
UCHWAŁA Nr 791/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia  4 czerwca 2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 392/20 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19, Działania 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, 
poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja 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 2019 r., poz. 512 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. 39 ust. 2, 

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 (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 818), 

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 z późn. zm., 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 914/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu konkursu dla 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-

Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

(z późn.zm.), uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

Zmienia się Uchwałę nr 392/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 

2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 

do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19, Działania 

2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020 (RPO WM) z późn.zm., w ten sposób, że załącznikowi nr 1 do tej uchwały 

nadaje się brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

Pozostałe zapisy Uchwały, o której mowa w §1 nie ulegają zmianie. 



§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 
do Uchwały nr 791/20 z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały  

nr 392/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie 

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach 

konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19, Działania 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, 

Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 

Dotychczas Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) w ramach konkursu  

nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 wybrał do dofinansowania 17 zadań na maksymalną 

całkowitą kwotę dofinansowania 22 468 703,45 zł. 

 

Instytucja Rozpatrująca Protesty (IRP) uwzględniła protest Wnioskodawcy od negatywnego 

wyniku oceny merytorycznej dla projektu nr RPMP.02.01.01-12-0127/19 złożonego przez 

Krakowskie Biuro Festiwalowe. IRP stwierdziła, iż projekt pn.: „Wdrożenie nowych rozwiązań 

IT w kulturze” spełnia kryterium oceny merytorycznej  Koncepcja realizacji projektu i skierowała 

przedmiotowy projekt do oceny kolejnych kryteriów oceny merytorycznej. Projekt w ramach 

oceny merytorycznej otrzymał sumarycznie 66,5 pkt., co stanowi 84,18% maksymalnej liczby 

punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 

 

Zakończenie wszystkich etapów oceny wniosku dla projektu nr RPMP.02.01.01-12-0127/19, 

w ramach konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19stanowi podstawę do zaktualizowania 

listy projektów ocenionych przez KOP. Zaktualizowana lista została zatwierdzona przez 

Przewodniczącego KOP. 

 

Równocześnie IRP dokonała rozpatrzenia wszystkich protestów w ramach konkursu nr 

RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19, co zgodnie z zapisami § 35 ust 7 regulaminu konkursu, 

umożliwia dokonanie aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach 

przedmiotowego konkursu. 

 

W związku z powyższym, możliwy jest wybór do pełnego dofinansowania projektu 

nr RPMP.02.01.01-12-0127/19, pn. „Wdrożenie nowych rozwiązań IT w kulturze” w kwocie 

202 500,00 zł.  

 

Niniejszą Uchwałą dokonuje się aktualizacji listy podstawowej poprzez umieszczenie na niej 

kolejnego projektu wybranego do pełnego dofinansowania na kwotę dofinasowania 

wynoszącą 202 500,00 zł. 

 

Łącznie w ramach konkursu RPMP.02.01.01-IZ.00-12-026/19 do dofinansowania zostało 

zatem wybranych 18 zadań na łączną kwotę wynoszącą 22 671 203,45 zł. 

 

Na liście rezerwowej pozostaje 26 zadań na łączną kwotę oczekiwanego dofinansowania  

30 523 083,70 zł. 


