
 Uchwała Nr 657/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 17 kwietnia 2018 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 
dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura 
drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – 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 (tj. Dz. U. z 2017 r., 2096 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. 

2017, poz. 1460 z późn. zm.), w zw. z art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 

ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017, poz. 1475) 

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 1378/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  

29 sierpnia 2017 r. r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej 

Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi 

subregionalne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020, uchwala się co następuje: 

 
§1 

Zatwierdza się listę podstawową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania tj. 

takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu 

nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, 

Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w ramach 

RPO WM w podziale na poszczególne Subregiony w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 

do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Zatwierdza się listę rezerwową tj. tworzonej wspólnie dla  wszystkich Subregionów,  tj. jednej, 
wspólnej listy obejmującej projekty, które spełniły minimum punktowe, jednak kwota alokacji 
wskazana w §22 ust 2 Regulaminu jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania, 
uszeregowanej wg liczby przyznanych punktów, od projektów najwyżej ocenionych, w 
brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 



§3 
Upoważnia się członków Zarządu Województwa Małopolskiego do zawarcia umów 
o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 dla  
7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, 
Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR w ramach RPO WM, według specyfikacji 
określonej w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§4 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 657/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku  

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania 

w ramach konkursu nr RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura 

transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – 

SPR w ramach RPO WM. 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 dla 7 Osi 

priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 

7.1.3 Drogi subregionalne – SPR, w dniu 29 sierpnia 2017 r. ogłoszony został konkurs numer 

RPMP.07.01.03-IZ.00-12-083/17 w ramach przedmiotowego Poddziałania. 

 

W okresie od dnia 6 grudnia 2017 roku do 6 lutego 2018 r. przeprowadzona została ocena 

formalna 17 wniosków. Pozytywny wynik oceny na etapie oceny formalnej uzyskało  

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

do oceny merytorycznej, której elementem jest ocena finansowa. Ocena merytoryczna została 

zakończona w dniu 6 kwietnia 2018 r. Pozytywny wynik oceny uzyskało 15 projektów. 

 

Z chwilą zakończenia wszystkich etapów oceny w ramach konkursu, Sekretarz Komisji Oceny 

Projektów (KOP) przygotował listę wszystkich projektów dotychczas ocenionych przez KOP. 

Lista została zatwierdzona przez Przewodniczącego KOP.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu zgodnie z §35 Regulaminu, następuje poprzez zatwierdzenie 

uchwałą ZWM listy ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały 

wymaganą liczbę punktów, w terminie 14 dni od zakończenia oceny wniosków. Listy projektów 

tworzone są oddzielnie dla każdego z Subregionów (zgodnie z podziałem wskazanym w §22 

Regulaminu konkursu) i uszeregowane są w kolejności od projektów, które uzyskały 

największą liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych i składają się z: 

1) listy podstawowej tworzonej dla każdego z Subregionów, tj. listy projektów 

wybranych do dofinansowania, dla  których  możliwe  jest  przyznanie  pełnego  

dofinansowania w  oparciu  o  alokację  przypisaną  dla  danego  subregionu,  

(zgodnie z podziałem wskazanym w §22 Regulaminu) oraz 

2) listy rezerwowej tworzonej wspólnie dla  wszystkich Subregionów,  tj. jednej, 

wspólnej listy obejmującej projekty, które spełniły minimum punktowe, jednak kwota 

alokacji wskazana w §22 ust 2 Regulaminu jest niewystarczająca do wybrania ich 

do dofinansowania, uszeregowanej wg liczby przyznanych punktów, od projektów 

najwyżej ocenionych. 

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu 

wynosi 36 334 523,51zł, przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR.  

 

Alokacja podzielona jest na Subregiony w następujący sposób: 

–  Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) –  13 647 349,33zł, 

–  Małopolska Zachodnia – 8 602 784,34zł, 

–  Subregion podhalański – 5 593 421,58zł, 

–  Subregion sądecki – 8 490 968,26 zł, 

–  Subregion tarnowski – 0,00 zł. 



Dostępna alokacja pozwala na przyznanie pełnego dofinansowania dla 6 projektów, 

które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów : 

 Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) –  1 projekt na pełną kwotę dofinansowania  

w wysokości 8 008 233,18 zł, 

 Małopolska Zachodnia – 2 projekty na pełną kwotę dofinansowania w wysokości  

5 675 798,61 zł, 

 Subregion podhalański – 1 projekt na pełną kwotę dofinansowania w wysokości  

4 249 575,00 zł, 

 Subregion sądecki – 2 projekty na pełną kwotę dofinansowania w wysokości  

7 966 342,85 zł, 

 

Zgodnie z §22 ust. 4 Regulaminu konkursu projekty Wnioskodawców z Subregionu 

tarnowskiego (3 projekty), dla którego alokacja wynosi 0,00 zł, trafiają na listę rezerwową 

(uporządkowaną zgodnie z przyznaną punktacją) i mogą zostać dofinansowane w oparciu  

o ewentualne oszczędności.   

 

Projekty, dla których możliwy jest wybór do pełnego dofinansowania wykorzystują alokację  

w kwocie 25 899 949,64 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego, zgodnie z §22 ust. 3, 

przeznacza powstałe oszczędności w wysokości  10 434 573,87 zł na wybór do 

dofinansowania projektów, które osiągnęły najwyższą liczbę punktów i znalazły się na liście 

rezerwowej.  W efekcie dofinansowanie uzyskuje dodatkowo jeden projekt (z Subregionu 

Tarnowskiego).  

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 oraz umieszczenia projektów na liście rezerwowej stanowiącej załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

W związku z powyższym niniejszą Uchwałą dokonuje się wyboru do dofinansowania  

7 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 28 410 500,27 zł.  

Na Liście rezerwowej zostały również umieszczone projekty, które zgodnie z §35 ust. 3 i 4 

oraz §36 ust. 3 Regulaminu mogą zostać wybrane do częściowego dofinansowania. Do tych 

Wnioskodawców, dla których kwota alokacji jest niewystarczająca do dofinansowania 

projektów w wysokości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie 

projektu, IZ RPO będzie kierować zapytanie ws. zgody na proporcjonalne obniżenie poziomu 

dofinansowania. W sytuacji wyrażenia zgody na obniżenie dofinansowania, projekty zostaną 

umieszczone na Liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania. 

 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, stosownie 

do art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, do postepowań w zakresie 

wyboru projektów do dofinansowania prowadzonych na podstawie ustawy zmienionej, 

rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, stosuje się 

przepisy dotychczasowe. 



 


