych etapów, a także dokonuje się 
aktualizacji podstaw prawnych.   

4. w załączniku nr 6 do Regulaminu – Katalog definicji wskaźników dla trybu 
pozakonkursowego, wprowadzono definicje wskaźników dla Działania 4.3.3 – 
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 
Inwestycje Regionalne. 

5. 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 – dokonano aktualizacji 
załącznika. 

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