
UCHWAŁA Nr 457/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 24 marca 2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1946/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 29 października 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 9.1 Aktywna 
integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja – projekty konkursowe 
wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A – realizowane przez ośrodki pomocy 
społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na 
rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia – nabór dedykowany projektom, 
których kwota dofinansowania wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 
100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE, 
aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty bezpośrednie 
rozliczane są w całości uproszczonymi metodami tj. kwotami ryczałtowymi 
określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt. 1 
oraz art. 41ustawy 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 2018 r. poz. 1431 
z późn. zm.), biorąc pod uwagę zapisy zawarte w Uchwale Nr 460/18 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały 
Nr 344/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia 
projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 z późn. zm. 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., Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 
maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 oraz biorąc pod uwagę zapisy 
Rozdziału 6 ust. 2 Regulaminu konkursu nr RPMP.09.01.01-IP.01-12-040/19 stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1946/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 
października 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 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja – 
projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, Typ projektu A – realizowane przez ośrodki 
pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz ich otoczenia – nabór dedykowany projektom, których kwota dofinansowania 



wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym kursem 
wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), w których koszty 
bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami tj. kwotami ryczałtowymi 
określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy budżet projektu, Zarząd 
Województwa Małopolskiego uchwala co następuje: 

§ 1. 

Zmienia się Uchwałę Nr 1946/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 
października 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 9.1 Aktywna integracja, 
Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla 
OPS/PCPR, Typ projektu A – realizowane przez ośrodki pomocy społecznej 
i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji 
społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
oraz ich otoczenia – nabór dedykowany projektom, których kwota dofinansowania 
wyrażona w PLN nie przekracza równowartości 100 tys. EUR (zgodnie z miesięcznym 
kursem wymiany stosowanym przez KE, aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu), 
w których koszty bezpośrednie rozliczane są w całości uproszczonymi metodami 
tj. kwotami ryczałtowymi określonymi przez beneficjenta w oparciu o szczegółowy 
budżet projektu w ten sposób, że w Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik 
nr 1 do tej Uchwały: 

1. W Podrozdziale 2.1 ust. 1 zdanie 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwa od dnia 30 listopada 2019 r. 
(dzień otwarcia naboru) do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 15:00 (dzień i godzina 
zamknięcia naboru).” 

2. W Podrozdziale 3.2 ust. 18 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2020 r.” 

§ 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 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) Instytucją Zarządzającą 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (IZ) jest Zarząd Województwa Małopolskiego. W zakresie Podziałania 9.1.1 IZ, 
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. z późn. zm., powierzyła Małopolskiemu 
Centrum Przedsiębiorczości funkcję Instytucji Pośredniczącej.  

Zmiana terminu naboru wniosków o dofinansowanie wynika z ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemicznego w Polsce. Wydłużenie terminu naboru pozwoli wszystkim 
zainteresowanym na złożenie wniosków o dofinansowanie w konkursie. 
Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu jest konsekwencją wydłużenia terminu 
naboru wniosków. 

Powyższa zmiana jest zgodna z Uchwałą Nr 580/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji 
Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2014-2020 z późn. zm.  

Zmiana w Regulaminie konkursu 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.). 


