
Uchwała Nr 1372/19 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 1 sierpnia 2019 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1249/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, 
Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – 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), 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. 2018 r., poz. 1431 z późn. 

zm.), 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 1739/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 

października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej 

Infrastruktura transportowa, Działania 7.2 Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.4 

Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, uchwala się co następuje: 

 
§1 

Zmienia się Uchwałę Nr 1249/19 z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy 

ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 

nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 w ramach Działania 7.2 Transport kolejowy, 

Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR w ramach Regionalnego 

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

w podziale na poszczególne Subregiony w ten sposób, że załącznikom nr 1 i 2 do tej 

uchwały nadaje się brzmienie odpowiednio załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 1372/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2019 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr 1249/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 lipca 

2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 dla Działania 7.2 

Transport kolejowy, Poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR 

w ramach RPO WM. 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, 

Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – 

SPR, w dniu 19 października 2018 r. ogłoszony został konkurs numer RPMP.07.02.04-IZ.00-

12-070/18 w ramach przedmiotowego Poddziałania. 

 
Dotychczas do dofinansowania w pełnej wysokości w ramach konkursu RPMP.07.02.04-
IZ.00-12-070/18 zostały wybrane 4 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 
4 962 363,87 zł. Pozostałe projekty zostały umieszczone na liście rezerwowej, która została 
utworzona zgodnie z §35 ust. 1 pkt. 2, tj. jednej listy dla wszystkich Subregionów 
obejmującej projekty, które spełniły minimum punktowe, jednak kwota alokacji wskazana w 
§22 ust 2 Regulaminu dla poszczególnych Subregionów jest niewystarczająca do wybrania 
ich do dofinansowania. 
 
Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu 

wynosiła 32 552 162,43 zł, przy czym dofinansowanie pochodziło wyłącznie ze środków 

EFRR. Została ona podzielona na poszczególne subregiony, co zaprezentowano 

w poniższej tabeli: 

SUBREGION 
ALOKACJA PRZEZNACZONA 

NA KONKURS 

DOSTĘPNA ALOKACJA (uwzględniająca 

dotychczasowe rozstrzygnięcia) 

KOM 4 166 678,88 zł 569 955,15 zł 

Małopolska Zachodnia 7 910 175,05 zł 6 998 274,77 zł 

Podhalański 5 143 242,17 zł 4 689 502,31 zł 

Sądecki 8 333 353,48 zł 8 333 353,48 zł 

Tarnowski 6 998 712,85 zł 6 998 712,85 zł 

 

Zgodnie z §22 ust. 3 Regulaminu konkursu w związku z powstałymi oszczędności w ramach 

alokacji dla poszczególnych subregionów, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął 

decyzję o dofinansowaniu w oparciu o dostępne środki projektów z listy rezerwowej, o której 

mowa w §35 ust.1 pkt. 2.  

 

Mając na uwadze powyższe możliwy jest wybór do pełnego dofinansowania projektu 
nr RPMP.07.02.04-12-0018/19, pn. „Przebudowa I Budowa Dworców Kolejowych Doliny 
Popradu Etap I” złożonego przez Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna znajdującego 
się na pierwszym miejscu Listy rezerwowej. 
 
Ponadto, na drugim miejscu Listy rezerwowej znajduje się projekt, który zgodnie z §36 ust. 3 
Regulaminu może zostać wybrany do częściowego dofinansowania.  
 

W związku z powyższym do Wnioskodawcy, dla którego kwota alokacji jest niewystarczająca 

do dofinansowania projektu w wysokości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku, IZ 

RPO skierowała zapytanie w sprawie wyrażenia zgody na proporcjonalne obniżenie poziomu 

dofinansowania. 

 



Wnioskodawca projektu nr RPMP.07.02.04-12-0025/19, pn. „Przebudowa I Budowa 

Dworców Kolejowych Doliny Popradu Etap II” złożonego przez Polskie Koleje Państwowe 

Spółka Akcyjna, wyraził zgodę na proporcjonalne obniżenie dofinansowania, w związku 

z czym możliwy jest wybór projektu do dofinansowania w kwocie 5 649 709,54 zł.  

Brakująca kwota to: 10 207 796,84 zł. 

 

W związku z powyższym niniejszą Uchwałą dokonuje się wyboru do dofinansowania 

kolejnych 2 projektów na łączną kwotę oczekiwanego dofinansowania wynoszącą 

27 589 798,56 zł. Projekty zostają umieszczone na Liście podstawowej projektów 

ocenionych i wybranych do dofinansowania. Na Liście rezerwowej pozostaje 1 projekt 

na kwotę oczekiwanego dofinansowania wynoszącą 1 778 344,70 zł.  

 

Mając na uwadze powyższe, w ramach konkursu nr RPMP.07.02.04-IZ.00-12-070/18 

wybrano łącznie do dofinansowania 6 projektów na łączną kwotę 32 552 162,43 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


