
PROTOKÓŁ  

Z VII POSIEDZENIA FORUM SUBREGIONU PODHALAŃSKIEGO 

  

I. Data: 19 października 2016 r. 

II. Miejsce posiedzenia: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera Zakład Długoterminowej 

Opieki Medycznej w Makowie Podhalańskim, ul. Mickiewicza 7. 

III. Uczestnicy posiedzenia Forum: W posiedzeniu brało udział 22 członków Forów/stałych 

zastępców członków, w związku z czym kworum (wynoszące zgodnie z Regulaminem Forum  

co najmniej połowę członków lub stałych zastępców członków Forum uprawnionych do głosowania) 

było zapewnione.  

Szczegółowa lista osób uczestniczących w posiedzeniu została zaprezentowana w Załączniku nr 1  

do niniejszego protokołu. 

Obsługę posiedzenia zapewnił Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.  

IV. Porządek i przebieg obrad 

1. Otwarcie VII posiedzenia Forum Subregionu Podhalańskiego 
   Otwarcie posiedzenia Forum przez P. Marka Wierzbę, Radnego Województwa 

Małopolskiego.  

   Przedstawiona propozycja porządku obrad została zaakceptowana przez uczestników 

posiedzenia. 

 

2. Informacje ogólne dot. harmonogramu subregionalnego 

 Omówienie kwestii problemowych dot. poddziałań 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR oraz 

12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR wraz z informacją 

nt. planowanej rezygnacji z przeprowadzania etapu przedkonkursowego w ramach niniejszych 

poddziałań;  

 Przedstawienie  informacji dot. najbliższych terminów ogłoszeń o naborach wniosków 

 o dofinansowanie w ramach poddziałań subregionalnych.  

3. Kwalifikacja merytoryczna kart projektów subregionalnych – Poddziałanie 4.5.2 
 Przedstawienie przez P. Marka Wierzbę najważniejszych założeń związanych z kwalifikacją 

merytoryczną kart projektów złożonych w ramach poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport 

miejski - SPR; 
 Zaprezentowanie przez P. Łukasza Foltyna Zastępcę Dyrektora Departamentu Zarządzania 

Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

podsumowania naboru kart projektów, przeprowadzonej kwalifikacji formalnej, uwarunkowań 

finansowych w ramach niniejszego poddziałania oraz kwestii formalnych związanych  

z podejmowaniem decyzji przez Forum Subregionalne; 

    Otwarcie przez P. Marka Wierzbę dyskusji związanej z procesem kwalifikacji merytorycznej 

kart projektów; 

    Ustalono, iż do etapu konkursowego zakwalifikowane zostaną wszystkie karty projektów 

podlegające ocenie Forum – wnioskowana suma dofinansowań nie przekracza 200 % alokacji 

subregionu na konkurs (zgodnie z zapisami Regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów 

subregionalnych Forum kwalifikuje do etapu konkursowego projekty, których suma 

wnioskowanej wartości dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM wynosi  



do 200% alokacji przeznaczonej na dany nabór – dla danego subregionu w ramach danego 

poddziałania); 
 Jednogłośne podjęcie Uchwały Forum Subregionu Podhalańskiego w sprawie przyjęcia 

wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport 

miejski - SPR; 

4. Kwalifikacja merytoryczna kart projektów subregionalnych – Poddziałanie 7.2.4  
 Przedstawienie przez P. Marka Wierzbę najważniejszych założeń związanych z kwalifikacją 

merytoryczną kart projektów złożonych w ramach poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla 

obsługi podróżnych - SPR; 
 Zaprezentowanie przez P. Łukasza Foltyna podsumowania naboru kart projektów, 

przeprowadzonej kwalifikacji formalnej, uwarunkowań finansowych w ramach niniejszego 

poddziałania oraz kwestii formalnych związanych z podejmowaniem decyzji przez Forum 

Subregionalne; 

 Otwarcie przez P. Marka Wierzbę dyskusji związanej z procesem kwalifikacji merytorycznej 

kart projektów; 

 Zgłoszenie przez P. Wiktora Łukaszczyka Zastępcę Burmistrza Miasta Zakopane wniosku 

o  modyfikację tytułu projektu Gminy Miasta Zakopane poprzez dodanie do tytułu słów „wraz 

z budową parkingu”;  

    Ustalono, iż do etapu konkursowego zakwalifikowane zostaną obie karty projektów 

podlegające ocenie Forum - wnioskowana suma dofinansowań nie przekracza 200 % alokacji 

subregionu na konkurs (zgodnie z zapisami Regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów 

subregionalnych Forum kwalifikuje do etapu konkursowego projekty, których suma 

wnioskowanej wartości dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM wynosi  

do 200% alokacji przeznaczonej na dany nabór – dla danego subregionu w ramach danego 

poddziałania), wraz z uwzględnieniem modyfikacji tytułu projektu Gminy Miasta Zakopane  

i w związku z tym, zobowiązanie niniejszego Projektodawcy do przesłania nowej karty 

projektu z naniesioną korektą tytułu na skrzynkę subregiony@umwm.pl; 
 Jednogłośne podjęcie Uchwały Forum Subregionu Podhalańskiego w sprawie przyjęcia 

wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi 

podróżnych - SPR; 

5. Kwalifikacja merytoryczna kart projektów subregionalnych – Poddziałanie 4.4.2  
 Przedstawienie przez P. Marka Wierzbę najważniejszych założeń związanych z kwalifikacją 

merytoryczną kart projektów złożonych w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu 

niskiej emisji - SPR; 
 Zaprezentowanie przez P. Łukasza Foltyna podsumowania naboru kart projektów, 

przeprowadzonej kwalifikacji formalnej, uwarunkowań finansowych w ramach niniejszego 

poddziałania oraz kwestii formalnych związanych z podejmowaniem decyzji przez Forum 

Subregionalne; 

    Otwarcie przez P. Marka Wierzbę dyskusji związanej z procesem kwalifikacji merytorycznej 

kart projektów; 

 Zgłoszenie przez P. Radną Barbarę Dziwisz wniosku o ograniczenie sumy dofinansowań 

wszystkich kart projektów podlegających ocenie Forum do 100 % alokacji przeznaczonej na 

dany nabór. Po przeprowadzeniu dyskusji w przedmiotowej kwestii, w wyniku 

przeprowadzonego głosowania propozycja została odrzucona przez Forum Subregionalne;   

    Ustalono, iż do etapu konkursowego zakwalifikowane zostaną wszystkie karty projektów 

podlegające ocenie Forum – wnioskowana suma dofinansowań nie przekracza 200 % alokacji 

subregionu na konkurs (zgodnie z zapisami Regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów 

subregionalnych Forum kwalifikuje do etapu konkursowego projekty, których suma 

wnioskowanej wartości dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM wynosi  

do 200% alokacji przeznaczonej na dany nabór – dla danego subregionu w ramach danego 

poddziałania); 



 Jednogłośne podjęcie Uchwały Forum Subregionu Podhalańskiego w sprawie przyjęcia 

wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej 

emisji - SPR; 
 

 
6. Kwalifikacja merytoryczna kart projektów subregionalnych – Poddziałanie 4.4.3 

 Przedstawienie przez P. Marka Wierzbę najważniejszych założeń związanych z kwalifikacją 

merytoryczną kart projektów złożonych w ramach poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu 

niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR; 
 Zaprezentowanie przez P. Łukasza Foltyna podsumowania naboru kart projektów, 

przeprowadzonej kwalifikacji formalnej, uwarunkowań finansowych w ramach niniejszego 

poddziałania oraz kwestii formalnych związanych z podejmowaniem decyzji przez Forum 

Subregionalne; 

    Otwarcie przez P. Marka Wierzbę dyskusji związanej z procesem kwalifikacji merytorycznej 

kart projektów; 

   Ustalono, iż wykaz kart projektów subregionalnych zostanie utworzony w oparciu o podział 

kwot dofinansowań na powiaty w Subregionie Podhalańskim, tj. Powiat Nowotarski: 

11 434 251,43 zł; Powiat Suski: 5 197 387,02 zł; Powiat Tatrzański: 4 157 909,61 zł.   

W związku z powyższym karty projektów zawierające zmodyfikowane wartości 

wnioskowanego dofinansowania będą przekazane przez Projektodawców z terenów 

poszczególnych powiatów w terminie do 5 dni roboczych od dnia niniejszego posiedzenia 

Forum.   

 W związku z przyjętym rozwiązaniem, wnioskowana suma dofinansowań wszystkich 

zakwalifikowanych kart projektów nie przekroczy 200 % alokacji subregionu na konkurs 

(zgodnie z zapisami Regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych. Forum 

kwalifikuje do etapu konkursowego projekty, których suma wnioskowanej wartości 

dofinansowania ze środków EFRR w ramach RPO WM wynosi do 200% alokacji 

przeznaczonej na dany nabór - dla danego subregionu w ramach danego poddziałania). 

 Jednogłośne podjęcie Uchwały Forum Subregionu Podhalańskiego w sprawie przyjęcia 

podziału kwot dofinansowań na powiaty w ramach poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu 

niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020.  

   Ustalenie, iż  Uchwała Forum Subregionu Podhalańskiego w sprawie przyjęcia wykazu 

projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji 

(paliwa stałe) – SPR zostanie podjęta w trybie obiegowym zgodnie z przedmiotowymi 

zapisami Regulaminu Forum. 

7. Zakończenie 

  Wystąpienie P. Wojciecha Szafrańskiego Prezesa Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. 

Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. poświęcone historii Szpitala oraz współczesnym 

aspektom jego funkcjonowania, w tym w szczególności w zakresie wpływu realizacji projektu 

dofinansowanego w ramach MRPO na obecne możliwości funkcjonowania szpitala.   

  Zamknięcie VII posiedzenia Forum Subregionu Podhalańskiego.  

 

 

 

………………………………….            

Marek Wierzba 

Radny Województwa Małopolskiego 



Załączniki do protokołu z VII posiedzenia Forum Subregionu Podhalańskiego:  

1. Lista obecności VII posiedzenie Forum Subregionu Podhalańskiego. 

 

2. Prezentacja VII posiedzenie Forum Subregionu Podhalańskiego. 

 

3. Uchwała nr 9/16/POD Forum Subregionu Podhalańskiego z dnia 19 października 2016 r.  

w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.5.2 

Niskoemisyjny transport miejski – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

4. Uchwała nr 10/16/POD Forum Subregionu Podhalańskiego z dnia 19 października 2016 r.  

w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 7.2.4  

Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

5. Uchwała nr 11/16/POD Forum Subregionu Podhalańskiego z dnia 19 października 2016 r.  

w sprawie przyjęcia wykazu projektów subregionalnych w ramach poddziałania 4.4.2 

Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020. 
 

6. Uchwała nr 12/16/POD Forum Subregionu Podhalańskiego z dnia 19 października 2016 r.  

w sprawie przyjęcia podziału kwot dofinansowań na powiaty w ramach poddziałania 4.4.3 

Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
 

Protokół sporządził: Marcin Marczak, pracownik Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM (tel. 12 29 

90 904, e-mail: subregiony@umwm.pl) 

mailto:subregiony@umwm.pl

