
UCHWAŁA Nr 931/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 14 lipca 2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 866/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19 w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna 
polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej 
w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka 
modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 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 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 1605/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 
i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
użyteczności publicznej –SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,(z późn.zm.) uchwala się co następuje: 

 

§1. 

Zmienia się Uchwałę nr 866/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
23 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-
033/19 dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 
Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności 
publicznej – SPR w ramach RPO WM (z późn. zm.), w ten sposób, że załącznikom nr 
1 i 2 nadaje się odpowiednio brzmienie załącznika 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 931/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2020 roku w sprawie 

zmiany Uchwały nr 866/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 czerwca 2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania 

w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19 dla 4 Osi priorytetowej Regionalna 

polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej –SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

Na mocy dotychczas podjętych uchwał, Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do 

dofinansowania łącznie 25 zadań na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 

w wysokości 32 091 348,55 zł. 

W związku z dostępną wolną alokacją w wysokości 1 704 868,16 zł, a także zgodnie 

z zapisami §35 ust. 3 i 4 oraz §36 ust. 3 Regulaminu konkursu, możliwy jest wybór do 

dofinansowania projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów. Równocześnie, 

dopuszcza się, za zgodą Wnioskodawców, proporcjonalne obniżenie kwoty wsparcia oraz 

całkowitego poziomu dofinansowania dla wszystkich projektów, przy czym brakujące środki 

muszą zostać zabezpieczone przez Wnioskodawcę. Jeżeli Wnioskodawca nie wyrazi zgody 

na obniżenie poziomu dofinansowania, projekt pozostaje na liście rezerwowej. 

Mając na uwadze powyższe, IZ skierowała zapytanie ws. wyrażenia zgody na częściowe 

dofinansowanie projektów do dwóch Wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę 

punktów: 

 Gmina Dębno wyraziła zgodę na częściowe dofinansowanie w wysokości 940 970,96 zł 

dla zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 

gminy Dębno”; 

 Powiat Bocheński wyraził zgodę na częściowe dofinansowanie w wysokości 763 897,20 zł 

dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 67”. 

Niniejszą Uchwałą dokonuje się wyboru do częściowego dofinansowania 2 projektów 

łączną kwotę wynoszącą 1 704 868,16 zł. 

W związku z powyższym, w ramach konkursu nr RPMP.04.03.02-IZ.00-12-033/19 do 

dofinansowania zostało wybranych 27 zadań na łączną kwotę wynoszącą  

33 796 216,71 zł. 

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

częściowego dofinansowania dodatkowych projektów, które uzupełniły listę stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz aktualizacją listy rezerwowej, która stanowi załącznik 

nr 2.  


