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PROTOKÓŁ  

Z II POSIEDZENIA FORUM SUBREGIONU SĄDECKIEGO 

Krynica-Zdrój, 6 maja 2014 r. 

 

 

W posiedzeniu Forum uczestniczyli: P. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, 

P. Stanisław Sorys, Członek Zarządu WM (Przewodniczący Forum) P. Roman Ciepiela, Wicemarszałek 

WM (Zastępca Przewodniczącego) oraz pozostali uczestnicy forum w liczbie 28. 

Obsługę posiedzenia zapewnił Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego.  

Porządek obrad stanowi Załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista imienna uczestników stanowi Załącznik nr 2 do protokołu.   

 

I. Otwarcie II posiedzenia Forum Subregionu Sądeckiego 

Posiedzenie Forum otworzył P. Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, który przywitał 

uczestników oraz podziękował za przyjęcie zaproszenia do udziału w pracach Forum.  

Tytułem wstępu Marszałek WM przedstawił stan prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym 

dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). Nakreślił plan spotkania wskazując 

na takie tematy jak: obszary strategicznej interwencji dla subregionów w perspektywie 2014+, 

propozycję podziału środków europejskich oraz harmonogram II naboru przedsięwzięć  

w subregionach. 

 

II. Prezentacja wsparcia dla subregionów z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-

2020, skierowanego do Komisji Europejskiej – P. Roman Ciepiela, Wicemarszałek WM, P. 

Stanisław Sorys, Członek Zarządu WM 

Prezentacja dostępna na stronie Województwa Małopolskiego – pod linkiem:    

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Krynica_RPO%20WM%202014-202K.pdf 

 

III. Prezentacja algorytmu podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020- P. Marek 

Sowa, Marszałek WM 

Prezentacja dostępna na stronie Województwa Małopolskiego – pod linkiem:    

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Krynica_Algorytm.pdf 

 

IV. Przedstawienie uwarunkowań i harmonogramu prac nad przedsięwzięciami subregionalnymi 

– P. Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 

Prezentacja dostępna na stronie Województwa Małopolskiego – pod linkiem:    

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Krynica_projekty%20subregionalne_DPR.pdf 

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Krynica_RPO%20WM%202014-202K.pdf
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Krynica_Algorytm.pdf
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Krynica_projekty%20subregionalne_DPR.pdf
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V. Dyskusja 

Po zakończeniu wszystkich wystąpień, P. Przewodniczący Forum zaprosił uczestników do dyskusji.  

Pierwsze pytanie uczestników Forum, które zadała Pani Katarzyna Zygmunt (Wiceprezes Krynickiego 

Towarzystwa Kulturalnego im .Jana Kiepury i Prezes Stowarzyszenia INFINITAS) dotyczyło terminu 

przekazania kart projektu (tzw. fiszek) oraz konieczności dołączania umów o współpracę przez 

podmioty składające projekty. 

Wicemarszałek WM, P. Roman Ciepiela podkreślił, iż zachęca wszystkich do składania partnerskich 

projektów, niemniej jednak wszystko będzie zależało od specyfiki danego projektu.  

P. Marek Sowa, Marszałek WM podkreślił, że struktura Forum, która zakłada uczestnictwo 

przedstawicieli wszystkich środowisk, sprzyja wspólnemu działaniu. Zaapelował do członków Forum, 

aby podczas wyboru projektów zwracać uwagę na rzeczywiste zaangażowanie partnerów, które 

powinno wiązać się z udostępnieniem zasobów, najczęściej finansowych.  

P. Paweł Kukla, Prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej zapytał o możliwość włączenia przedstawicieli 

środowiska gospodarczego w pracach Forum poprzez wniesioną wiedzę, konsultacje, promowanie 

najlepszych projektów. 

P. Mirosław Wędrychowicz, Starosta Powiatu Gorlickiego zaznaczył, że zaprezentowany wcześniej 

algorytm podziału środków europejskich w kształcie 90%, 5%, 5% nie generuje wartości dodanej dla 

Subregionu Sądeckiego, zaproponował zmianę algortmu w ten sposób, aby liczba ludności stanowiła 

tylko 70 % wagi, natomiast 30 % wagi przypisane było do  PKB i dochodów z PIT-u. P. Starosta zwrócił 

uwagę na fakt, iż 26% alokacji RPO dedykowanej wszystkim subregionom nie odpowiada ich 

potrzebom. Ponadto, P. Starosta zaapelował o większa współpracę południowo-wschodniej Małopolski 

z województwem podkarpackim oraz o możliwość finansowania z 7 osi priorytetowej przebudowy dróg 

kategorii innej niż „z” (zbiorczej). P. Wędrychowicz zapytał także czy w 4 osi priorytetowej powiat 

może pojawić się jako beneficjent. 

W odpowiedzi, Pan Marszałek Marek Sowa zaznaczył, że algorytm podziału alokacji subregionalnej 

zostanie zaprezentowany w całym województwie i musi uzyskać akceptację wszystkich subregionów. 

Marszałek zaznaczył, iż w przypadku południowej części Małopolski dodatkowe środki pochodzić będą 

a Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). Zarząd WM otwarty jest na współpracę z 

miastami podkarpackimi graniczącymi z województwem oraz na Strategię Karpacką. Przypomniał, że 

głównym kryterium dofinansowania przebudowy dróg musi być wysokie natężenie ruchu. Odnosząc się 

do pytania Prezesa Izby Gospodarczej, Marszałek podkreślił, że głos przedsiębiorców podczas 

wyłaniania najlepszych projektów będzie bardzo ważny, tym samym powinni oni uczestniczyć w 

pracach Forum od początku. Wracając do pytań stawianych przez P. Starostę P. Marszałek zaznaczył, 

że głównym partnerem w redukcji niskiej emisji (oś.4 RPO) pozostają gminy.  

P. Radny Leszek Zegzda w swoim komentarzu zauważył, że dysproporcja pomiędzy alokacją na 

mieszkańca KOM (bez ZIT) i Subregionu Sądeckiego nie jest wielka i nie wpisuje się w politykę 

spójności opartą na wyrównywaniu szans. Zaznaczył również, że 10 mln euro dedykowane dziedzictwu 

naturalnemu w ścieżce subregionalnej jest alokacją nieodpowiadającą potrzebom turystycznym 

subregionu. Poprosił o zwrócenie uwagi na różnicę alokacji pomiędzy subregionami (wyłączając ZIT, 

którego alokacji nie można już zmniejszać). Przypomniał, że większość szlaków rowerowych będzie 

finansowana z poziomu regionalnego, a RPO nie jest jedynym drogą do pozyskania funduszy. 

Zdaniem P. Radnego Grzegorza Biedronia, podczas przygotowania programu autorzy zbyt wielką wagę 

przywiązywali do odgórnych założeń UE.  
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Przypomniano, że po I Forum Subregionu Sądeckiego został rekomendowany projekt dotyczący 

budowy wielofunkcyjnego szlaku łączącego uzdrowiska w powiatach limanowskim, nowosądeckim i 

gorlickim, w związku z obecną sytuacją (zapowiedź niewielkiej alokacji finansowej w tym obszarze) 

koniecznym będzie spowolnienie dalszych przygotowań. 

P. Marszałek zaznaczył, że wspomniany projekt nie został zgłoszony do wsparcia z Pomocy Technicznej 

( w ramach działania 9.3 MRPO 2007-2013) a także, że na uzdrowiska przeznaczone jest dwa razy 

więcej środków niż w obecnej perspektywie finansowej. 

P. Roman Ciepiela Wicemarszałek WM wraz z P. Stanisławem Sorysem, Członkiem Zarządu WM 

zwrócili uwagę, by pamiętać o dostępności wszystkich środków w całym programie i możliwości 

podziału projektów na części oraz zachęcali do jak najwcześniejszych rozmów i uzgodnień co do 

kształtów zgłaszanych projektów w ramach subregionalnego programu. 

P. P. Jan Puchała, Starosta Powiatu Limanowskiego podkreślił, że warunkiem koniecznym do 

osiągnięcia celów jest rozwiązanie problemu komunikacyjnego. Zaapelował aby poprawa dostępności 

komunikacyjnej subregionu sądeckiego stała się działaniem priorytetowym i rozwojowym.  

P. Marszałek przypomniał, że podstawową funkcją Forum jest koncentracja na zadaniach 

dedykowanych subregionom. Natomiast droga relacji Brzesko-Nowy Sącz jest nadal w czołówce 

najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych w województwie. 

P. Stanisław Kiełbasa, Wójt Gminy Nawojowa odniósł się do kwestii budowania przy drogach 

przekaźników internetowych. Zwrócił uwagę, że w gminie Nawojowa nie dociera sygnał telewizyjny, 

radiowy oraz sygnał internetowy. Przypomniał, że gmina składała zestawienia w ramach programu, 

który miał tę kwestię rozwiązać. Jednocześnie zapytał czy Zarząd Województwa rozwiąże ten problem. 

P. Marszałek M. Sowa, potwierdził duży problem z dostępnością sygnału telewizyjnego w Małopolsce.  

Zwrócono także uwagę na istotną rolę drogi Gorlice-Tarnów-Barwinek. 

W odniesieniu do przygotowanych przez ZDW regionalnych tras rowerowych Pan radny Paweł Śliwa  

zaapelował o konieczność uzupełnienia ścieżki rowerowej w południowej części województwa, w 

szczególności w powiecie gorlickim i limanowskim.  

VI. Zamknięcie II posiedzenia Forum Subregionu Sądeckiego 

Kończąc obrady P. Marek Sowa, Marszałek WM podziękował wszystkim uczestnikom  

za przybycie oraz udział w obradach.  

        

 

 

Przewodniczący   

Forum Subregionu Sądeckiego 

  

 

 

………………………………….            

Stanisław Sorys 

Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 
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Załączniki do protokołu z II posiedzenia Forum Subregionu Sądeckiego: 

 

1. Porządek obrad  

2. Lista imienna uczestników [zostanie załączona do końcowej wersji protokołu] 

3. Prezentacja wsparcia dla subregionów z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, skierowanego 

do Komisji Europejskiej [w wersji elektronicznej, dostępna pod adresem]: 

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Krynica_RPO%20WM%202014-202K.pdf 

4. Prezentacja algorytmu podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020 

[w wersji elektronicznej, dostępna pod adresem]:  

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Krynica_Algorytm.pdf 

5. Uwarunkowania i harmonogram prac nad przedsięwzięciami subregionalnymi [w wersji elektronicznej, 

dostępny pod adresem]: 

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Krynica_projekty%20subregionalne_DPR.pdf 

 

 

 

Protokół sporządziła: Małgorzata Potocka-Momot, pracownik Departamentu Polityki Regionalnej UMWM (tel. 12 29 

90 904, e-mail: Malgorzata.Potocka-Momot@umwm.pl)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Krynica_RPO%20WM%202014-202K.pdf
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Krynica_Algorytm.pdf
http://www.malopolskie.pl/Pliki/2014/Krynica_projekty%20subregionalne_DPR.pdf
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Załącznik nr 1 

 

II POSIEDZENIE 

FORUM SUBREGIONU  

SĄDECKIEGO 
 

 

 

6 maja 2014 

Hotel Czarny Potok Resort & SPA  

ul. Czarny Potok 65  

Krynica-Zdrój 

1300 – 1315 Otwarcie II posiedzenia Forum Subregionu Sądeckiego 

Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego  

1315 – 1415 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020 —  

wsparcie dla subregionów w projekcie programu skierowanym do Komisji Europejskiej  

Stanisław Sorys, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – Przewodniczący Forum 

Roman Ciepiela, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Zastępca Przewodniczącego 

Forum 

Dyskusja 
 

1415 – 1445 Algorytm podziału alokacji subregionalnej RPO WM 2014-2020  

 Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego 

 Dyskusja 
 

1445 – 1600 Uwarunkowania i harmonogram prac nad przedsięwzięciami subregionalnymi –  

Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 

 Dyskusja 
 

1600 Lunch 


