
UCHWAŁA Nr 1863/19 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 15 października 2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 
w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do 
zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym 
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 2019 r., poz. 512 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. 2018 r., poz. 1431 

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.,  oraz w Uchwale Nr 669/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 kwietnia 

2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona Środowiska, 

Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom 

żywiołowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020, uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Zatwierdza się listę ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny 
i uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz dokonuje się wyboru do dofinansowania 
projektów w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 w ramach 5 Osi 
priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, 
Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach RPO WM 

w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 
 

§ 2. 

Upoważnia się członków Zarządu Województwa Małopolskiego do zawarcia umów 
o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 
w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian 
klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach RPO 
WM, według specyfikacji określonej w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 



§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 

do Uchwały 1863/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 
2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 w ramach 
5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, 
Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
 

W ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian 
klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach RPO 
WM, w dniu 25 kwietnia 2019 roku ogłoszony został konkurs numer RPMP.05.01.01-
IZ.00-12-021/19. Konkurs realizowany jest w trybie naboru otwartego. Wnioski o 
dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można było składać od 28 maja 2019 r. 
do dnia 26 lipca 2019 r. do godziny 15:00:00. W ramach naboru zostało złożonych 9 
wniosków. 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. W ramach przedmiotowego 
konkursu pozytywny wynik na etapie oceny formalnej i merytorycznej dotychczas 
uzyskały 2 projekty. 
 

Z chwilą zakończenia wszystkich etapów oceny grupy projektów w ramach konkursu 
nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 dla których termin oceny zakończył się 
w podobnym czasie, 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 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 
nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 wynosi 27 107 037,80 zł. 
 

Dostępna alokacja pozwala na przyznanie pełnego dofinansowania dla 1 projektu, 
który spełnił kryteria oceny i uzyskał wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu. 
 

Ponadto zgodnie z zapisami §36 ust. 2 Regulaminu konkursu w przypadku, gdy kwota 
alokacji wskazana w §22 Regulaminu jest niewystarczająca do dofinansowania 
projektu w wysokości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie 
projektu, IZ może, za pisemną zgodą Wnioskodawcy, obniżyć poziom dofinansowania 
dla projektu, przy czym brakujące środki muszą zostać zabezpieczone przez 
Wnioskodawcę.  
 

W związku powyższym na podstawie §36 ust. 3 Regulaminu konkursu, Wnioskodawca 
projektu nr RPMP.05.01.01-12-0082/19 wyraził zgodę na obniżenie dofinansowania 
do wysokości 8 995 270,86 zł dla zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 
975 w m. Bartkowa Posadowa, co pozwala na wybór ww. projektu do częściowego 
dofinansowania. 
 
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne 
z podjęciem decyzji w zakresie wyboru do dofinansowania 2 projektów znajdujących 
się na liście stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Kwota przyznanego 
dofinansowania to 27 107 037,80 zł.  


