
 
 

 
UCHWAŁA Nr 879/18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 22 maja 2018 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1991/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 30 listopada 2017 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: E. rozwój opieki długoterminowej.  
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), 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 2017 r. poz. 1460 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.), 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 Podrozdziału 2.6 ust. 3 w związku z ust. 2 i 3 Rozdziału 6 
Regulaminu konkursu stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1991/17 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada 2017 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 E. rozwój opieki długoterminowej, Zarząd Województwa Małopolskiego 
uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
Zmienia się Uchwałę Nr 1991/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
30 listopada 2017 r. 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: E. rozwój opieki 
długoterminowej w ten sposób, że: 
 

1. W Regulaminie konkursu stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. Uchwały 
w Podrozdziale 2.6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie 
wynosi 26 917 109,08 PLN6 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset 
siedemnaście tysięcy sto dziewięć i 08/100 PLN), w tym: 

1) wsparcie finansowe EFS – 24 674 157,08 PLN (słownie: dwadzieścia cztery 
miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt siedem 
i 08/100 PLN); 

2) wsparcie krajowe – 2 242 952,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście 
czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa i 00/100 PLN). 

 
2. Załącznikowi nr 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa 

standardowa), do Regulaminu konkursu nadaje się brzmienie Załącznika nr 1 
do niniejszej Uchwały. 
 

3. Załącznikowi nr 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe), 
do Regulaminu konkursu nadaje się brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej 
Uchwały. 

 
 

§ 2. 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

 
§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                           
6 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu została określona 

w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 580/15 z dnia 14 maja 2015 r. ZWM 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.  (w skrócie RPRD) * kurs księgowy publikowany na 
stronie:http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html z przedostatniego 
dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym 
miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych. 



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 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) Instytucją Zarządzającą 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 (IZ) jest Zarząd Województwa Małopolskiego. W zakresie Poddziałania 9.2.1 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 IP. 
 
Zmiana kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie 
z 12 201 543,99 PLN na 26 917 109,08 PLN pozwoli na dofinansowanie wszystkich 
poprawnych wniosków złożonych w naborze w ramach ww. Poddziałania.  
 
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. 
 
Ponadto w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 
w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 2367), a także zmianą Podręcznika wnioskodawcy 
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, 
Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 
polityki spójności na lata 2014-2020 i Wytycznych w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 
funduszy unijnych istnieje konieczność dostosowania treści Regulaminu konkursu 
do zapisów ww. dokumentów. Wprowadzono również zmiany o charakterze 
porządkującym i doprecyzowującym. 
 
Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują 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 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.). 


