
 

 

 

     

 
 

UCHWAŁA Nr 1465/17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 8 września 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 785/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 24 maja 2016 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 I Osi 
Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje  
w przedsiębiorstwach”, Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe 
przedsiębiorstw”. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2016 poz. 486 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt. 2, art. 9 ust. 2 pkt 
2 i 3, art. 38 ust. 1 pkt 1, art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460), 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 
 

§ 21 ust. 1 pkt 3 lit. b Regulaminu konkursu dla naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 1 Osi Priorytetowej 
„Gospodarka Wiedzy”, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, 
Poddziałanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”, stanowiącego 
załącznik nr 1 do Uchwały Nr 785/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  
24 maja 2016 roku, w dotychczasowym brzmieniu: 
 
„może zlecić realizację prac B+R: jednostce naukowej, w rozumieniu ustawy  
z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną 
kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie, przedsiębiorcy 
posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy  
z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz 
posiadającemu siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, konsorcjum 
naukowo-przemysłowemu, niezależnej jednostce, stanowiącej akredytowane 



 

 

 

laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowanemu laboratorium (ujęte w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego 
ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących  
i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach), posiadającym 
siedzibę na terytorium RP”, 

 
otrzymuje brzmienie: 

„może zlecić realizację prac B+R: jednostce naukowej, w rozumieniu ustawy  
z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną 
kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie, przedsiębiorcy 
posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 
30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz 
posiadającemu siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, konsorcjum 
naukowo-przemysłowemu, niezależnej jednostce, stanowiącej akredytowane 
laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub 
notyfikowanemu laboratorium (ujęte w obwieszczeniu  ministra właściwego  
ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących  
i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach lub ujęte w aktualnym 
wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz 
autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom 
członkowskim Unii Europejskiej), posiadającym siedzibę na terytorium RP”.  

 
§ 2 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

§ 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 w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą, 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 Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości realizację zadań 
związanych z wdrażaniem tego Programu. W oparciu o to Porozumienie Małopolskie 
Centrum Przedsiębiorczości pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu 
m.in. Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, a jednym 
z przypisanych mu zadań jest przeprowadzanie procesu naboru i oceny wniosków 
o dofinansowanie w oparciu o ustalone kryteria. 

Zmiany w powyższych dokumentach, wynikają z decyzji Instytucji 
Zarządzającej RPO WM o konieczności dostosowania zapisów dokumentacji 
konkursowej do aktualnych uwarunkowań formalno – prawnych.   

 


