
 

 

UCHWAŁA Nr 777/20 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 2 czerwca 2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania 
i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 
RPO WM 2014-2020 z późn. zm. 

 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt. 2, art. 9 ust. 

2 pkt 2 i 3, art. 38 ust. 1 pkt 2 oraz art. 48 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), ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w 

związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 694), biorąc 

pod uwagę zapisy zawarte w Uchwale 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 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.,. 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, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zmienia się Uchwałę Nr 1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 
października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektów 
składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 z 
późn. zm., w ten sposób, że:  



 

 

 

 

1. W Załączniku Nr 1 do „Wzoru Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w 
sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu”, stanowiącego załącznik Nr 
3 dla projektu współfinansowanego z EFS do Regulaminu przygotowania i oceny 
projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO 
WM 2014-2020), tj. w „Zasadach realizacji projektów dla których Beneficjentem 
jest Województwo Małopolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” w § 5 ust. 1 lit b) otrzymuje 
brzmienie: 

b) Środki finansowe na realizację Projektu przez Partnera będącego 
państwową jednostką budżetową zabezpieczane są w planie finansowym tego 
Partnera na dany rok budżetowy w ramach części budżetowej właściwego 
dysponenta lub w rezerwie celowej. Na podstawie przepisu art. 188 ust. 1a 
Ustawy o finansach publicznych IZ RPO WM upoważnia Partnera/ów 
:…………………………. do wystawiania i przekazywania bezpośrednio do 
Banku Gospodarstwa Krajowego zleceń płatności, o których mowa w §1 pkt 58, 
na rzecz odbiorców, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dla ważności 
ww. upoważnienia niezbędne jest uzyskanie zgody dysponenta części 
budżetowej. Warunkiem dokonania płatności będzie wystawienie przez 
Partnera będącego państwową jednostką budżetową zlecenia płatności oraz 
posiadanie przez tego Partnera upoważnienia dysponenta części budżetowej 
do wydawania zgody na dokonywanie płatności, o którym mowa w art. 188 ust. 
2 Ustawy o finansach publicznych. Partner będący państwową jednostką 
budżetową jest upoważniony do wystawiania zleceń płatności do kwoty 
określonej w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Beneficjent jest 
zobowiązany, niezwłocznie po wejściu w życie Uchwały, o której mowa w § 1 
pkt. 43, do przekazania Instytucji Pośredniczącej RPO WM dokumentów 
potwierdzających zabezpieczenie środków w planie finansowym Partnera oraz 
uzyskanego przez Partnera upoważnienia dysponenta części budżetowej.231

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                 
23 Jeśli dotyczy 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów operacyjnych w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818), zwanej dalej Ustawą, 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., Instytucja Zarządzająca RPO WM powierzyła 
Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości realizację zadań związanych z 
wdrażaniem tego Programu. W oparciu o podpisane Porozumienie Małopolskie 
Centrum Przedsiębiorczości pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu m.in. 
1, 3, 9 i 10 Osi Priorytetowej, a jednym z przypisanych mu zadań jest przeprowadzanie 
procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie. 
 
Wprowadzona zmiana na ma celu umożliwienie upoważnienia przez IZ RPO WM 
partnera będącego państwową jednostką budżetową do wystawiania zleceń płatności. 


