
 
UCHWAŁA Nr 1676/15 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 8 grudnia 2015 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 879/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania  
w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR dla średnich przedsiębiorstw  
w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
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 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku 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., w związku 
z § 19 ust. 34 i 38 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów średnich przedsiębiorstw przyjętego Uchwałą nr 193/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2015 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., 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., Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, 
co następuje: 

§ 1 
Dokonuje się zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 879/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR dla średnich 
przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z późn. 
zm., stanowiącego listę podstawową projektów wybranych do dofinansowania, 
w ten sposób, iż lista ta otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 1 do 
niniejszej Uchwały. Podpisywanie umów o dofinansowanie projektów możliwe jest 
w odniesieniu do projektów umieszczonych na tej liście. 



 
§ 2 

Dokonuje się zmiany Załącznika nr 2 do Uchwały Nr 879/15 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie wyboru projektów 
do dofinansowania w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR dla średnich 
przedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 „Rozwój i podniesienie konkurencyjności 
przedsiębiorstw”, Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 z późn. 
zm., stanowiącego listę rezerwową projektów wybranych do dofinansowania, 
w ten sposób, iż lista ta otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do 
niniejszej Uchwały. 

§ 3 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z § 19 ust. 38 Regulaminu konkursu nr MCP/2.1.A/13/2015/ŚR w ramach 
Działania 2.1 MRPO „Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, 
Schemat A „Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP” w przypadku stwierdzenia,  
iż dostępna alokacja pozwala na podpisanie umów w odniesieniu do projektów 
umieszczonych na liście rezerwowej, Zarząd Województwa Małopolskiego podejmuje 
decyzję o zmianie listy podstawowej projektów. 

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 9 084 800,00 euro. 

Ponadto do siedziby MCP wpłynęły decyzje o rezygnacji z podpisania umowy 
o dofinansowania projektów nr: MRPO.02.01.01-12-0039/15 oraz MRPO.02.01.01-
12-0074/15.  

Zgodnie z kursem euro Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia 
kwotowania środków w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się 
obliczenia, tj. kursem euro z 27 listopada 2015 r. (4,2631 zł), kwota środków 
możliwych do zaangażowania w grudniu 2015 r. w celu podpisania umów  
o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Schemat A MRPO  jest wystarczająca, aby 
dofinansować 3 kolejne projekty znajdujące się dotychczas na liście rezerwowej na 
kwotę 2 586 174,30 zł. W rezultacie łączna wartość projektów znajdujących się na 
liście podstawowej (Załącznik nr 1) wynosi 32 312 940,27 zł. 

W związku z powyższym zmianie ulega lista podstawowa stanowiąca Załącznik 
nr 1 do Uchwały nr 879/15 z późn. zm. i przyjmuje się jego treść w brzmieniu 
określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. Jednocześnie dokonuje się 
aktualizacji listy rezerwowej, stanowiącej Załącznik nr 2 do Uchwały. 
 


