
 
 

UCHWAŁA NR 10/16/POD 
Forum Subregionu Podhalańskiego  

z dnia 19 października 2016 r. 
 

w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 
7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
 

Na podstawie § 4 ust. 2 lit. b Regulaminu Forum Subregionu Podhalańskiego, 
przyjętego Uchwałą Forum Subregionu Podhalańskiego, z dnia 13 maja 2013 r.  
z późn. zm., uwzględniając zapisy Uchwały Nr 540/13 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie powołania forów subregionalnych  
z późn. zm., Uchwały Nr 915/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  
23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów 
subregionalnych w ramach poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych 
– SPR oraz Regulaminu Forum Subregionu Podhalańskiego, przyjętego dnia  
13 maja 2013 r. z późn. zm., oraz zapisy 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., Forum Subregionu Podhalańskiego, 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Przyjmuje się wykaz projektów subregionalnych w ramach poddziałania  
7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w brzmieniu 
załącznika do niniejszej Uchwały.   

2. Projekty wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1, są uprawnione w sposób 
wyłączny do ubiegania się o wsparcie w trybie konkursowym, w ramach naboru 
zamkniętego o ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w ramach 
poddziałania wskazanego w ust. 1. 

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się Zarządowi Województwa 
Małopolskiego celem zatwierdzenia.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 



UZASADNIENIE 

 
Uzgodnienie przez Forum Subregionalne wykazu projektów subregionalnych jest 
jednym z elementów realizacji etapu przedkonkursowego w ramach poddziałań 
objętych specjalnym  mechanizmem subregionalnym, wdrażanym w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020.  

W ramach realizacji trybu wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych 
poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
przeprowadzono nabór kart projektów subregionalnych, a następnie Instytucja 
Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego  
na lata 2014-2020 dokonała kwalifikacji formalnej złożonych kart.  

Następnie Forum Subregionu Podhalańskiego przeprowadziło kwalifikację 
merytoryczną, w wyniku której powstał wykaz projektów subregionalnych w ramach 
poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wykaz ten 
obejmuje projekty uprawnione w sposób wyłączny do ubiegania się o wsparcie  
w trybie konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o ograniczonym zakresie 
podmiotowym i terytorialnym.  

Uprawnienie to wynika z kryterium pn. Specyficzne warunki wstępne, ujętego  
w wykazie kryteriów dla poddziałania 7.2.4 RPO WM zatwierdzonych Uchwałą  
Nr 30/16 Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 maja 2016 r., w ramach 
którego weryfikacji podlega m.in. czy projekt ujęty jest w wykazie przedsięwzięć 
uzgodnionych dla danego subregionu w ramach mechanizmu wyboru projektów 
opartego na ścieżce subregionalnej, zgodnie z zapisami RPO WM  
i SzOOP.  

 



Załącznik do Uchwały Nr 10/16/POD 

Forum Subregionu Podhalańskiego z dnia 19 października 2016 r. 

 
 

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH  
W RAMACH PODDZIAŁANIA 7.2.4  INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH - SPR 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 
 

Lp. Numer karty projektu Nazwa Projektodawcy Tytuł projektu 

Maksymalna 
wartość 

dofinansowania  
(w PLN) 

1 RPOWM/SPR/POD/2016/7.2.4/1 Gmina Miasto Nowy Targ 

Utworzenie głównego  węzła przesiadkowego regionu 

Podhalańskiego  w oparciu o przebudowę dworca 

kolejowego w Nowym Targu 

3 400 000,00 

2 RPOWM/SPR/POD/2016/7.2.4/3 Gmina Miasto Zakopane 

Przebudowa budynków dworca PKP wraz z budową 

parkingu w celu dostosowania do nowych funkcji 

związanych z obsługą ruch pasażerskiego 

9 714 285,90 

 


