
Uchwała Nr 983/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 20 czerwca 2017 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr 480/17 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej – 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 (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 (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 poz. 5483 z późn. zm.), 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 (Dz. U. 2016, poz. 217 z późn. zm.), 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 800/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 

4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 

poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 

SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014 – 2020 z późn. zm., uchwala się co następuje: 

 
§1 

Zmienia się Uchwałę nr 480/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 

roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 dla 4 Osi 

priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności 

energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka 

modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR w ramach RPO WM 

zmienioną Uchwałą nr 482/17 ZWM z dnia 28 marca 2017 r., 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 983/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 2017 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr 480/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 

2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 dla 4 Osi 

priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności 

energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka 

modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR  

w ramach RPO WM. 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka 

energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i 

mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej – SPR, w dniu 31 maja 2016r. ogłoszony został konkurs numer 

RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 w ramach przedmiotowego Poddziałania. 

 

Na mocy Uchwał nr 480/17 oraz 482/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 

marca 2017 roku wybrano do dofinansowania 74 projektów zgodnie z dostępną alokacją, zaś 

kolejne 24 zadania umieszczono na liście rezerwowej. 

 

Wnioskodawca projektu nr RPMP.04.03.02-12-0259/16 - Gmina Gródek nad Dunajcem  

w dniu 5.06.2017r. złożył pismo znak: IZP.041.19.07.2016, informujące o braku możliwości 

podpisania umowy o dofinansowanie i rezygnacji z przyznanego dofinansowania. W związku 

z powyższym wykreśla się projekt nr RPMP.04.03.02-12-0259/16 pn. „Modernizacja 

energetyczna budynków Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowościach Bartkowa – 

Posadowa i Gródek nad Dunajcem” z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych 

do dofinansowania. Kwota dofinansowania jak została uwolniona w ramach Subregionu 

Sądeckiego to 199 563,39 zł.  

 

Z uwagi na fakt, iż na moment podpisania umów o dofinansowanie kwota dostępnej alokacji 

jest ponownie przeliczania po aktualnym kursie euro, podjęto decyzję o nie angażowaniu 

uwolnionej kwoty z uwagi na wystąpienia ryzyka kursowego. 

Ponadto, w wyniku rozpatrzenia protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protesty (IRP) 

został rozstrzygnięty protest Wnioskodawcy Gminy Mucharz od wyniku oceny merytorycznej 

projektu nr RPMP.04.03.02-12-0301/16. Projekt został ponownie oceniony przez IRP  

i otrzymał 42 pkt., tj. 80,77%. Z uwagi na brak dostępnej alokacji przedmiotowy projekt 

zostaje umieszczony na Liście rezerwowej projektów ocenionych i wybranych do 

dofinansowania. Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 954 291,60 zł z EFRR. 



 

 

 

W związku z powyższym, niniejszą uchwałą: 

 

1. wykreśla się projekt nr RPMP.04.03.02-12-0259/16 pn. „Modernizacja energetyczna 

budynków Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowościach Bartkowa – Posadowa i 

Gródek nad Dunajcem” z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do 

dofinansowania dla Subregionu Sądeckiego (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały); 

 

2. aktualizuje się Listę rezerwową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania 

dla Subregionu Małopolska Zachodnia o rozstrzygnięcia IRP w ramach projektu nr 

RPMP.04.03.02-12-0301/16 pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynku 

szkoły w Jaszczurowej” (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały). 

 

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-041/16 wybrano 

do dofinansowania 73 projekty na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 

130 273 399,56 zł. Natomiast na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania 

pozostaje 25 zadań, na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 27 581 525,94 zł. 

 
 
 
 


