
 
Uchwała Nr 397/18 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
    z dnia 16 marca 2018 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 1661/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny 
transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – 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 2017 r., 2096 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 

Małopolskiego (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 poz. 5483), art. 9 ust. 1 pkt. 2, 

ust. 2 pkt. 2, art. 39 ust. 2, art. 44 ust. 4, 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, 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, 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 1744/16 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 

Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 

– 2020, uchwala się co następuje: 

§1 
Zmienia się Uchwałę nr 1661/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 

w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny 

transport miejski – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) w podziale na poszczególne Subregiony 

(z późn. zm.), w ten sposób, że Załącznikom nr 1 oraz nr 2 do tej uchwały nadaje się 

brzmienie Załączników nr 1 oraz nr 2 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 397/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 marca 2018 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr 1661/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

12 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 

w ramach Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny 

transport miejski – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 

W ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działania 4.5 

Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr, 

w dniu 24 listopada 2016 r. ogłoszony został konkurs numer RPMP.04.05.02-IZ.00-12-

097/16. Na mocy uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego: 

 nr 1661/17 z dnia 12 października 2017 r., 

 nr 1710/17 z dnia 24 października 2017 r., 

 nr 1775/17 z dnia 31 października 2017 r., 

 nr 1862/17 z dnia 16 listopada 2017 r., 

 nr 2033/17 z dnia 5 grudnia 2017r., 

 nr 237/18 z dnia 20 lutego 2018 r., 

 nr 296/18 z dnia 27 lutego 2018 r., 

zostały wybrane do dofinansowania łącznie 22 projekty na maksymalną całkowitą kwotę 

dofinansowania 255 965 317,34 zł oraz umieszczono na Liście rezerwowej 11 projektów na 

łączną kwotę dofinansowania 41 940 569,47 zł. 

 

W dniu 3 listopada 2017 r. Instytucja Rozpatrująca Protest (IRP) uwzględniła protest 

Wnioskodawcy – Gminy Andrychów od negatywnego wyniku oceny merytorycznej, uznając, 

iż projekt nr RPMP.04.05.02-12-0384/17 pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 

techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz 

z zakupem taboru autobusowego” spełnia Kryteria celowościowe projektu i skierowała 

projekt do oceny pozostałych kryteriów oceny merytorycznej. W wyniku oceny projekt 

uzyskał 31 pkt., co stanowi 75,61% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów.  

Z chwilą zakończenia wszystkich etapów oceny dla wniosku, w ramach konkursu 

nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16, Sekretarz Komisji Oceny Projektów (KOP) zaktualizował 

listę projektów ocenionych przez KOP. Lista została zatwierdzona przez Przewodniczącego 

KOP. 

 

Na mocy Uchwały nr 396/18 z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały 

Nr 1744/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, 

działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport 

miejski – SPR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zmiany 

alokacji w ramach Subregionu małopolska Zachodnia.  

 



W związku z powyższą zmianą, w ramach Subregionu Małopolska Zachodnia pojawiły się 

dostępne środki w wysokości 21 337 778,98 zł dzięki czemu możliwy jest wybór do 

dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.02-12-0384/17 oraz uzupełnienie dofinansowania 

dla projektu nr RPMP.04.05.02-12-0365/17 wybranego do częściowego dofinansowania. 

Mając na uwadze powyższe, niniejszą Uchwałą dokonuje się: 

 wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.04.05.02-12-0384/17 pn. „Rozbudowa 

i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu 

publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego” w maksymalnej 

kwocie dofinansowania 16 722 865,51 zł; 

 uzupełnienia dofinansowania dla projektu nr RPMP.04.05.02-12-0365/17 

pn. „Obniżenie emisyjności Gmin Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze poprzez 

wykorzystanie niskoemisyjnego transportu miejskiego i organizację zbiorowego 

transportu publicznego” o 4 614 911,46 zł. Łączna kwota dofinansowania 

z dotychczas przyznaną dla projektu wynosi 19 392 722,06 zł; 

 

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 Zarząd 

Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania łącznie 23 projekty na kwotę 

277 303 094,31 zł 

 

Zaktualizowana lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  

w ramach konkursu nr RPMP.04.05.02-IZ.00-12-097/16 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

 

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  
 


