
           
 

 

 
UCHWAŁA Nr 124/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 31 stycznia 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1773/16 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 29 listopada 2016 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 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój 
kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT,  
Typy projektów:  

A.  tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,  

B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego,  
w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 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 2016 r. poz. 217 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., 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  
w oparciu o zapisy 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 Podrozdziału 2.7 pkt 1 w związku z pkt 2 i 3 Rozdziału 6 Regulaminu konkursu 
stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1773/16 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 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 
10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia 
ogólnego, Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – ZIT,  
 
 
Typy projektów:  



A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb 
dzieci z niepełnosprawnościami,  
B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod 
kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami,  
 
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Zmienia się Uchwałę Nr 1773/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 
listopada 2016 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 10. Osi Priorytetowej 
Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 
10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT,  

Typy projektów:  

A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 

B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego,  
w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, 
 

w ten sposób,  że Załącznik nr 1 do ww. Uchwały otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 
do niniejszej Uchwały. 

 

§ 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 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) Instytucją Zarządzającą 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 jest Zarząd Województwa Małopolskiego. 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. oraz na mocy 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. Instytucja Zarządzająca 
RPO WM powierzyła Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości (MCP)  
i Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska (SMK) realizację zadań związanych  
z wdrażaniem RPO WM. W oparciu o ww. Porozumienia, Małopolskie Centrum 
Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska funkcję Instytucji 
Pośredniczącej we wdrażaniu m.in. Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,  
a jednym z przypisanych mu zadań jest przeprowadzanie procesu naboru i oceny 
wniosków o dofinansowanie w oparciu o ustalone kryteria. 
 
Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 spowodowana jest 
zmianą Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020. W celu umożliwienia Wnioskodawcom złożenia wniosków  
o dofinansowanie w oparciu o zaktualizowany Regulamin konkursu, proponuje się 
wydłużenie terminu naboru wniosków. 
Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkowy. 
W związku z powyższym aktualizacji podlegają: 

 Regulamin konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16,   

 Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-
IP.01-12-087/16, 

 Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej wnioski złożone  
w konkursie nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-
IP.01-12-087/16, 

 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (umowa standardowa), 
stanowiący Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-
IP.01-12-087/16, 

 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe), stanowiący 
Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-
087/16. 

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców, zgodnie  
z 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 2016 r. poz. 217 z późn. zm.). 


