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UCHWAŁA Nr 224/18 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 15 lutego 2018 roku 

w sprawie zmiany uchwał w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 
6, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096, z późn. zm.), art. 9 ust.1 pkt. 2, art. 9 
ust. 2 pkt. 2 i 3 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 2017 r., poz. 1460, 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, 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., Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zmienia się: 

1) Uchwałę Nr 223/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lutego 
2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 2 Osi priorytetowej 
Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 
2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm., 

2) Uchwałę Nr 1151/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 
2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej 
Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie 
dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm., 

3) Uchwałę Nr 1252/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 sierpnia 
2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej 
Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego  
i naturalnego, poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020 z późn. zm., 

4) Uchwałę Nr 1327/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 
2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 1 Osi priorytetowej 
Gospodarka wiedzy, działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki  
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020 z późn. zm., 

5) Uchwałę Nr 1745/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 
2016 r. w sprawie Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 
poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia 
zbiorników wodnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm., 

6) Uchwałę Nr 260/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 
2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 12 Osi priorytetowej 
Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 
Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym 
– SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm., 

7) Uchwałę Nr 284/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 
2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, 
Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020 z późn. zm., 

8) Uchwałę Nr 285/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 
2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, 
Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014 – 2020 z późn. zm., 

9) Uchwałę Nr 286/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 
2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów 
wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm., 

10) Uchwałę Nr 1190/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 
2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 2 Osi priorytetowej 
Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 
2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm., 

w taki sposób, że:  

a) W § 4 pkt 11 Regulaminu konkursu, określonego w punkcie nr 1, 2, 3, 6 niniejszej 

uchwały, wykreśla się zapis w brzmieniu: „Minimalny wkład własny 

Beneficjenta – minimalny wymagany udział środków finansowych, w wydatkach 

kwalifikowalnych projektu, pochodzących ze środków własnych Beneficjenta 

(m.in. z przychodów, dochodów, pożyczek lub kredytów) lub innych 

zewnętrznych źródeł finansowania. Minimalny wkład własny Beneficjenta musi 

zostać uzupełniony o środki niezbędne na pokrycie kosztów 

niekwalifikowalnych.” i przyjmuje się zapis w brzmieniu: „Minimalny wkład 
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własny Beneficjenta – minimalny wymagany udział środków beneficjenta, 

w wydatkach kwalifikowalnych projektu (w formie finansowej lub wkładu 

niepieniężnego), pochodzących ze środków własnych Beneficjenta lub innych 

zewnętrznych źródeł finansowania. Minimalny wkład własny Beneficjenta musi 

zostać uzupełniony o środki niezbędne na pokrycie kosztów 

niekwalifikowalnych.”; 

 

b) W § 4 pkt 16 Regulaminu konkursu, określonego w punkcie nr 4 niniejszej 

uchwały, wykreśla się zapis w brzmieniu: „Minimalny wkład własny 

Beneficjenta – minimalny wymagany udział środków finansowych, w wydatkach 

kwalifikowalnych projektu, pochodzących ze środków własnych Beneficjenta 

(m.in. z przychodów, dochodów, pożyczek lub kredytów) lub innych 

zewnętrznych źródeł finansowania. Minimalny wkład własny Beneficjenta musi 

zostać uzupełniony o środki niezbędne na pokrycie kosztów 

niekwalifikowalnych.” i przyjmuje się zapis w brzmieniu: „Minimalny wkład 

własny Beneficjenta – minimalny wymagany udział środków beneficjenta, 

w wydatkach kwalifikowalnych projektu (w formie finansowej lub wkładu 

niepieniężnego), pochodzących ze środków własnych Beneficjenta lub innych 

zewnętrznych źródeł finansowania. Minimalny wkład własny Beneficjenta musi 

zostać uzupełniony o środki niezbędne na pokrycie kosztów 

niekwalifikowalnych.”; 

 

c) W § 4 pkt 13 Regulaminu konkursu, określonego w punkcie nr 5, 9 niniejszej 

uchwały, wykreśla się zapis w brzmieniu: „Minimalny wkład własny 

Beneficjenta – minimalny wymagany udział środków finansowych, w wydatkach 

kwalifikowalnych projektu, pochodzących ze środków własnych Beneficjenta 

(m.in. z przychodów, dochodów, pożyczek lub kredytów) lub innych 

zewnętrznych źródeł finansowania. Minimalny wkład własny Beneficjenta musi 

zostać uzupełniony o środki niezbędne na pokrycie kosztów 

niekwalifikowalnych.” i przyjmuje się zapis w brzmieniu: „Minimalny wkład 

własny Beneficjenta – minimalny wymagany udział środków beneficjenta, 

w wydatkach kwalifikowalnych projektu (w formie finansowej lub wkładu 

niepieniężnego), pochodzących ze środków własnych Beneficjenta lub innych 

zewnętrznych źródeł finansowania. Minimalny wkład własny Beneficjenta musi 

zostać uzupełniony o środki niezbędne na pokrycie kosztów 

niekwalifikowalnych.”; 

 
d) W § 4 pkt 14 Regulaminu konkursu, określonego w punkcie nr 7, 8 niniejszej 

uchwały, wykreśla się zapis w brzmieniu: „Minimalny wkład własny 

Beneficjenta – minimalny wymagany udział środków finansowych, w wydatkach 

kwalifikowalnych projektu, pochodzących ze środków własnych Beneficjenta 

(m.in. z przychodów, dochodów, pożyczek lub kredytów) lub innych 

zewnętrznych źródeł finansowania. Minimalny wkład własny Beneficjenta musi 

zostać uzupełniony o środki niezbędne na pokrycie kosztów 
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niekwalifikowalnych.” i przyjmuje się zapis w brzmieniu: „Minimalny wkład 

własny Beneficjenta – minimalny wymagany udział środków beneficjenta, 

w wydatkach kwalifikowalnych projektu (w formie finansowej lub wkładu 

niepieniężnego), pochodzących ze środków własnych Beneficjenta lub innych 

zewnętrznych źródeł finansowania. Minimalny wkład własny Beneficjenta musi 

zostać uzupełniony o środki niezbędne na pokrycie kosztów 

niekwalifikowalnych.”; 

 

e) W § 4 pkt 12 Regulaminu konkursu, określonego w punkcie nr 10 niniejszej 

uchwały, wykreśla się zapis w brzmieniu: „Minimalny wkład własny 

Beneficjenta – minimalny wymagany udział środków finansowych, w wydatkach 

kwalifikowalnych projektu, pochodzących ze środków własnych Beneficjenta 

(m.in. z przychodów, dochodów, pożyczek lub kredytów) lub innych 

zewnętrznych źródeł finansowania. Minimalny wkład własny Beneficjenta musi 

zostać uzupełniony o środki niezbędne na pokrycie kosztów 

niekwalifikowalnych.” i przyjmuje się zapis w brzmieniu: „Minimalny wkład 

własny Beneficjenta – minimalny wymagany udział środków beneficjenta, 

w wydatkach kwalifikowalnych projektu (w formie finansowej lub wkładu 

niepieniężnego), pochodzących ze środków własnych Beneficjenta lub innych 

zewnętrznych źródeł finansowania. Minimalny wkład własny Beneficjenta musi 

zostać uzupełniony o środki niezbędne na pokrycie kosztów 

niekwalifikowalnych.”. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Niniejsza uchwała wprowadza zmianę w zakresie definicji minimalnego wkładu 
własnego Beneficjenta, w ten sposób, iż doprecyzowuje, iż obejmuje on zarówno 
wkład finansowy, jak i wkład niepieniężny. 

Zmiana Regulaminów konkursów nie skutkuje nierównym traktowaniem 
Wnioskodawców. 

 

 

 

 


