
       
  
 

 

UCHWAŁA Nr 1209/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 27 sierpnia 2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1089/20 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania grantów 
w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Przedsiębiorczość” dla samozatrudnionych nr RPMP.03.04.06-12-0088/20-01, 
realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach 3 Osi 
Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i 
konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony 
rekompensacyjne, 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 2019 r. poz. 512 z późn. zm.),art. 9 ust. 1 pkt 2 oraz art. 36 ust. 2 w zw. z art. 35 i art. 
36 ust. 1 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), 
biorąc pod uwagę zapisy zawarte w § 29 Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu 

grantowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” dla 
samozatrudnionych, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1089/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 
udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 
Pakiet Przedsiębiorczość” dla samozatrudnionych nr RPMP.03.04.06-12-0088/20-01, 
realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach 3 Osi Priorytetowej 
Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, 
Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, a także w Uchwale Nr 621/20 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru do dofinansowania 
projektu nr RPMP.03.04.06-12-0088/20 złożonego przez Województwo Małopolskie - 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Przedsiębiorczość” w odpowiedzi na nabór nr RPMP.03.04.06-IP.01-12-008/20 dla Działania 
3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne 
w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w Uchwale Nr 240/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia 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., 
Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w 
ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO WM 2014-2020, stanowiącego Załącznik nr 1 do 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., Zarząd 
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zmienia się Uchwałę Nr 1089/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 

2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu grantowego 

pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” dla samozatrudnionych 

nr RPMP.03.04.06-12-0088/20-01, realizowanego przez Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 

Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w 

taki sposób, że w załączniku nr 1 do Uchwały 1089/20, tj. „Regulaminie udzielania grantów w 

ramach projektu grantowego Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” 

dla samozatrudnionych:  

 

1. „§14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Nabór wniosków organizowany w ramach Poddziałania 3.4.6 Bony rekompensacyjne 

realizowany jest w trybie naboru otwartego”. 

2. „§14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

II etap naboru – złożenie wniosku obejmuje okres od 31 sierpnia 2020 godz. 12.00 

do 7 września 2020 do godz. 12.00 lub do momentu gdy wartość grantów w 

złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie 

grantów, o czym grantodawca poinformuje zgodnie z zapisami §16 ust. 1.  

Etap ten zostanie dodatkowo podzielony na dwie części: 

- w pierwszej części przyjmowane będą wnioski od godz. 12.00 do godz. 14.00 w dniu 31 

sierpnia 2020 r. lub do wyczerpania 70% alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów 

(jeżeli wartość złożonych wniosków wyczerpie 70 % alokacji, wówczas możliwość 

złożenia wniosku pojawi się dopiero po godz. 14.00 w dniu 31 sierpnia 2020 r.), 

- druga część rozpocznie się od godz. 14.00 w dniu 31 sierpnia 2020 r. i będzie trwała  do 

godz. 12.00 w dniu 7 września 2020 lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych 

wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów.  

W II etapie należy we wskazanym terminie złożyć uprzednio zatwierdzony (w I etapie 

naboru, o którym mowa w ust. 3) wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego. 

Funkcjonalność umożliwiająca złożenie wniosku dostępna będzie na stronie internetowej 

generatora (www.tarcza.malopolska.pl). W tym celu konieczne będzie podanie 

poprawnego numeru NIP wnioskodawcy, tożsamego z numerem NIP w zatwierdzonym 

wniosku, a następnie złożenie wniosku za pomocą przycisku „złóż wniosek”. Podanie 

błędnego numeru NIP lub numeru NIP innego niż zawarty w zatwierdzonym wniosku 

skutkuje brakiem możliwości złożenia wniosku.  Czynności wykonywane na tym etapie nie 

będą wymagać od użytkownika logowania się do systemu.  

http://www.tarcza.malopolska.pl/


Należy mieć na uwadze, iż data i godzina złożenia wniosku o której mowa w ust. 4 ma 

decydujący wpływ na możliwość otrzymana wsparcia. Termin samego zatwierdzenia 

wniosku  w generatorze w ramach I etapu naboru, o którym mowa w ust. 3, nie będzie 

mieć wpływu na kolejność na listach, o których mowa w §21 Regulaminu”. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

 § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) Instytucją Zarządzającą Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest Zarząd 
Województwa Małopolskiego, który na mocy uchwały nr 607/20 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości do podejmowania czynności w zakresie 
przygotowania projektu grantowego i aplikowania o środki w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 3 
Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich 
MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne, upoważnił Dyrektora Małopolskiego 
Centrum Przedsiębiorczości do podejmowania wszelkich działań związanych z 
przygotowaniem i aplikowaniem o środki dla projektu grantowego, skierowanego do 
małopolskich MŚP, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu wskutek epidemii 
COVID-19 lub które borykają się z trudnościami finansowymi z powodu tej epidemii. 

Zgodnie z zapisem art. 35 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 w ramach programów operacyjnych mogą być realizowane 
projekty grantowe, a właściwa instytucja zatwierdza procedury dotyczące realizacji 
projektu grantowego, opracowane przez beneficjenta projektu grantowego. 

W celu optymalizacji procesu informatycznego związanego z obsługą naboru 
wniosków o bon rekompensacyjny konieczna jest zmiana Regulaminu udzielenia 
grantu w zakresie dotyczącym II etapu naboru, który zostaje podzielony na dwie 
części.  


