
Uchwała Nr 175/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 9 lutego 2017 roku 
 
w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-033/16 
dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona 
różnorodności biologicznej, Typ projektów D rozwój ośrodków edukacji 
ekologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) 
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 486), 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), 

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 272/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

„Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona 

różnorodności biologicznej, Typ projektów D. rozwój ośrodków edukacji ekologicznej  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 

– 2020”, uchwala się co następuje: 

§1 
 

Zatwierdza się listę ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-

033/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona różnorodności 

biologicznej, Typ projektów D rozwój ośrodków edukacji ekologicznej 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.06.02.00-IZ.00-12-033/16 dla 6 
Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, 
Typ projektów D rozwój ośrodków edukacji ekologicznej 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 175/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 lutego 2017 roku  

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-IZ.00-12-033/16 dla 6 Osi 

priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ 

projektów D rozwój ośrodków edukacji ekologicznej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 

Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektów D rozwój ośrodków 

edukacji ekologicznej, w dniu 29 kwietnia 2016 r. ogłoszony został konkurs numer 

RPMP.06.02.00-IZ.00-12-033/16 w ramach przedmiotowego Działania. 

 

W ramach naboru złożono 3 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 6 158 869,15 zł. 

W wyniku oceny formalnej oraz finansowej wynik pozytywny uzyskały 2 projekty na łączną 

kwotę dofinansowania wynoszącą 3 858 121,88 zł.  Natomiast wynik negatywny na etapie 

oceny formalnej uzyskał 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania 1 012 007,37 zł. W dniu  

9 grudnia 2016 roku zakończony został etap oceny merytorycznej wniosków  

o dofinansowanie projektów, w wyniku którego dwa projekty, które zostały pozytywnie 

ocenione na etapie oceny formalnej i finansowej, uzyskały negatywny wynik. Żaden ze 

złożonych projektów nie spełnił kryteriów wyboru projektów, ani nie uzyskał wymaganej 

liczby punktów. 

 

W dniu 21 listopada 2016 r. został złożony protest przez Gminę Lipnica Murowana do 

Instytucji Zarządzającej RPO WM od negatywnego wyniku oceny merytorycznej projektu  

nr RPMP.06.02.00-12-0182/16, pn. “Kompleksowy remont Ośrodka Edukacji Ekologicznej 

wraz z wyposażeniem w miejscowości Borówna”. W ramach procedury odwoławczej 

Instytucja Rozpatrująca Protest uwzględniła protest Wnioskodawcy i skierowała projekt do 

oceny kolejnych kryteriów. Przedmiotowa ocena zakończyła się w dniu 3 lutego 2017 r. 

Projekt uzyskał 90,54 % maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów, czyli uzyskał 

pozytywny wynik oceny. 

 

W związku z powyższym możliwe jest przyznanie dofinansowania dla projektu  

nr RPMP.06.02.00-12-0182/16, pn. “Kompleksowy remont Ośrodka Edukacji Ekologicznej 

wraz z wyposażeniem w miejscowości Borówna”, złożonego przez Gminę Lipnica Murowana 

w wysokości  869 573,64 zł. 

 

 
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. 



Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 175/17 

Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 9 lutego 2017 r. 

 
 
 

Do zawarcia umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.06.02.00-
IZ.00-12-033/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.2 Ochrona 
różnorodności biologicznej, Typ projektów D rozwój ośrodków edukacji ekologicznej w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020  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.   
 
 

 

 

 

 

 


