
 

Uchwała Nr 236/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 20 lutego 2018 

 
w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16  
w ramach Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki 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 2017 r., 2096 z pózn. 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 (tj. Dz. Urz. 
Województwa Małopolskiego z 2015 poz. 5483), art. 9 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 2, art. 38 ust. 
2, art. 44 ust. 4, art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  
2014–2020 (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 1327/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 
sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 1 Osi Priorytetowej 
Gospodarka wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  
(z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

 
§1 

Zatwierdza się listę ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały 

wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16 w ramach 

Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach RPO WM w brzmieniu 

określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Upoważnia się członków Zarządu Województwa Małopolskiego do zawarcia umów 

o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16 

w ramach Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach RPO WM, według 

specyfikacji określonej w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§3 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 236/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 roku  

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16 w ramach Działania 

1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki w ramach RPO WM. 

 

W ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.1 Infrastruktura badawcza 

sektora nauki, w dniu 30 września 2016 r. ogłoszony został konkurs numer RPMP.01.01.00-

IZ.00-12-062/16. W ramach konkursu zostały złożone 2 wnioski. 

 

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny i zgodnie z rozstrzygnięciem Instytucji 

Rozpatrującej Protest, wyłącznie projekt nr RPMP.01.01.00-12-0545/16 pn. Centrum 

Badawczo-Rozwojowe Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego złożony przez 

Uniwersytet Jagielloński uzyskał pozytywny wynik oceny. 

 

Z chwilą zakończenia wszystkich etapów oceny projektu Sekretarz Komisji Oceny Projektów 

(KOP) przygotował listę wszystkich projektów dotychczas ocenionych przez KOP. Lista 

została zatwierdzona przez Przewodniczącego KOP.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z §35 Regulaminu, następuje poprzez zatwierdzenie 

uchwałą ZWM listy ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały 

wymaganą liczbę punktów, w terminie 14 dni od zakończenia oceny wniosków.  

 

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu 

wynosi 261 816 000,00 zł, (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów osiemset 

szesnaście tysięcy 00/100), przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków 

EFRR. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie wyboru do 

dofinansowania projektu znajdującego się na liście stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

W związku z powyższym niniejszą Uchwałą dokonuje się wyboru do dofinansowania  

projektu w maksymalnej całkowitej kwocie dofinansowania 17 512 964,72 zł.  

 

Kwota niewykorzystana w ramach konkursu numer RPMP.01.01.00-IZ.00-12-062/16 

wynosi 244 303 035, 28 zł. 

 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 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 postepowań 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. 

 

 

 



Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 236/18 

Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 20 lutego 2018 r. 

 
 
 

Do zawarcia umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.01.01.00-
IZ.00-12-062/16 w ramach Działania 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, w ramach 
RPO WM upoważnieni są członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego:    
 
– Jacek Krupa 
– Wojciech Kozak 
– Stanisław Sorys 
– Grzegorz Lipiec 
– Leszek Zegzda 
 
z zastrzeżeniem, że każdorazowo umowę podpisuje łącznie dwóch członków Zarządu.   

 
 
 
 

 


