
Uchwała Nr 937/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 29 maja 2018 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/18 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 w ramach Działania 12.1 Infrastruktura 
ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia  
o znaczeniu subregionalnym – 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 (tj. 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 260/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 

lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 12 Osi Priorytetowej 

Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 

Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.), 

uchwala się co następuje: 

 
§1 

Zmienia się Uchwałę Nr 16/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 stycznia 2018 

roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 w ramach Działania 

12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia 

o znaczeniu subregionalnym – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.) 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 937/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr 16/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 stycznia 

2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 w ramach Działania 

12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia  

o znaczeniu subregionalnym – SPR w ramach RPO WM. 

 

W ramach 12 Osi Priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura 

ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu 

subregionalnym – SPR, w dniu 24 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs numer 

RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17. 

 

Na mocy dotychczas podjętych Uchwał, Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał 

do dofinansowania 29 projektów na łączną kwotę 137 232 842,39 zł. 

 

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu 

wynosiła 137 572 941,46 zł, w tym 129 930 000,00 zł ze środków EFRR oraz 7 642 941,46 zł 

ze środków Budżetu Państwa. Została ona podzielona na poszczególne subregiony, co 

zaprezentowano w poniższej tabeli: 

 

SUBREGION 
ALOKACJA PRZEZNACZONA 

NA KONKURS 

DOSTĘPNA ALOKACJA (uwzględniająca 

dotychczasowe rozstrzygnięcia) 

KOM 24 162 467,61 zł 262 145,75 zł 

Małopolska Zachodnia 38 033 644,81 zł 77 953,32 zł 

Podhalański 28 821 645,90 zł 0,00 zł 

Sądecki 24 715 345,74 zł 0,00 zł 

Tarnowski 21 839 837,40 zł 0,00 zł  

 

W związku z dostępną alokacją, zgodnie z §36 ust. 3 Regulaminu konkursu do tych 

Wnioskodawców, dla których kwota alokacji jest niewystarczająca do dofinansowania 

projektów w wysokości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie 

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

dofinansowania.  

 

Miejsko-Gminne Centrum Medyczne „WOL-MED” Spółka z o.o. wyraziło zgodę na częściowe 

dofinansowanie w wysokości 77 953,32 zł dla zadania nr RPMP.12.01.03-12-0599/17 

pn. „Modernizacja sprzętowa pracowni laboratoryjnej w Miejsko Gminnym Centrum 

Medycznym WOL-MED w Wolbromiu” złożonego w ramach Subregionu Małopolska 

Zachodnia, co pozwala na wybór projektu do częściowego dofinansowania zgodnie 

z zapisami §35 ust. 3 i 4 Regulaminu konkursu. 

Ponadto w dniu 19.03.2018 r. Instytucja Rozpatrująca Protesty (IRP), uwzględniła protest 

ww. Wnioskodawcy od oceny w ramach kryterium pn. Procesy konsolidacyjne oraz 

współpraca między podmiotami. W wyniku ponownie przeprowadzonej oceny w zakresie 

zaskarżonego kryterium, projekt nr RPMP.12.01.03-12-0599/17 otrzymał łącznie 23 pkt, 

tj. 67,65% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny 

merytorycznej, a więc dokonuje się aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych 

i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 

w ww. zakresie. 



 

 

W związku z powyższym oraz zgodnie z dostępną alokacją dla Subregionu Małopolska 

Zachodnia niniejszą Uchwałą dokonuje się wyboru do częściowego dofinansowania 

projektu nr RPMP.12.01.03-12-0599/17 na kwotę dofinansowania wynoszącą 

77 953,32 zł. 

 

Mając na uwadze powyższe dokonuje się aktualizacji listy podstawowej oraz rezerwowej 

(załączniki nr 1 oraz nr 2 do Uchwały). 

 

Pozostała do wykorzystania alokacja z podziałem na poszczególne Subregiony wynosi: 

SUBREGION 
ALOKACJA PRZEZNACZONA 

NA KONKURS 

DOSTĘPNA ALOKACJA (uwzględniająca 

dotychczasowe rozstrzygnięcia) 

KOM 24 162 467,61 zł 262 145,75 zł 

Małopolska Zachodnia 38 033 644,81 zł 0,00 zł 

Podhalański 28 821 645,90 zł 0,00 zł 

Sądecki 24 715 345,74 zł 0,00 zł 

Tarnowski 21 839 837,40 zł 0,00 zł  

 

 
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. 

 

 

 


