
 
Uchwała Nr 592/19 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
    z dnia 11 kwietnia 2019 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 1783/18 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3. Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne 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 2019 r., poz. 512 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 (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. 2018 r., poz. 1431 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 846/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z 

dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej 

Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w 

sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3. Głęboka modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 

uchwala się co następuje: 

 

 
§1 

Zmienia się Uchwałę nr 1783/18 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę 

punktów w ramach konkursu nr RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 dla 4 Osi priorytetowej 

Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w 

sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3. Głęboka modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne w ramach RPO 

WM, w ten sposób, że załącznikom nr 1 i 2 do tej uchwały nadaje się brzmienie załączników 

nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 

 
§2 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 



 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 592/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2019 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr 1783/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

25 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 dla 

4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.3 Poprawa efektywności 

energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3. Głęboka 

modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne 

w ramach RPO WM. 

 

Dotychczas, na mocy Uchwały nr 1783/18 z dnia 25 września 2018 roku Zarząd 

Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania jeden projekt, którego 

Wnioskodawcą jest Województwo Małopolskie, na kwotę 82 316 085,28 zł. 

 

W związku ze zmianą Ramowego Planu Realizacji Działania dla poddziałania 4.3 

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 

dokonano przesunięcia środków, tym samym Zarząd Województwa Małopolskiego na 

mocy Uchwały nr 525/191 z dnia 2 kwietnia 2019 roku dokonał zwiększenia alokacji 

w ramach konkursu nr RPMP.04.03.03-IZ.00-12-068/17 o kwotę 32 127 705,80 zł. 

 

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu 

wynosi 114 448 905,80 zł, przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR.  

 

W dniu 3.04.2019 r. Wnioskodawca projektu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich 

budynków użyteczności publicznej” – Województwo Małopolskie – w piśmie znak sprawy: IS-

V.052.1.2018 zwrócił się do IZ RPO z prośbą o zwiększenie kosztów kwalifikowalnych oraz 

poziomu i kwoty dofinansowania przedmiotowego projektu.  

 

Podkreślić należy, iż zwiększenie dofinansowania dla projektu nie przyczyni się do 

nierównego traktowania Beneficjentów, gdyż w przedmiotowym konkursie złożono wyłącznie 

1 projekt, którego Wnioskodawcą jest Województwo Małopolskie. Wprowadzona zmiana nie 

wpływa na pozytywną ocenę projektu. 

 

Mając na uwadze powyższe, niniejszą Uchwałą dokonuje się: 

 zwiększenia kwoty dofinansowania dla projektu nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 do 

kwoty 114 448 905,80 zł; 

 aktualizacji listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania 

(załącznik nr 1 do Uchwały); 

 aktualizacji załącznika nr 2 do Uchwały w związku ze zmianą składu osobowego 

Zarządu Województwa Małopolskiego. 

 

                                                 
1 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 846/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 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 4.3.3 Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne, Typ projektu A: Głęboka modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 



 


