
UCHWAŁA Nr 2165/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 13 grudnia 2022 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 2236/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 w ramach 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 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – 
ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób 
niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności 
placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych 
oraz Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków 
interwencji kryzysowej 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. 2094), 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 33/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 stycznia  
2022 r. w sprawie  publikacji  informacji o zmianie 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., 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 Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji 
zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 zawartego w dniu 10 lipca 2015 r. z późn. zm. pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska oraz biorąc 
pod uwagę zapisy Regulaminu konkursu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały 
Nr 647/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 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 9.2.2 Usługi 
opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające 
opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla 
tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację 
osób niesamodzielnych oraz Typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności 



ośrodków interwencji kryzysowej z późn. zm., Zarząd Województwa Małopolskiego 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zmienia się Uchwałę Nr 2236/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 
grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 
w ramach 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 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja 
kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób 
niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek 
zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oraz Typ 
projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowe z 
późn. zm., w taki sposób, że Załącznikowi nr 1 do tej Uchwały nadaje się brzmienie 
określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały, a Załącznikowi nr 2 do tej Uchwały 
nadaje się brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 w ramach 9. 
Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi Społeczne 
i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, 
Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób 
niesamodzielnych, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek 
zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych oraz Typ 
projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności ośrodków interwencji kryzysowej, 
Zarząd Województwa Małopolskiego dokonuje zmiany rozstrzygnięcia konkursu 
poprzez przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów 
(Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały) oraz Listy projektów wybranych do 
dofinansowania (Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały), po wcześniejszym 
zatwierdzeniu listy przez Zarząd SMK. 

Uchwałą Nr 6 /2022 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 29 
listopada 2022 r. w sprawie zmiany treści uchwały nr 9/2019 Zarządu Stowarzyszenia 
Metropolia Krakowska z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów oraz listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19 z późn. zm.,  Zarząd SMK zatwierdził 
zmienioną Listę ocenionych projektów. 

Zgodnie z alokacją wskazaną w Regulaminie konkursu, zmienionym Uchwałą 
Nr 81/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., kwota środków przeznaczonych na 
dofinansowanie projektów wynosi 41 395 552,92 PLN. W konkursie dofinansowanych 
zostało 14 projektów ocenionych pozytywnie (w tym 1 projekt wybrany uchwałą nr 
2236/19, 13 projektów wybranych uchwałą nr 119/20). 

Lista projektów wybranych do dofinansowania została zaktualizowana w zakresie 
kwoty dofinansowania jednego projektu – zwiększenie wartości projektu nr 
RPMP.09.02.02-12-0449/19 (poz. 2), w związku ze wzrostem wynagrodzeń 
zasadniczych pracowników medycznych  oraz okołomedycznych – w wyniku zmiany 
ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych  oraz niektórych innych ustaw 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1352). 


