
 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 129/21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 16 lutego 2021 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 2166/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 26 listopada 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 III Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 
„Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja 
gospodarcza Małopolski”. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. 
Dz. U. z 2020 poz. 1668 z późn. zm.) uwzględniając zapisy art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 
2 i 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 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 2166/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  
26 listopada 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 III Osi 
Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie 
Małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”, 
w taki sposób, że załącznik nr 6, do Regulaminu dla ww. konkursu, stanowiącego 
załącznik do powyższej Uchwały, pod nazwą „Wzór umowy o dofinansowanie” 
otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 

 



 

 

§ 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 2020 poz. 818 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 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 3.3.1 „Promocja 
gospodarcza Małopolski”.  

Niniejsza uchwała wprowadza korzystne dla Beneficjentów zmiany 
w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu tj. wzorze umowy o dofinansowanie 
polegające na umożliwieniu zwiększeniu z 50% do 90% dofinansowania przekazanego 
w formie zaliczki oraz wydłużenie terminu rozliczenia zaliczki z 90 dni do 180 dni.   

Wprowadzana zmiana, dotycząca zwiększenia kwoty przekazywanej Beneficjentom w 
formie zaliczki oraz zwiększenie czasu na jej rozliczenie,  podyktowana jest trudną 
sytuacją spowodowaną COVID-19 i sygnałami płynącymi od Beneficjentów, którzy 
realizują projekty w ramach tego poddziałania. Zapewni to płynność finansową 
Beneficjentom, którzy realizując przedmiotowe projekty nie będą musieli angażować 
własnych środków finansowych, ponieważ otrzymają więcej środków dofinansowania 
w formie zaliczki.   

Niniejsza uchwała wprowadza również możliwość zastosowania korzystnych dla 
Beneficjentów rozwiązań wynikających z Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych  
w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (Dz. U. poz. 694 z późn. zm.). 
W szczególności wprowadzona zmiana umożliwia Beneficjentom rozliczenia 
w projekcie wydatku, w przypadku gdy w wyniku wystąpienia Covid-19 realizacja celu, 
na który został poniesiony wydatek, okazała się niemożliwia. Umożliwia również 
monitorowanie i kontrolę Beneficjenta przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 
w okresie 3 lat od dnia uznania tego wydatku za wydatek kwalifikowalny. 

Powyższa zmiana Regulaminu nie skutkuje nierównym traktowaniem 
wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014–2020. 


