
 
Uchwała Nr 1862/17 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 16 listopada 2017 

 
w sprawie zmiany Uchwały nr 1661/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny 
transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), w związku z § 103 ust. 1 Statutu 

Województwa Małopolskiego przyjętego Uchwałą nr XXI/290/08 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa 

Małopolskiego (tj. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 poz. 5483), art. 9 ust. 1 pkt. 

2, ust. 2 pkt. 2, art. 39 ust. 2, art. 44 ust. 4, art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. 2017, poz. 1460 z późn. zm.), w zw. z art. 16 ust. 1 Ustawy 

z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2017, poz. 1475 ) biorąc pod uwagę zapisy zawarte w Załączniku Nr 1 do 

Uchwały Nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie 

przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 

– 2020, 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., oraz w Uchwale Nr 1744/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 

listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej 

Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, 

Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, uchwala się co 

następuje: 

 
§1 

Zmienia się Uchwałę nr 1661/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 

października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 

w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny 

transport miejski – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, w podziale na poszczególne Subregiony zmienioną 

uchwałami nr 1710/17 z dnia 24 października 2017 r. oraz 1775/17 z dnia 31 października 

2017 roku w ten sposób, że załącznikom nr 1 oraz 2 do tej uchwały nadaje się brzmienie 

odpowiednio załączników nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały. 

 

 



 

§2 

 
 Pozostałe zapisy Uchwały, o której mowa w §1 nie ulegają zmianie. 

 

§3 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

 
 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 1862/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 listopada 2017 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr 1661/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  

12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 

Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport 

miejski – SPR w  ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna 4.5 

Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR 

w ramach RPO WM. 

Na mocy uchwał ZWM: 

 nr 1710/17 z dnia 24 października 2017 r., 

 nr 1661/17 z dnia 12 października 2017 r., 

 nr 1775/17 z dnia 31 października 2017 r. 

zostało wybranych do dofinansowania łącznie 16 projektów na maksymalną całkowitą kwotę 

dofinansowania 203 300 484,50 zł oraz umieszczono na Liście rezerwowej 10 projektów na 

łączną kwotę dofinansowania 38 557 299,55 zł. 

W ramach Subregionu Małopolska Zachodnia możliwy jest wybór do częściowego 

dofinansowania projektu znajdującego się na Liście rezerwowej projektów.  

W dniu 10 listopada br.  Wnioskodawca  projektu nr RPMP.04.05.02-12-0365/17 - Związek 

Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu wyraził zgodę na obniżenie kwoty 

dofinansowania do wysokości dostępnej alokacji, czyli 14 777 810,60 zł. 

Z uwagi na fakt, iż w ramach Subregionu Tarnowskiego aktualna wartość dostępnej alokacji 

nie jest wystarczająca aby objąć dofinansowaniem projekty, które uzyskały taką samą liczbę 

punktów zgodnie z zapisami §35 ust. 4 Regulaminu konkursu dopuszcza się, za zgodą 

Wnioskodawców, proporcjonalne obniżenie kwoty wsparcia oraz całkowitego poziomu 

dofinansowania dla wszystkich projektów, które uzyskały tę samą liczbę punktów, przy 

uwzględnieniu dostępnej alokacji. W związku z powyższym w dniu 8 listopada br. IZ RPO 

skierowało do Wnioskodawców, których projekty uzyskały taką samą liczbę punktów: 

 nr RPMP.04.05.02-12-0386/17 - Gmina Czchów,  

 RPMP.04.05.02-12-0368/17 - Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.  

w Brzesku 

zapytanie ws. wyrażenia zgody na proporcjonalne obniżenie dofinansowania.  

W dniu 10 listopada br. Wnioskodawca projektu nr RPMP.04.05.02-12-0386/17 wyraził 

zgodę na obniżenie kwoty dofinansowania do wysokości 366 702,84 zł. Natomiast 

Wnioskodawca projektu nr RPMP.04.05.02-12-0368/17 nie wyraził zgody na obniżenie 

poziomu dofinansowania, tym samym projekt pozostał na Liście rezerwowej projektów. 

 

W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach Subregionu 

Podhalańskiego możliwe jest rozstrzygnięcie konkursu w niniejszym Subregionie. 

  

Dostępna alokacja w ramach Subregionu Podhalańskiego wynosi 41 055 036,00 zł. Mając 

na uwadze powyższe, niniejszą uchwałą możliwe jest dokonanie wyboru do dofinansowania 

dodatkowych 5 projektów, zgodnie z dostępną alokacją.  

 



Na Liście rezerwowej został również umieszczony projekt, które zgodnie z §36 ust. 3 

Regulaminu może zostać wybrany do częściowego dofinansowania.  

Do Wnioskodawcy - „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o., dla 

którego kwota alokacji jest niewystarczająca do dofinansowania projektu w wysokości 

wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu, IZ RPO skierowała 

zapytanie ws. zgody na proporcjonalne obniżenie poziomu dofinansowania.  

Podmiot nie wyraził zgody na obniżenie dofinansowania. W efekcie projekt został 

umieszczony na Liście rezerwowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania. 

 

Tym samym lista rezerwowa zostaje uzupełniona o dodatkowe zadanie na łączną kwotę  

6 735 820,56 zł. Łącznie na liście rezerwowej znajduje się 9 projektów na kwotę  

24 455 514,58 zł. 

 

Ponadto aktualizuje się kwotę maksymalnego dofinansowania, wartość kosztów 

kwalifikowalnych oraz wartość całkowitą dla projektu nr RPMP.04.05.02-12-0364/17 Gminy 

Drwinia. 

 

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 Zarząd 

Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania w ramach poszczególnych 

Subregionów 23 projekty na kwotę w wysokości 255 965 317,34 zł w tym: 

 Krakowski Obszar Metropolitalny – 5 projektów na kwotę dofinansowania  

w wysokości 33 259 776,00 zł; 

 Małopolska Zachodnia – 4 projekty na kwotę dofinansowania w wysokości  

63 141 606,00 zł; 

 Subregion Sądecki – 3 projekty na kwotę dofinansowania w wysokości   

66 519 552,00 zł; 

 Subregion Tarnowski – 6 projektów na kwotę dofinansowania w wysokości   

55 524 063,94 zł. 

 Subregion Podhalański – 5 projektów na kwotę dofinansowania w wysokości   

37 520 319,40 zł 

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie: 

 wyboru do dofinansowania 5 projektów w ramach Subregionu Podhalańskiego na kwotę 

dofinansowania w wysokości  37 520 319,40 zł oraz umieszczeniem 1 zadania na liście 

rezerwowej, 

 wyboru do częściowego dofinansowania 1 projektu w ramach Subregionu Małopolska 

Zachodnia na kwotę dofinansowania w wysokości 14 777 810,60 zł, 

 wyboru do częściowego dofinansowania 1 projektu w ramach Subregionu Tarnowskiego 

na kwotę dofinansowania w wysokości 366 702,84 zł. 

Zadania te uzupełniają odpowiednio listy stanowiące załączniki nr 1 oraz 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

stosownie do art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020,  

do postępowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania prowadzonych  



na podstawie ustawy zmienionej, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia  

w życie ustawy zmieniającej, stosuje się przepisy dotychczasowe. 


