
 

 

UCHWAŁA Nr 1098/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 30 czerwca 2022 roku 

w sprawie zatwierdzenia wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu pn. 
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe 
placówek POZ” realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny 
społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 
Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ H Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 547), art. 35 ustawy o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 4 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego 
w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – 
Wsparcie grantowe placówek POZ” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 217/22 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do 
przygotowania i realizacji projektu nadzwyczajnego Województwa Małopolskiego pn. 
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 3. Wsparcie grantowe dla Placówek 
POZ” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne 
i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, Typ projektu H 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz 
przyjęcia procedur dotyczących wyboru wniosków o powierzenie grantu w brzmieniu 
Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w ramach projektu grantowego „Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 3. Wsparcie grantowe dla Placówek POZ” (ze zm.), 
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Zatwierdza się wnioski o przyznanie grantu w ramach projektu pn. „Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ” 
realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 
9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 
w regionie, Typ H Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, zgodnie z wykazem: 

a)  lista rankingowa, zawierająca listę wniosków zakwalifikowanych do 
otrzymania dofinansowania wraz z wysokością przyznanego grantu stanowi 
załącznik nr 1 do uchwały, 

b) lista wniosków, które nie spełniły kryteriów formalnych wyboru i uzyskały 
ocenę negatywną stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 2. 

Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w ramach projektu pn. „Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ” 
realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.2 



 

 

Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w 
regionie, Typ H Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. 

§ 3. 

Z wybranymi podmiotami, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. a) zostanie zawarta umowa 
powierzenia grantu określająca zakres i warunki realizacji zadania grantowego. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia, Rodziny, 
Równego Traktowania i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Małopolskiego. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 

 

UZASADNIENIE 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe 
placówek POZ” realizowany jest w formule projektu grantowego, o którym mowa w art. 
35 oraz art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

Celem naboru ogłoszonego w ramach ww. projektu grantowego jest wsparcie 
publicznych i niepublicznych podmiotów prowadzących placówki podstawowej opieki 
zdrowotnej (POZ) na terenie całego województwa małopolskiego, które posiadają 
umowę z NFZ i udzielają bezpłatnych świadczeń w zakresie minimum lekarza POZ. 
Działania proponowane w ramach projektu stanowią odpowiedź na wyzwania będące 
skutkiem pandemii COVID-19. 

Na podstawie ogłoszonego przez Województwo Małopolskie – Departament Zdrowia, 
Rodziny, Równego Traktowania i Polityki Społecznej naboru wniosków, w okresie od 
23 lutego do 6 kwietnia 2022 r., do urzędu wpłynęło 236 wniosków o grant. 
 
Po dokonaniu oceny złożonych wniosków o grant, przeprowadzonej przez Komisję ds. 
oceny wniosków powołaną Uchwałą Nr 386/22 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 22 marca 2022 r. – 84 wnioski nie spełniły wymagań formalnych, a do oceny 
merytorycznej przekazane zostały 152 wnioski o grant. Lista wniosków, które nie 
spełniły kryteriów formalnych wyboru i uzyskały ocenę negatywną stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 
  
W wyniku dokonanej oceny merytorycznej dofinansowanie otrzymuje 152 
Wnioskodawców. Lista rankingowa Grantobiorców otrzymujących dofinansowanie w 
ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 
– Wsparcie grantowe placówek POZ”, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
Łączna kwota dofinansowania przekazywana podmiotom uprawnionym do 
aplikowania o grant wynosi 4 723 785,85 zł (słownie: cztery miliony siedemset 
dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 85/100). Kwota alokacji 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapewniona na realizację 
przedmiotowego zadania wynosi 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 
00/100). 
 
Zarząd Województwa Małopolskiego, na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu udzielania 
wsparcia finansowego w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 – Wsparcie grantowe placówek POZ”, po 
zapoznaniu się oceną wniosków w zakresie kryteriów wyboru wniosków o przyznanie 
grantu – postanawia zatwierdzić wyniki oceny formalnej i merytorycznej zgodnie z 
wykazem stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały. 


