
          
 

 

UCHWAŁA Nr 1343/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 24 września 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 z późn. zm. 

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 z późn. zm, 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 z 

późn. zm., 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:  

„§11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Kwota alokacji przeznaczona na sfinansowania wszystkich grantów w ramach projektu 

grantowego wynosi 33 291 000 PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście 

dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100)3. Dofinansowanie pochodzi ze środków EFRR”.  

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. 

 § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 
3 kwota w EUR przeznaczona na dany nabór określona została w załączniku nr 1 do Uchwały 

580/15 ZWM z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań 

dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014 – 2020 z późn. zm.  (w skrócie RPRD) w oparciu o kurs księgowy publikowany 

na stronie internetowej http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-

pln.en.html z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym 

(EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji 

środków wspólnotowych (t.j. 4, 4376 PLN). 

 

http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html
http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-pln.en.html


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. 

Zmiana Regulaminu udzielenia grantu podyktowana jest zwiększeniem alokacji na 
sfinansowanie grantów dla osób samozatrudnionych, których reklamacje zostały 
pozytywnie rozpatrzone.  


