
 

 

 

 

UCHWAŁA NR 750/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 19 maja 2022 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1345/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 30 lipca 2019 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 9. Osi 
Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne 
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ 
projektu C. usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 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 i ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 
1 pkt 1 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 2 do Uchwały Nr 1468/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 
października 2020 r. w sprawie publikacji informacji o zmianie 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. pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego, a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, Zarząd 
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

Zmienia się Uchwałę Nr 1345/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 lipca 
2019 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 9. Osi Priorytetowej Region 
spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. usługi wsparcia rodziny i 
systemu pieczy zastępczej z późn. zm., w ten sposób, że ust. 1 w Podrozdziale 2.6 
Regulaminu konkursu, stanowiącego Załącznik nr 1 do tej Uchwały, otrzymuje 
następujące brzmienie: 

„Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 
75 904 693,72 PLN 24 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset cztery 
tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 72/100 PLN), w tym: 

                                                             
24 Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować  kurs księgowy publikowany na stronie: 

ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html


 

 

 

 

a)    wsparcie finansowe EFS – 69 864 913,84 PLN (słownie: sześćdziesiąt 

dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset 
trzynaście złotych i 84/100 PLN); 

b)    wsparcie krajowe 6 039 779,88 PLN (słownie: sześć milionów trzydzieści 

dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 88/100 PLN). 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                             
Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków 

wspólnotowych. 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

Uchwała wprowadza zmianę polegającą na zwiększeniu kwoty przeznaczonej na 
dofinansowanie projektów w konkursie zgodnie ze zgodą Ministerstwa Finansów 
z 29 kwietnia 2022 r. (IP8.9011.365.2022). 
 
Zwiększenie o 24 894 214,57 PLN kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie 
projektów w konkursie, tj. z 51 010 479,15 PLN na 75 904 693,72 PLN pozwoli na 
dofinansowanie dodatkowo 10 projektów złożonych w konkursie w ramach ww. 
Poddziałania i umieszczonych na liście rezerwowej. 


