
 
 
 

UCHWAŁA Nr 182/17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 9 lutego 2017 roku 

 
w sprawie zmiany Uchwały nr 1516/16 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 9 Osi 
Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, 
Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe,  
Typ A. kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich 
otoczenia, z późn. zm. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 
2 i 3, art. 39 ust. 2, art. 46 ust. 1 oraz art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 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. (z późn. zm.), Zarząd Województwa 
Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 
 

Uwzględniając wyniki oceny projektu nr RPMP.09.01.02-12-0165/16 pn. Wybieram 
aktywność, złożonego przez Wnioskodawcę: Katolickie Stowarzyszenie Osób 
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół KLIKA, dokonanej w związku  
z przeprowadzeniem procedury odwoławczej, zmienia się Uchwałę nr 1516/16 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania 
w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16 w ramach Regionalnego 



Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 
9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, 
Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ A. kompleksowe 
programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia (z późn. zm.) w ten sposób,  
że Załącznik nr 1 do tej Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej 
Uchwały, a Załącznik nr 2 do tej Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do 
niniejszej Uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16 w ramach 9 
Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, 
Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Typ A. kompleksowe 
programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Zarząd 
Województwa Małopolskiego dokonuje rozstrzygnięcia konkursu poprzez przyjęcie 
Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów (Załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały) oraz listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania 
(Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały). 
 
 
W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem protestu, zmianie ulega lista podstawowa 
stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. Do listy dopisany zostaje projekt na 
kwotę dofinansowania 1 678 607,62 zł. 
 
Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów umieszczonych na liście 
podstawowej nie przekracza alokacji finansowej na ten konkurs. 
 
Zmiany na liście podstawowej na skutek uwzględnienia wyników procedury 
odwoławczej, dokonywane będą przez Zarząd Województwa Małopolskiego.  
 

 


