
  

 
Uchwała Nr 1286/18 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
    z dnia 17 lipca 2018 roku 

 

 
 
w zmiany Uchwały nr 1209/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
3 lipca 2018 roku sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-
IZ.00-12-007/18 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji 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 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. 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 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 104/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, 

działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałania 4.1.2 

Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego 

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

następuje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

§1 
 

Zmienia się Uchwałę Nr 1209/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2018 

roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania 

projektów w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 w ramach 4 Osi 

priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze 

źródeł odnawialnych w ramach RPO WM, 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. 

 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



  

 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 1286/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 lipca 2018 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1209/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 

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

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 w ramach 4 Osi 

priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze 

źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 

Konkurs numer RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 w ramach w ramach 4 Osi priorytetowej 

Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł 

odnawialnych w ramach RPO WM, został ogłoszony w dniu 26 stycznia 2018 roku. 

Realizowany jest w trybie naboru otwartego. Wnioski o dofinansowanie projektu wraz 

z załącznikami można składać od 26 lutego 2018 r. do dnia 28 grudnia 2018 r. do godziny 

15:00:00. Dotychczas w ramach naboru zostało złożone 4 wnioski. Zgodnie z Regulaminem 

konkursu projekty są poddawane ocenie formalnej, a następnie merytorycznej, której 

elementem jest ocena finansowa. Terminy poszczególnych etapów oceny odnoszone są 

indywidualnie do każdego projektu, poczynając od dnia następnego po dniu złożenia 

wniosku.  

 

Dotychczas na mocy Uchwały nr 1209/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

3 lipca 2018 roku wybrano do dofinansowania 1 projekt na maksymalną całkowitą kwotę 

dofinansowania 3 787 215,37 zł. 

 

Kolejnym zadaniem, które zostało pozytywnie ocenione w ramach konkursu 

nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 i możliwy jest jego wybór do dofinansowania to projekt 

nr RPMP.04.01.02-12-0147/18 pn. „Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN 

i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie 

powiatu bocheńskiego i brzeskiego”, złożony przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 

Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 1 044 322,25 zł. 

 

Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 28 pkt., co stanowi 77,78% maksymalnej 

liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 

 
Z chwilą zakończenia wszystkich etapów oceny dla wniosku, Sekretarz Komisji Oceny 
Projektów (KOP) przygotował listę projektów ocenionych przez KOP. Lista została 
zatwierdzona przez Przewodniczącego KOP.  
 
Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie uchwałą ZWM listy ocenionych 
projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. 
Lista projektów jest uszeregowana zgodnie z datą złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
Aktualnie dostępna alokacja w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-007/18 wynosi 
58 924 784,63 zł. 
 
Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie wyboru do 
dofinansowania projektu nr RPMP.04.01.02-12-0147/18 złożonego przez TAURON 
Dystrybucja S.A. w kwocie 1 044 322,25 zł.  
 

W efekcie pozostała do wykorzystania alokacja wynosić będzie 57 880 462,38 zł.  


