
Uchwała Nr 1369/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 31 lipca 2018 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. 

2017 r., poz. 1460 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 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 ten 

sposób, że załącznikom nr 1 i 2 nadaje się brzmienie załączników nr 1 i 2 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 1369/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 lipca 2018 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. 

 

Dotychczas Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) wybrał do dofinansowania 

4 projekty na kwotę 59 261 849,86 zł. 

 

Na mocy Uchwały Nr 1369/18 ZWM z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały 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, poddziałanie 4.1.1 Rozwój 

infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Zarząd Województwa 

Małopolskiego dokonał zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs do kwoty 176 

208 417,16 zł (zwiększenie o 48 419 553,95 zł). 

 

Ponadto w wyniku ponownej oceny dokonanej przez Instytucje Rozpatrującą Protest (IRP) 

projekt nr RPMP.04.01.01-12-1061/17, pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin 

członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” otrzymał łącznie 68 pkt., tj. 94,44% 

maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania, co oznacza, iż projekt zostaje 

umieszczony na 2 miejscu listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do 

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

 

Dostępna alokacja pozwala na przyznanie pełnego dofinansowania dla dodatkowych  

3 projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. 

 

W związku z powyższym niniejszą Uchwałą dokonuje się wyboru do dofinansowania  

dodatkowych 3 projektów na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 

37 649 565,28 zł.  

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 wybrano do 

dofinansowania 7 projektów na łączną kwotę wsparcia w wysokości 163 621 390,11 zł. 

Pozostałe projekty pozostają na liście rezerwowej. Z uwagi na dostępną alokację, 

tj. 12 587 027,05 zł IZ, zgodnie z zapisami § 36 ust. 3, Regulaminu konkursu § 36 ust. 3, 

wystąpi z zapytaniem o wyrażenie zgody na obniżenie dofinansowania dla pierwszego 

projektu na liście rezerwowej. 

 



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. 

 


