
 

 

 
 

UCHWAŁA  Nr 96 /19 
 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
 

z dnia 24 stycznia 2019 r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia naboru na partnera spoza sektora finansów 
publicznych do realizacji projektu pn. „Inkubator Dostępności” w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV 
„Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje 
społeczne. 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.), art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1431), w związku z Uchwałą nr 2282/18 z dnia 13 grudnia 2018 r. 
w sprawie ogłoszenia naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do 
realizacji projektu: pn. „Inkubator Dostępności” w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Zarząd Województwa 
Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Postanawia się rozstrzygnąć nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych 
do realizacji projektu pn. pn. „Inkubator Dostępności” w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i 
współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, wybierając jako 
Partnera Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Krakowie. 

§ 2. 

Wyboru Partnera dokonuje się na podstawie listy rankingowej uwzględniającej wynik 
oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

 
 

§ 3. 
 

Z podmiotem, o którym mowa w § 1 zostanie zawarta umowa partnerska, 
określająca w szczególności przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, zakres  
i formę udziału partnera w projekcie a także sposób przekazywania dofinansowania 
na pokrycie kosztów ponoszonych przez partnera umożliwiający określenie kwoty 
dofinansowania udzielonego partnerowi. 



 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Krakowie. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

 

UZASADNIENIE 

 

Dnia 14 grudnia 2018 r., na mocy upoważnienia Zarządu Województwa 

Małopolskiego wydanego uchwałą nr 2282/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku, Dyrektor 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił nabór na partnera 

spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu pn. „Inkubator 

Dostępności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  

Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 

4.1 Innowacje społeczne.  

W trakcie trwającego naboru została złożona jedna oferta. Oferta spełniła kryteria 

formalne określone w regulaminie konkursu, w związku z czym została przekazana 

Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą nr 31/19 Zarządu Województwa 

Małopolskiego celem dokonania oceny merytorycznej.   

 

W wyniku przeprowadzenia oceny merytorycznej Fundacja Instytut Rozwoju 

Regionalnego uzyskała wynik 107,75 na 130 punktów możliwych do uzyskania i 

została wybrana jako Partner projektu pn. pn. „Inkubator Dostępności” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV „Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


