
 
 

 

UCHWAŁA Nr 1583/15 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 24 listopada 2015 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1426/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 22 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.2 Aktywizacja 
zawodowa.  
 
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 i ust. 2 pkt 

2 i 3, art. 38 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 41  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 1423/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 
2015 r. w sprawie zmiany 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, 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. 

W Regulaminie konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działania 8.2 
Aktywizacja zawodowa, przyjętego Uchwałą Nr 1426/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 22 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Na stronie pierwszej Regulaminu termin składania wniosków zmienia się z „od 

dnia 23 listopada 2015 r. do dnia 6 grudnia 2015 r.” na „od dnia 23 listopada 2015 
r. do dnia 7 grudnia 2015 r." 

 
2. Podrozdział 2.1, pkt. 1 w dotychczasowym brzmieniu: 
 
„Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 23 listopada 2015 r. (dzień 
otwarcia naboru) do dnia 6 grudnia 2015 r. do godz. 15:00 (dzień zamknięcia naboru).” 
 
otrzymuje brzmienie: 
 



„Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 23 listopada 2015 r. (dzień 
otwarcia naboru) do dnia 7 grudnia 2015 r. do godz. 15:00 (dzień zamknięcia naboru).” 

 
§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Krakowie. 

 
§ 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.) 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 Wojewódzkiemu 
Urzędowi Pracy w Krakowie realizację zadań związanych z wdrażaniem tego 
Programu. W oparciu o to Porozumienie, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełni 
funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu m.in. Działania 8.2 Aktywizacja 
zawodowa, a jednym z przypisanych mu zadań jest przeprowadzanie procesu naboru 
i oceny wniosków o dofinansowanie w oparciu o ustalone kryteria. 
 
Ze względu na to, że ostatni dzień naboru, tj. 6 grudnia 2015 r., wypada w dniu 
wolnym od pracy (niedziela), nie ma możliwości prowadzenia płynnego nadzoru 
technicznego nad systemem e-RPO w ostatnim dniu naboru. 
 
Konieczność wydłużenia terminu naboru do pierwszego dnia roboczego, tj do dnia 
7 grudnia 2015 r., godz. 15:00, spowodowana jest możliwością zapewnienia nadzoru 
technicznego nad prawidłowym składaniem wniosków o dofinansowanie przez 
wnioskodawców, przy założeniu, że największa ilość wniosków wprowadzana jest 
do systemu e-RPO podczas ostatniego dnia naboru (wskazują na to doświadczenia 
naboru wniosków w ramach Poddziałania 8.4.2 RPO WM 2014-2020, gdzie spośród 
69 wniosków ogółem, 64 wnioski wpłynęły w ostatnim dniu naboru). 
 
Informacja o wydłużeniu terminu naboru wraz z aktualizacją Regulaminu zostanie 
opublikowana w Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego (www.rpo.malopolska.pl) oraz na Portalu Funduszy Europejskich 
(www.funduszeeuropejskie.gov.pl).  


