
UCHWAŁA Nr 289/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały 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. 

Zmienia się Uchwałę nr 1863/19 Zarządu Województwa Małopolskiego (ZWM) 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 
RPO WM (z późn.zm) w ten sposób, że:  

1) prostuje się oczywistą omyłkę w ten sposób, że załączniki do Uchwały 
otrzymują prawidłowe oznaczenie, tj.: załącznik nr 1 - Lista Podstawowa, 
załącznik nr 2 – Lista członków ZWM upoważnionych do zawarcia umów 
o dofinansowanie projektów, załącznik nr 3 - Lista Rezerwowa, 

2) załącznikowi nr 3 do tej Uchwały nadaje się brzmienie załącznika do niniejszej 
Uchwały. 
 



§ 2. 

Pozostałe zapisy Uchwały, o której mowa w §1 nie ulegają zmianie. 

§ 3. 

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

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 
do Uchwały nr 289/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały  

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). 

 

Dotychczas Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) w ramach konkursu 

RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 wybrał do dofinansowania 2 projekty na maksymalną 

całkowitą kwotę dofinansowania 27 107 037,80 zł. 

 

W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem protestu przez Instytucję Rozpatrującą 

Protesty (IRP) od negatywnego wyniku oceny merytorycznej projektu pn. „Stabilizacja 

osuwiska nr 81112 wraz z odbudową drogi gminnej –ul. Leśnej w miejscowości 

Muszyna”, zmianie uległa końcowa ocena ww. projektu. W wyniku ponownej oceny 

przez IRP w zakresie zaskarżonych kryteriów, projekt nr RPMP.05.01.01-12-0149/19 

został oceniony pozytywnie i uzyskał 21 pkt., tj. 60,00% maksymalnej liczby punktów 

możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. Wnioskowana kwota 

dofinansowania wynosi 3 158 211,55 zł. 

 

Ponadto kolejnym zadaniem, które zostało pozytywnie ocenione w ramach konkursu 

nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19 które spełniło minimum punktowe, jednak kwota 

alokacji wskazana w §22 ust. 2 Regulaminu konkursu jest niewystarczająca do 

wybrania go do dofinansowania jest projekt nr RPMP.05.01.01-12-0170/19 pn. 

„Przebudowa i remont istniejącej przepompowni melioracyjnej Niedary w miejscowości 

Niedary, gmina Drwinia.”  Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 13 151 200,00 

zł. Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 43 pkt., co stanowi 91,49% 

maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 

 

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na konkurs nr RPMP.05.01.01-

IZ.00-12-021/19  podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji 

w zakresie umieszczenia ww. projektów na Liście Rezerwowej projektów ocenionych 

i wybranych do dofinansowania. Projekty na liście rezerwowej umieszczane są 

w kolejności od projektów, które uzyskały największą liczbę punktów, do projektów 

najniżej ocenionych. 

 


