
 

 
UCHWAŁA Nr 1433/15 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 22 października 2015 r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 193/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 
wniosków o dofinansowanie projektów średnich przedsiębiorstw ze środków 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w 
ramach II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy”, Działanie 2.1 
„Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat 
A ”Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” z późn. zm. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 25 pkt. 1, art. 26 ust. 1 pkt 4 oraz 
art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.), biorąc pod uwagę zapisy zawarte 
w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
4 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z późn. zm. oraz w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 
938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie 
przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
lata 2007 – 2013 z  późn. zm., a także w oparciu o zapisy Porozumienia w sprawie  
wdrażania II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy” Małopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartego w dniu 7 marca 
2008 r. z późn. zm., uchwala się co następuje: 
 

§ 1 

§ 18 ust. 1 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze 
środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w 
ramach II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy”, Działanie 2.1 „Rozwój 
i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie 
inwestycji w MŚP” przyjętego Uchwałą Nr 193/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 19 lutego 2015 roku, w dotychczasowym brzmieniu:   

 „Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego 
konkursu wynosi 7 292 564,71 EURO (słownie euro: siedem milionów dwieście 
dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery 71/100), w tym wkład 
środków unijnych: 6 198 680,00 EURO (słownie euro: sześć milionów sto 
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt 00/100) oraz wkład środków 
z budżetu państwa, stanowiący uzupełnienie do wkładu unijnego w przypadku 
projektów, w których nie występuje inny krajowy wkład publiczny: 1 093 884,71 EURO 
(słownie euro: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery 
71/100).” 



 

otrzymuje brzmienie: 

„Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego 
konkursu wynosi 8 473 035,30 EURO (słownie euro: osiem milionów czterysta 
siedemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści pięć 30/100), w tym wkład środków unijnych: 
7 202 080,00 EURO (słownie euro: siedem milionów dwieście dwa tysiące 
osiemdziesiąt 00/100) oraz wkład środków z budżetu państwa, stanowiący 
uzupełnienie do wkładu unijnego w przypadku projektów, w których nie występuje inny 
krajowy wkład publiczny: 1 270 955,30  EURO (słownie euro: jeden milion dwieście 
siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć 30/100).”  

§2 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 25 pkt. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.) Instytucją Zarządzającą 
odpowiedzialną za prawidłową realizację Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2007- 2013 jest Zarząd Województwa Małopolskiego. Na mocy 
Porozumienia w sprawie wdrażania II Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej 
szansy” Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
zawartego dnia 7 marca 2008 r. z późn. zm., Instytucja Zarządzająca MRPO 
powierzyła Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości wdrażanie działań z zakresu II 
Osi priorytetowej „Gospodarka regionalnej szansy” tego Programu. W oparciu 
o to Porozumienie Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości pełni funkcję Instytucji 
Pośredniczącej II stopnia we wdrażaniu II Osi priorytetowej MRPO, a jednym 
z przypisanych mu zadań jest przeprowadzanie procesu naboru i oceny wniosków 
o dofinansowanie w oparciu o ustalone kryteria. 

W dniu 15 października 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zmiany 
Ramowego Planu Realizacji Działań w ramach Małopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 określającego kwotę alokacji 
przeznaczoną na poszczególne konkursy. Powyższa zmiana pozwala na zmianę 
Regulaminu konkursu w zakresie kwoty alokacji, która aktualnie wynosi 8 473 035,30  
euro. 

Powyższe zmiany nie spowodują pogorszenia zasad konkursu, warunków realizacji 
projektu oraz nie nałożą na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych 
obowiązków zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.). 


