
Uchwała Nr 482/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 28 marca 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 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 482/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 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. 

 

W okresie od dnia 1 września 2016 roku do 7 grudnia 2016 r. przeprowadzona została ocena 

formalna 121 wniosków. Pozytywny wynik oceny na etapie oceny formalnej uzyskało  

109 projektów. Zadania, które na ww. etapie oceny zostały ocenione pozytywnie, przekazano 

do oceny merytorycznej, której elementem jest ocena finansowa. Pozytywny wynik oceny na 

etapie finansowym uzyskało 109 projektów. Ocena merytoryczna została zakończona w dniu 

14 marca 2017 r. Pozytywny wynik oceny uzyskało 98 projektów. 

 

Na mocy Uchwały nr 480/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 

roku wybrano do dofinansowania 40 projektów zgodnie z dostępną alokacją, zaś kolejne 58 

zadań umieszczono na liście rezerwowej. 

 

W związku z Uchwałą nr 481/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 

roku w sprawie zmiany Uchwały 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, uległa zwiększeniu kwota alokacji 

przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu RPMP.04.03.02-IZ.00-12-

041/16. 

 

Po zwiększeniu limitu na konkurs alokacja na Subregiony została podzielona w następujący 

sposób: 

 

– Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) – 16 849 920,00 zł  

– Subregion tarnowski – 28 302 600,00 zł 

– Subregion sądecki – 33 699 840,00 zł 

– Subregion podhalański – 20 799 120,00 zł 

– Małopolska Zachodnia – 31 988 520,00 zł 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 

łącznie 131 640 000,00 zł, przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR. 

 



W związku z powyższym możliwe jest wybranie do dofinansowania projektów z listy 

rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania z uwzględnieniem podziału na 

Subregiony: 

 Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) –   dodatkowych 4 projektów w pełnej 

wysokości wnioskowanego dofinansowania oraz 1 projektu w niepełnej wysokości 

wnioskowanego dofinansowania. 

Dwa projekty wnioskodawcy -Gmina Nowy Wiśnicz- w ramach Subregionu KOM:  

nr RPMP.04.03.02-12-0239/16 i RPMP.04.03.02-12-0297/16 uzyskały taką samą 

liczbę punktów, jednak alokacja na konkurs pozwala na przyznanie częściowego 

dofinansowanie dla obu projektów. Mając na uwadze zapisy § 35 ust. 3 Regulaminu 

konkursu: „projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów, mogą zostać wybrane do 

dofinansowania tylko w sytuacji, gdy alokacja przeznaczona na konkurs jest 

wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem wszystkie projekty z tą samą liczbą 

punktów, przy uwzględnieniu dostępnej alokacji. W takim przypadku wybrane do 

dofinansowania zostaną te projekty, dla których Wnioskodawcy wyrażą zgodę na ww. 

obniżenie.” 

W związku z powyższym IZ w dniu 23.03.2017r. wystąpiła z pisemnym zapytaniem 

do Wnioskodawcy w sprawie obniżenia poziomu dofinansowania dla obu zadań. 

Wnioskodawca w dniu 24.03.2017 r. zwrócił się z prośbą o możliwość 

dofinansowania w pełnej kwocie projektu nr RPMP.04.03.02-12-0239/16  

 umieszczenia projektu nr RPMP.04.03.02-12-0297/16 na liście rezerwowej projektów 

wybranych do dofinansowania. Prośba ta została zaakceptowana, gdyż rozwiązanie 

to nie narusza zasad równego traktowania  pozostałych Wnioskodawców oraz 

dotyczy tego samego podmiotu. 

 

Łączna kwota dofinansowania dla projektów wybranych do dofinansowania niniejszą 

uchwałą dla Subregionu KOM wynosi 12 465 375,52 zł, zaś z uwzględnieniem 

uprzednio wybranych zadań 16 680 985,65 zł. 

 

 Małopolska Zachodnia –  dodatkowo 11 projektów w pełnej wysokości  

wnioskowanego dofinansowania, czyli łącznie 20 365 020,10 zł, zaś z 

uwzględnieniem uprzednio wybranych zadań 31 772 644,93 zł. 

 

 Podhalański – dodatkowo 4 projektów w pełnej wysokości wnioskowanego 

dofinansowania oraz 1 projekt w niepełnej kwocie. Wnioskodawca projektu nr 

RPMP.04.03.02-12-0215/16, pn. Kompleksowa termomodernizacja Podhalańskiego 

Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu z wykorzystaniem technologii OZE w 

dniu 24.03.2017 r. wyraził zgodę na obniżenie poziomu dofinansowania do kwoty 

3 931 828,66 zł. Łączna kwota dofinansowania dla projektów wybranych do 

dofinansowania niniejszą uchwałą dla Subregionu podhalańskiego wynosi 

12 587 403,53 zł, zaś z uwzględnieniem uprzednio wybranych zadań  

20 799 120,00 zł. 

  

 Sądecki –  dodatkowo 3 projektów w pełnej wysokości  wnioskowanego 

dofinansowania oraz 2 projektów w niepełnej kwocie:  

1) Wnioskodawca projektu nr RPMP.04.03.02-12-0263/16 pn. „Poprawa 

efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, na terenie 

Miasta Nowego Sącza” w dniu 24.03.2017r. wyraził zgodę na obniżenie 

poziomu dofinansowania do kwoty 2 694 071,70 zł.  



2) Wnioskodawca projektu nr RPMP.04.03.02-12-0306/16 pn. „Poprawa 

efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Miasta 

Limanowa” wyraził zgodę na obniżenie poziomu dofinansowania do kwoty  

3 525 607,63 zł 

Konieczność obniżenia poziomu dofinansowania dla powyższych projektów wynika z 

zapisów § 35 ust. 3 Regulaminu konkursu: „projekty, które uzyskały tę samą liczbę 

punktów, mogą zostać wybrane do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy alokacja 

przeznaczona na konkurs jest wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem wszystkie 

projekty z tą samą liczbą punktów, przy uwzględnieniu dostępnej alokacji. W takim 

przypadku wybrane do dofinansowania zostaną te projekty, dla których 

Wnioskodawcy wyrażą zgodę na ww. obniżenie.” 

W efekcie dokonano proporcjonalnej redukcji dofinansowania dla powyższych zadań. 

Każdy z podmiotów otrzyma 95,39% wnioskowanej kwoty. 

 

Łączna kwota dofinansowania dla projektów wybranych do dofinansowania niniejszą 

uchwałą w ramach Subregionu podhalańskiego wynosi 22 900 622,52zł, zaś z 

uwzględnieniem uprzednio wybranych zadań 33 699 840,00 zł. 

 

 Tarnowski – dodatkowo 8 projektów w pełnej wysokości wnioskowanego 

dofinansowania, czyli łącznie 14 329 391,23 zł, zaś z uwzględnieniem uprzednio 

wybranych zadań 27 520 372,37 zł. 

 

W związku z powyższym, niniejszą uchwałą możliwe jest dofinansowanie 34 projektów na 

łączną kwotę 82 647 812,90 zł. Uwzględniając uprzednio wybrane 40 zadań, łączna kwota 

dofinansowania dla projektów wybranych do dofinansowania wynosi 130 472 962,95 zł. 

Pozostałe 24 projekty, które spełniły kryteria oceny i uzyskały  minimum punktowe, jednak 

kwota dostępnej alokacji jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania zostaną 

umieszczone na liście rezerwowej projektów tworzonej dla każdego z Subregionów. 

Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie uchwałą ZWM listy ocenionych 
projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista 
wszystkich dotychczas ocenionych i wybranych do realizacji projektów w podziale na 
Subregiony, uzupełniona o 34 wskazane powyżej zadania, stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 

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

dofinansowania dodatkowych projektów znajdujących się na liście stanowiącej załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały oraz zaktualizowaniem listy rezerwowej, która stanowi załącznik nr 2.  

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

do dofinansowania 74 projekty na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 

130 472 962,95 zł.  

 
 
 
 


