
 
 

UCHWAŁA Nr 466/19 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 26 marca 2019 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. 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 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 2018 r. poz. 1431), biorąc pod uwagę zapisy 
zawarte w Załączniku Nr 3 do Uchwały 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 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 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, 
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 
 



§ 1. 
W Uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W Regulaminie konkursu stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. Uchwały 
w Podrozdziale 2.4: 

1) ust. 9 pkt 9) otrzymuje następujące brzmienie: 

„Kwota dotacji przyznana na utworzenie 1 miejsca pracy jest zawsze równa 
przyjętej, w ramach niniejszego konkursu, stawce jednostkowej wynoszącej 
21 020,00 PLN. W sytuacji, gdyby z szacunkowego budżetu wynikało, że kwota 
niezbędna na utworzenie miejsca pracy jest niższa niż stawka jednostkowa, 
wysokość przyznanego dofinansowania nie ulega zmianie i jest równa stawce 
jednostkowej. Status podatnika VAT również nie wpływa na wysokość stawki 
jednostkowej, a tym samym na wartość przyznawanego dofinansowania.” 

2) ust. 9 pkt 14) lit. c) tiret iv) otrzymuje następujące brzmienie: 

„wsparcie pomostowe udzielane może być wyłącznie w celu finansowania 
składek do ZUS oraz wydatków bieżących w kwotach netto i musi być rozliczane 
na podstawie zestawienia opartego na dokumentach księgowych.” 

2. W Regulaminie konkursu stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. Uchwały 
w Podrozdziale 2.5: 

1) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„We wniosku o dofinansowanie (w polu E.5) należy również uwzględnić 
wskaźnik określony dla przyjętej w konkursie stawki jednostkowej Liczba miejsc 
pracy utworzonych w PS w wyniku przyznania dofinansowania na tworzenie 
miejsc pracy.” 

2) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„Szczegółowe informacje dot. monitorowania wskaźników zawarte są 
w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020.” 

3. W Regulaminie konkursu stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. Uchwały 
w Podrozdziale 2.7: 

1) ust. 7 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:  

„Stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w PS będzie mogła zostać 
uznana za kwalifikowalną jeżeli osiągnięty zostanie określony dla niej wskaźnik: 
liczba miejsc pracy utworzonych w PS w wyniku przyznania dofinansowania na 
tworzenie miejsc pracy, a beneficjent będzie posiadał dokumenty niezbędne do 
rozliczenia stawki jednostkowej.” 



2) w tabeli nr 1 zmienia się nazwę wskaźnika rozliczającego stawkę jednostkową 
nadając następujące brzmienie:  

„Liczba miejsc pracy utworzonych w PS w wyniku przyznania dofinansowania 
na tworzenie miejsc pracy.” 

 

§ 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) 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. 
 
W związku z pismem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 lutego 2019, znak 
sprawy: DZF-VI.7510.6.2019.IS, dotyczącym zakresu obowiązywania Wytycznych 
w obszarze Celu Tematycznego 9 w związku z wprowadzeniem stawki jednostkowej 
na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, istnieje konieczność 
dostosowania treści Regulaminu konkursu do wymogów wynikających z niniejszego 
pisma.   
 
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 2018 r. poz. 1431). 
 


