
Uchwała Nr 524/19 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 2 kwietnia 2019 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1086/18 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój 
infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych 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 2018 r., poz. 913 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 r. 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 (Dz. U. 2018 r., poz. 

1431 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 r., 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 1376/17 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu konkursu dla 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałania 4.1.1 Rozwój 

infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.), uchwala się co 

następuje: 

 
§1 

Zmienia się Uchwałę nr 1086/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 

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

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 

4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałania 4.1.1 Rozwój 

infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) z późn. zm., w ten 

sposób, że załącznikowi nr 2 nadaje się brzmienie załącznika nr 1 do tej 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 524/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1086/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

19 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 

w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałania 

4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego 

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

W ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych, w dniu 29 sierpnia 2017 r. ogłoszony został konkurs numer 

RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17. 

 

Na mocy poniższych Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego (ZWM): 

 Nr 1086/18 z dnia 19 czerwca 2018 r., 

 Nr 1088/18 z dnia 19 czerwca 2018 r., 

 Nr 1369/18 z dnia 31 lipca 2018 r., 

 Nr 1498/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r., 

 NR 1882/18 z dnia 9 października 2018 r. 

do dofinansowania zostało wybranych 8 projektów na łączną kwotę 192 477 149,29 zł, co 

wyczerpało dostępną alokację w ramach konkursu. 

 

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 

31.07.2018 r. (sygn. akt I SA/Kr 455/18), działając zgodnie z zapisami §32 - 34 oraz §38 

Regulaminu konkursu, projekt nr RPMP.04.01.01-12-1119/17, pn. Budowa infrastruktury 

służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w Gminach Andrychów, Kalwaria 

Zebrzydowska i Stryszów" złożony przez Gminę Andrychów został skierowany do ponownej 

oceny formalnej. W wyniku ww. oceny wniosek pozytywnie przeszedł ocenę formalną, 

a następnie ocenę merytoryczną, której elementem jest ocena finansowa. 

 

Mając na uwadze powyższe, oraz zgodnie z zapisami art. 61 ust. 8 pkt. 1) lit. a Ustawy z dnia 

11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020, możliwe jest umieszczenie przedmiotowego projektu 

na Liście rezerwowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach 

konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 na pozycji zgodnej z uzyskaną liczbą punktów. 

 

Niniejszą Uchwałą dokonuje się aktualizacji listy rezerwowej projektów ocenionych 

i wybranych do dofinansowania (załączniki nr 1 do Uchwały). 

 

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. 


