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Uchwała Nr 1575/20 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 5 listopada 2020 

w sprawie zmiany Uchwały nr 803/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, 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 (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 2020 r., poz. 1668), 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 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 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie 
poziomu niskiej emisji - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§1 

Zmienia się Uchwałę nr 803/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 
2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, 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 (RPO WM) z późn.zm, w ten sposób, 
że załącznikom nr 1 i 2 do tej uchwały nadaje się odpowiednio brzmienie załącznika 
nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 

 



2 
 

§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.  
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UZASADNIENIE 

do Uchwały 1575/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 listopada 2020 roku w 

sprawie zmiany Uchwały nr 803/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  

14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 

do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18, Działanie 4.4 

Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej 

emisji – SPR w ramach RPO WM. 

Dotychczas Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) w ramach konkursu nr 

RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 wybrał do dofinansowania 4 projekty na maksymalną 

całkowitą kwotę dofinansowania 11 428 838,67 zł. 

Na mocy Uchwały nr 1574/20 ZWM z dnia 5 listopada 2020 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 

Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej 

emisji - SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014 – 2020 Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zwiększenia alokacji 

przeznaczonej na konkurs. Alokacja po zmianie wynosi 14 956 505,59 zł. 

W związku z dostępną alokacją możliwe jest uzupełnienie dofinansowania dla projektu nr 

RPMP.04.04.02-12-0210/18 wybranego do częściowego dofinansowania oraz wybór do 

pełnego dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.02-12-0273/18 znajdującego się na 

1 miejscu listy rezerwowej. 

Mając na uwadze powyższe, niniejszą Uchwałą dokonuje się: 

 uzupełnienia dofinansowania dla projektu nr RPMP.04.04.02-12-0210/18 

pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Kłaj, poprzez wymianę 

kotłów węglowych na źródła ciepła zasilane gazem i biomasą- etap II” o 67 593,22 zł. 

Łączna kwota dofinansowania z dotychczas przyznaną dla projektu Gminy Kłaj wynosi 

2 867 883,22 zł i stanowi pełne dofinansowanie, 

 wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.04.02-12-0273/18 pn. „Rozwój sieci 

ciepłowniczej w Zakopanem poprzez inwestycje w podłączenie do sieci geotermalnej 

oraz wymianę starych kotłów na nowe instalacje urządzeń na paliwa gazowe i biomasę 

- ETAP II” w maksymalnej kwocie dofinansowania 3 460 073,70 zł. 

Zaktualizowana lista podstawowa oraz rezerwowa projektów ocenionych i wybranych do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 stanowią 
odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.  

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 Zarząd 

Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania łącznie 5 projektów na kwotę 

14 956 505,59 zł. 


