
       
UCHWAŁA Nr 518/23 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 28 marca 2023 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały nr 313/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 28 lutego 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, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii 
społecznej, Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, 
obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz 
wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej 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, art. 41 oraz art. 46 ust. 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 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., 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 biorąc pod uwagę 
zapisy Rozdziału 6 ust. 2 oraz Podrozdziału 2.6 ust. 3 Regulaminu konkursu 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 313/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 28 lutego 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, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, 
Typ projektu A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: 
animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów 
ekonomii społecznej z pózn. zm., Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co 
następuje: 

  



§ 1. 

Zmienia się Uchwałę Nr 313/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 
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, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu 
A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji 
lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii 
społecznej z pózn. zm., w ten sposób, że w Regulaminie konkursu, stanowiącym 
Załącznik nr 1 do ww. Uchwały, Podrozdział 2.6 ust. 1 otrzymuje następujące 
brzmienie: 

„Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie 
wynosi 43 490 359,04 PLN (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta 
dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 04/100), w tym: 

 wsparcie finansowe EFS –  38 216 310,72 PLN (słownie: trzydzieści osiem 
milionów dwieście szesnaście tysięcy trzysta dziesięć złotych 72/100) 

 wsparcie krajowe –  5 274 048,32 PLN (słownie: pięć milionów dwieście 
siedemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści osiem złotych 32/100) 

w tym, w podziale na subregiony: 

a) kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w subregionie 
Małopolska Zachodnia (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, 
wadowicki) wynosi 7 434 051,76 PLN (słownie: siedem milionów czterysta 
trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt jeden złotych 76/100), w tym: 

 wsparcie finansowe EFS –  6 539 952,49 PLN (słownie: sześć milionów 
pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 
49/100) 

 wsparcie krajowe –  894 099,27 PLN (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt 
cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 27/100) 

b) kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w subregionie 
KOM wraz Metropolią Krakowską (powiaty: miechowski, krakowski, 
m. Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki) wynosi 
13 201 333,70 PLN (słownie: trzynaście milionów dwieście jeden tysięcy 
trzysta trzydzieści trzy złote 70/100), w tym: 

 wsparcie finansowe EFS –  11 613 884,64 PLN (słownie: jedenaście 
milionów sześćset trzynaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 
64/100) 

 wsparcie krajowe –  1 587 449,06 PLN (słownie: jeden milion pięćset 
osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć złotych 
06/100) 

c) kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w subregionie 
Tarnowskim (powiaty: dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski) wynosi 
8 501 992,11 PLN (słownie: osiem milionów pięćset jeden tysięcy dziewięćset 
dziewięćdziesiąt dwa złote 11/100), w tym: 



 wsparcie finansowe EFS –  7 459 363,20 PLN (słownie: siedem milionów 
czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 
20/100) 

 wsparcie krajowe –  1 042 628,91 PLN (słownie: jeden milion czterdzieści 
dwa tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych 91/100) 

d) kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w subregionie 
Sądeckim (gorlicki,  nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski) wynosi 
9 639 249,57 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści dziewięć 
tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych 57/100), w tym: 

 wsparcie finansowe EFS –  8 474 633,28 PLN (słownie: osiem milionów 
czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy złote 
28/100) 

 wsparcie krajowe – 1 164 616,29 PLN (słownie: jeden milion sto 
sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset szesnaście złotych 29/100) 

e) kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w subregionie 
Podhalańskim (powiaty: suski, nowotarski, tatrzański) wynosi 4 713 731,90 
PLN (słownie: cztery miliony siedemset trzynaście tysięcy siedemset 
trzydzieści jeden złotych 90/100), w tym: 

 wsparcie finansowe EFS –  4 128 477,11 PLN (słownie: cztery miliony sto 
dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 11/100) 

 wsparcie krajowe –  585 254,79 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć 
tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote 79/100)”. 

§ 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 Działania 9.3 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 w Regulaminie konkursu wynika ze zwiększenia kwoty środków 
przeznaczonych na dofinansowanie projektów z 41 201 721,59 PLN na 43 490 359,04 
PLN.  

Zwiększenie wartości projektów związane jest z wydłużeniem okresu realizacji 
projektów, zapewnieniem wsparcia większej liczbie uczestników oraz umożliwieniem 
realizacji działań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie wsparcia 
podmiotów ekonomii społecznej dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 oraz 
agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. 

Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym traktowaniem 
wnioskodawców, o którym mowa w 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.). 


