Uchwała Nr 425/17
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 697/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie
zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15
w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1.
Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A
Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), 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 z późn. zm.), 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 (Dz. U. 2016 r. poz. 217), 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 311/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia
8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 7 Osi priorytetowej
Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi
regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”,
uchwala się co następuje:
§1
Zmienia się Uchwałę Nr 697/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy
ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr
RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa,
Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A
Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach RPO WM, zmienioną
Uchwałą nr 1025/16 z dnia 5 lipca 2016 r., w ten sposób, że załącznikowi Nr 1 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.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

UZASADNIENIE
do Uchwały 425/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 marca 2017 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 697/16 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy
ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr
RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa,
Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A
Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).
Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa,
Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A
Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach RPO WM, w dniu 29
czerwca 2015 roku ogłoszony został konkurs numer RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15.
W ramach przedmiotowego konkursu zostały złożone niżej wymienione projekty:
1. w dniu 7 listopada 2016 roku projekt nr RPMP.07.01.01-12-0570/16, pn. „Obwodnica
Babic”, Województwo Małopolskie. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu
wynosi 16 525 764,98 zł.
Zgodnie z procedurą wyboru projektów została przeprowadzona ocena formalna
wniosku, a następnie ocena merytoryczna, której elementem jest ocena finansowa.
Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 38 pkt., co stanowi 77,55%
maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej.
2. w dniu 7 listopada 2016 roku projekt nr RPMP.07.01.01-12-0571/16,
pn. „Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz”, Województwo Małopolskie.
Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 23 321 896,22 zł.
Zgodnie z procedurą wyboru projektów została przeprowadzona ocena formalna
wniosku, a następnie ocena merytoryczna, której elementem jest ocena finansowa.
Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 35,50 pkt., co stanowi 72,45%
maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej.
3. w dniu 7 listopada 2016 roku projekt nr RPMP.07.01.01-12-0572/16, pn. „Obwodnica
Gdowa Etap II”, Województwo Małopolskie. Wnioskowana kwota dofinansowania dla
projektu wynosi 21 407 384,98 zł.
Zgodnie z procedurą wyboru projektów została przeprowadzona ocena formalna
wniosku, a następnie ocena merytoryczna, której elementem jest ocena finansowa.
Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 37 pkt., co stanowi 75,51 %
maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej.
4. w dniu 7 listopada 2016 roku projekt nr RPMP.07.01.01-12-0573/16,
pn. „Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów; odc. Tarnów – Żabno”, Województwo
Małopolskie. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi
16 149 999,96 zł.
Zgodnie z procedurą wyboru projektów została przeprowadzona ocena formalna
wniosku, a następnie ocena merytoryczna, której elementem jest ocena finansowa.
Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 37 pkt., co stanowi 75,51%
maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej.
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5. w dniu 9 listopada 2016 roku projekt nr RPMP.07.01.01-12-0586/16, pn. „Obwodnica
Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna”, Województwo Małopolskie. Wnioskowana kwota
dofinansowania dla projektu wynosi 23 929 259,47 zł.
Zgodnie z procedurą wyboru projektów została przeprowadzona ocena formalna
wniosku, a następnie ocena merytoryczna, której elementem jest ocena finansowa.
Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 38 pkt., co stanowi 77,55%
maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej.
6. w dniu 9 listopada 2016 roku projekt nr RPMP.07.01.01-12-0587/16, pn. „Obwodnica
Zatora, Podolsza”, Województwo Małopolskie. Wnioskowana kwota dofinansowania
dla projektu wynosi 15 744 974,98 zł.
Zgodnie z procedurą wyboru projektów została przeprowadzona ocena formalna
wniosku, a następnie ocena merytoryczna, której elementem jest ocena finansowa.
Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 38 pkt., co stanowi 77,55%
maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej.
7. w dniu 9 listopada 2016 roku projekt nr RPMP.07.01.01-12-0589/16, pn. „Obwodnica
Skały”, Województwo Małopolskie. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu
wynosi 16 334 798,76 zł.
Zgodnie z procedurą wyboru projektów została przeprowadzona ocena formalna
wniosku, a następnie ocena merytoryczna, której elementem jest ocena finansowa.
Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 43 pkt., co stanowi 87,76%
maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej.

Z chwilą zakończenia wszystkich etapów oceny dla grupy wniosków, dla których ocena
została zakończona w podobnym czasie w ramach konkursu nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12002/15, 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
wszystkich dotychczas ocenionych i wybranych do realizacji projektów, uzupełniona
o 7 wskazanych powyżej zadań, została uszeregowana zgodnie z datą złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów
nr RPMP.07.01.01-IZ.00-12-002/15 wynosi 709 408 298,54 zł.

w

ramach

konkursu

Dotychczas, na mocy Uchwał nr 697/16 z dnia 10 maja 2016 r. oraz 1025/16 z 5 lipca 2016 r.
wybrano do dofinansowania 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości
167 413 481,38 zł.
Kwota dostępnej alokacji wynosi 541 994 817,16 zł. Łączna kwota o jaką wnioskuje
Wnioskodawca dla 7 powyższych projektów to 133 414 079,35 zł.
Zgodnie z zapisami pkt 25 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014
– 2020 (SzOOP) dla 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa poziom dofinansowania
może zostać podwyższony dla projektów z zakresu dróg regionalnych: 95%, w oparciu
o zapisy Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Małopolskiego.
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Ogółem w Kontrakcie Terytorialnym zarezerwowano środki w wysokości 14 091 296 euro,
jako wkład budżetu państwa w ramach RPO WM, które służą współfinansowaniu
poddziałania 7.1.1. Środki te dzielone są w następujący sposób:
- 7 029 109 euro zarezerwowano na trzy konkretne inwestycje drogowe (węzeł „Podłęże”,
węzeł „Bochnia”, węzeł „Wierzchosławice”),
- 4 489 179 euro stanowi rezerwę wkładu krajowego dla innych inwestycji ujętych
w Kontrakcie Terytorialnym.
Z uwagi na fakt, iż żaden z ww. projektów nie został ujęty w Kontrakcie Wojewódzkim dla
Województwa Małopolskiego, nie ma możliwości podniesienia poziomu dofinansowania
o dodatkowy wkład z budżetu państwa. W związku z powyższym, niniejszą Uchwałą
dokonuje się wyboru do dofinansowania 7 projektów na całkowitą kwotę dofinansowania
133 414 079,35 zł. Kwota ta będzie pochodzić wyłącznie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie wyboru do
dofinansowania 7 wyżej opisanych projektów, uzupełnionych o 3 zadania uprzednio
wyłonione do realizacji i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Kwota alokacji pozostała do rozdysponowania w ramach konkursu: 408 580 737,81 zł.
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