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Uchwała Nr 1165/17 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
    z dnia 18 lipca 2017 roku 

 
w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17  
w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. 
Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A 
Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 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 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 116/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 

stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej 

Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi 

regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, 

uchwala się co następuje: 

 
§1 
 

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

wymaganą liczbę punktów oraz dokonuje się wyboru do dofinansowania projektów w ramach 

konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura 

transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, 

Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach RPO WM,  

w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§2 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały 1165/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 roku  

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 w ramach 7 Osi 

priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 

7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 (RPO WM). 

 

W ramach 7 Osi priorytetowej RPO WM Infrastruktura transportowa, Działanie 

7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, 

przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic, w dniu 1 lutego 2017 roku ogłoszony został 

konkurs numer RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17. Konkurs realizowany jest w trybie naboru 

otwartego. Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać od 

6 marca 2017 r. do dnia 28 grudnia 2017 r. do godziny 15:00. Dotychczas w ramach naboru 

zostały złożone przez Województwo Małopolskiego, reprezentowane przez Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Krakowie, 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Regulaminem 

konkursu projekty są poddawane ocenie formalnej, a następnie merytorycznej, której 

elementem jest ocena finansowa. Terminy poszczególnych etapów oceny odnoszone są 

indywidualnie do każdego projektu, poczynając od dnia następnego po dniu złożenia 

wniosku. W ramach przedmiotowego konkursu pozytywny wynik na etapie oceny 

merytorycznej uzyskały niżej wymienione projekty: 

 

1. RPMP.07.01.01-12-0422/17, pn. „Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ”. 

Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 22 065 999,97 zł. 

2. RPMP.07.01.01-12-0423/17, pn. „Rozbudowa DW 984 Lisia Góra - Nowa 

Jastrząbka”. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi  

12 826 499,97 zł. 

3. RPMP.07.01.01-12-0425/17, pn. „Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane”. 

Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 50 229 022,80  zł. 

4. RPMP.07.01.01-12-0596/17, pn. „Rozbudowa DW 965 Zielona - Limanowa ETAP 
I i II”. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 36 993 725,48 zł. 

 
Z chwilą zakończenia wszystkich etapów oceny dla grupy wniosków, dla których ocena 
została zakończona w podobnym czasie w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-
020/17, Sekretarz Komisji Oceny Projektów (KOP) przygotował listę projektów ocenionych 
przez KOP. Lista została zatwierdzona przez Przewodniczącego KOP.  
 
Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie uchwałą ZWM listy ocenionych 
projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista 
projektów jest uszeregowana zgodnie z datą złożenia wniosku o dofinansowanie projektu  
i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 
nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-020/17 wynosi 404 194 599,31 zł. 
 
Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie wyboru do 
dofinansowania projektów znajdujących się na liście stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 
W związku z powyższym niniejszą Uchwałą dokonuje się wyboru do dofinansowania  

4 projektów na całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości 122 115 248,22 zł. 


