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UCHWAŁA Nr 1389/21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 30 września 2021 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1538/18 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi 
priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej 
emisji – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 
pkt 2 i 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w 
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 818, 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., Zarząd 
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zmienia się Uchwałę Nr 1538/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej 
Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 
2020, zmienioną Uchwałami Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 2067/18 z dnia 
6 listopada 2018 r., Nr 1677/19 z dnia 12 września 2019 r., Nr 716/20 z dnia 21 maja 
2020 r., Nr 1574/20 z dnia 5 listopada 2020 r. oraz Nr 893/21 z dnia 24 czerwca 2021 
r., w ten sposób, że §22 ust. 2 Regulaminu konkursu, stanowiącego Załącznik do tej 
uchwały, otrzymuje brzmienie:  

„2. Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach 
konkursu wynosi 33 058 861,42 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony pięćdziesiąt 
osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 42/100), przy czym dofinansowanie 
pochodzi wyłącznie ze środków EFRR. 

Alokacja podzielona jest na Subregiony w następujący sposób: 

– Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) – 0,00 zł, 

– Subregion tarnowski    – 0,00 zł, 

– Subregion sądecki     – 5 276 969,17 zł, 

– Subregion podhalański    – 0,00 zł, 

– Małopolska Zachodnia    – 5 008 992,05 zł. 
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Różnica pomiędzy alokacją ogółem a alokacją stanowiącą sumę kwot 
z poszczególnych Subregionów wynika ze zwiększenia kwoty na konkurs i pozwoli na 
dofinansowanie projektów znajdujących się na liście rezerwowej, wspólnej dla 
wszystkich Subregionów. 

Zmiana jest wynikiem korzystnych zmian kursu euro w stosunku do złotego a kwota 
alokacji na konkurs mieści się w alokacji dla Działania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej 
emisji – SPR wskazanej w Uchwale Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla 
osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020, z późn. zm. Pierwotna alokacja, stanowiąca zarazem sumę alokacji 
poszczególnych Subregionów wynosiła 10 285 961,22 zł.” 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 1389/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 
2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1538/18 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi 
priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – 
SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020, z późn zm. 

Zmiana „Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka 
energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” obejmuje 
§22 ust. 2 i dotyczy zwiększenia kwoty alokacji w ramach konkursu o 750 000,00 zł, tj. 
do kwoty 33 058 861,42  zł. 

Podniesienie alokacji wynika z oszczędności wygenerowanych na Działaniu 4.4.2 w 
związku z kontraktacją i realizacją projektów w ramach naboru nr RPMP.04.04.02-
IZ.00-12-101/16 oraz z korzystnych zmian kursu euro w stosunku do złotego.  

Zwiększona kwota alokacji mieści się w globalnej alokacji przewidzianej dla Działania 
4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. 

Przedmiotowa zmiana pozwoli na dofinansowanie projektów znajdujących się na liście 
rezerwowej i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców. 

Zmiana dokonana jest w oparciu §22 ust. 6 oraz §45 Regulaminu konkursu dla 
poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. 
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