Uchwała Nr 1870/18
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 9 października 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań
dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 - 2020
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 5 oraz
art. 47 ust. 2 i 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 2018 r., poz. 1431) uwzględniając zapisy 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, przy
uwzględnieniu zapisów 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 Uchwałę Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja
2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata
2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
zmienioną Uchwałami Zarządu Wojewódzkiego nr: 1298/15 z dnia 29 września
2015 r., 1393/15 z dnia 15 października 2015 r., 1579/15 z 24 listopada 2015 r.,
1805/15 z dnia 29 grudnia 2015 r., 479/16 z 31 marca 2016 r., 965/16 z dnia 28
czerwca 2016 r., 1711/16 z dnia 17 listopada 2016 r., 1886/16 z 15 grudnia 2016 r.,
14/17 z dnia 5 stycznia 2017 r., 495/17 z dnia 30 marca 2017 r., 938/17
z 13 czerwca 2017 r., 1324/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r., 1540/17 z dnia 26 września
2017 r., 1681/17 z dnia 19 października 2017 r., 1961/17 z dnia 28 listopada 2017 r.,
58/18 z dnia 16 stycznia 2018 r., 153/18 z dnia 1 lutego 2018 r., 288/18
z dnia 27 lutego 2018 r., 385/18 z dnia 16 marca 2018 r., 595/18 z 12 kwietnia 2018 r.,
838/18 z 22 maja 2018 r., 1073/18 z 19 czerwca 2018 r., 1315/18 z dnia 24 lipca,
1626/18 z dnia 7 września 2018 r. oraz 1699/18 z dnia 18 września 2018 r.
w ten sposób,
1) załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) załącznik nr 5 do tej uchwały pn. „Harmonogram naborów wniosków
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok” otrzymuje brzmienie
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
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§2
Wykonanie uchwały powierza
Programami Operacyjnymi.

się

Dyrektorowi
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Departamentu

Zarządzania

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
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1431) Instytucją Zarządzającą odpowiedzialną za prawidłową realizację
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest
Zarząd Województwa Małopolskiego.
Mając na uwadze powyższe dokonuje się następujących zmian:
1. W ramach poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR przenosi się
oszczędności w wysokości 895 144 euro z I konkursu na II konkurs, tym samym
zwiększając alokację do 7 645 305 euro, w celu umożliwienia wyboru jak największej
liczby projektów.
2. W ramach działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym,
zmienia się tryb naboru z otwartego na zamknięty, w celu optymalizacji zadań w ramach
naboru.
3. W ramach poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł
odnawialnych zwiększą się alokację o 4 000 000 euro do poziomu 45 467 634 euro,
poprzez przeniesienie oszczędności z I naboru w wysokości 2 000 000 euro oraz II naboru
w wysokości 2 000 000 euro w ramach poddziałania 4.1.2 Rozwój infrastruktury
dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w celu uzupełnienia dofinansowania dla
wybranych projektów. Ww. przesunięciu towarzyszy także przeniesienie kwoty rezerwy
wykonania
w wysokości 4 000 000 z poddziałania 4.1.2 na 4.1.1.
4. W ramach poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT dodaje się nowy
Typ C pn. Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej
uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów
Zdolnych.
5. W ramach poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR oszczędności
w wysokości 96 740 euro przenosi się z I naboru na II nabór, tym samym zwiększając jego
alokację do 27 792 857 euro. Dodatkowo dodaje się nowy Typ C pn. Rozwój uzdolnień
oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji
kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.
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