
 

UCHWAŁA Nr 2357/19 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 19 grudnia 2019 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 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 w ten sposób, że: 

 zatwierdza się listę rezerwową tj. listę obejmującą projekty, które spełniły 
minimum punktowe, jednak kwota alokacji wskazana w §22 ust. 2 Regulaminu 
konkursu jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-021/19, w brzmieniu określonym 
w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

 załącznikowi nr 2 do tej uchwały nadaje się brzmienie Załącznika 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 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 

do Uchwały 2357/19 z dnia 19 grudnia 2019 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. 
 
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-IZ.00-12-0128/19 pn. 
„Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka”. Wnioskowana kwota 
dofinansowania wynosi 18 153 790,00 zł. Projekt w ramach oceny merytorycznej 
uzyskał 29 pkt, co stanowi 61,70% maksymalnej liczby punktów możliwych do 
uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 
 
Z chwilą zakończenia wszystkich etapów oceny dla ww. wniosków, Sekretarz Komisji 
Oceny Projektów (KOP) zaktualizował 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 zadań jest uszeregowana zgodnie z datą złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
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 na Liście Rezerwowej projektu nr RPMP.05.01.01-IZ.00-12-
0128/19. 
 
W związku ze zmianą składu osobowego Zarządu Województwa Małopolskiego 
aktualizuję się załącznik nr 2 według specyfikacji określonej w Załączniku nr 2 do 
niniejszej uchwały. 


