
 

 
 

Uchwała Nr 80/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

Z dnia 18 stycznia 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), 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 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 RPO WM,  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 80/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 stycznia 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. 

 

W dniu 9 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 16/18 na 

mocy której został rozstrzygnięty konkurs 12.1.3 dla dwóch subregionów: Podhalańskiego 

oraz Małopolska Zachodnia. 

 

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej dla Subregionu Krakowski Obszar 

Metropolitalny możliwe jest dokonanie rozstrzygnięcia dla tego subregionu. Pozytywny wynik 

oceny uzyskało 13 zadań. Projekty w ramach pozostałych Subregionów pozostają w trakcie 

oceny merytorycznej. 

 

Ponadto Wnioskodawcy dwóch projektów z Subregionu Podhalańskiego wyraziło zgodę na 

obniżenie poziomu dofinansowania, dlatego możliwe jest umieszczenie niżej wymienionych 

projektów na Liście podstawowej projektów wybranych do dofinansowania: 

 

 RPMP.12.01.03-12-0622/17, pn. „Zapewnienie opieki koordynowanej w zakresie 

kardiologii w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu dla 

mieszkańców Subregionu Podhalańskiego” złożony przez Podhalański Szpital 

Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, 

 RPMP.12.01.03-12-0629/17, pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie 

oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii 

Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz  

z Blokiem Porodowym” złożony przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej 

Beskidzkiej. 

 

 

Z chwilą zakończenia wszystkich etapów oceny w ramach konkursu w ramach 

poszczególnych Subregionów, 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) 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 oraz 

2) listy rezerwowej tworzonej dla każdego z Subregionów, tj. listy obejmującej 

projekty, które spełniły minimum punktowe, jednak kwota alokacji wskazana w §22 

ust 2 Regulaminu jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania. 

 

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu 

wynosi 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.  

SUBREGION 
ALOKACJA PRZEZNACZONA 

NA KONKURS 

DOSTĘPNA ALOKACJA (uwzględniająca 

dotychczasowe rozstrzygnięcie) 

KOM 24 162 467,61 zł 24 162 467,61 zł 

Małopolska Zachodnia 38 033 644,81 zł 371 321,86 zł 

Podhalański 28 821 645,90 zł 16 506 561,69 zł 

Sądecki 24 715 345,74 zł 24 715 345,74 zł 

Tarnowski 21 839 837,40 zł 21 839 837,40 zł 

 

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z §22 Regulaminu kwota alokacji została wydzielona dla każdego 

z Subregionów oraz mając na uwadze konieczność maksymalizacji działań IZ RPO 

związanych z przyspieszeniem kontraktacji i poziomu płatności w ramach RPO WM, konkurs 

nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 zostaje rozstrzygnięty niniejszą Uchwałą wyłącznie  

w zakresie projektów pozytywnie ocenionych w ramach Subregionu Krakowski Obszar 

Metropolitalny. 

 

Dostępna alokacja pozwala na przyznanie: 

 pełnego dofinansowania dla 2 projektów w wysokości 8 884 511,55 zł 

 częściowego dofinansowania dla 4 projektów w wysokości 14 245 977,39 zł,  

które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach 

Subregionu KOM oraz 

 częściowego dofinansowania dla 2 projektów w wysokości 16 506 561,69 zł  

które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach 

Subregionu Podhalańskiego. 

 

Projekty, które spełniły kryteria oceny i uzyskały minimum punktowe, jednak kwota dostępnej 

alokacji jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania zostają umieszczone na 

liście rezerwowej projektów, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie wyboru do 

dofinansowania dodatkowych projektów, które uzupełniły listę stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały oraz umieszczeniem projektów na liście rezerwowej, która stanowi 

załącznik nr 2.  

W związku z powyższym niniejszą Uchwałą dokonuje się wyboru do dofinansowania  

8 projektów na kwotę wynoszącą 39 637 050,63 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. 


