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Uchwała Nr 1792/16 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 29 listopada 2016 roku 
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1688/16 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.02.01.04-IZ.00-12-019/16 dla Działania 2.1 E-administracja i otwarte 
zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej 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, 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 243/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  

25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 2 Osi priorytetowej Cyfrowa 

Małopolska, działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.4 E-usługi  

w informacji przestrzennej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, uchwala się co następuje: 

 
§1 

Zmienia się Uchwałę Nr Nr 1688/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  

15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.04-IZ.00-12-019/16 dla 

Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji 

przestrzennej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 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.   
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UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 1792/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 listopada 2016 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1688/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  

15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.02.01.04-IZ.00-12-019/16 dla 

Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji 

przestrzennej w ramach RPO WM. 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach 2 Osi priorytetowej Cyfrowa Małopolska, 
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji 
przestrzennej, w dniu 25 lutego 2016 r. ogłoszony został konkurs numer RPMP.02.01.04-
IZ.00-12-019/16 w ramach przedmiotowego Działania. W dniu 3 listopada 2016 r. zakończyła 
się ocena złożonych projektów, pozytywny wynik oceny uzyskały 22 projekty. 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło poprzez zatwierdzenie uchwałą nr 1688/16 ZWM w dniu 

15 listopada 2016 roku listy ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny  

i uzyskały wymaganą liczbę punktów.  

 

Zgodnie z zapisami pkt. 24 oraz  pkt. 25 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM 

na lata 2014 – 2020 (SzOOP) dla Poddziałania 2.1.4 Maksymalny % poziom dofinansowania 

całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu obejmuje środki UE oraz 

współfinansowanie z budżetu państwa. W związku z powyższym oraz dążąc do pełnego 

wykorzystania dostępnych środków w ramach budżetu państwa, dokonuje się zmiany 

montażu finansowego w ramach kwoty przyznanego dofinansowania zgodnie  

z podziałem w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  Maksymalna kwota dofinansowania 

przyznana na mocy Uchwały nr 1688/16 z dnia 15 listopada 2016 r. dla poszczególnych 

projektów nie ulega zmianie. Niniejszą Uchwałą dokonuje się wyłącznie podziału 

maksymalnej kwoty dofinansowania na środki pochodzące z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środki z Budżetu Państwa (BP). 

 

W związku z powyższym dokonuje się aktualizacji załącznika nr 1 do niniejszej Uchwały 
poprzez zmianę montażu finansowego. Maksymalna kwota dofinansowania  
22 projektów wybranych na mocy Uchwały nr 1688/16 z dnia 15 listopada 2016 r. wynosi 
175 740 875,75 zł (165 977 493,76 zł z EFRR oraz 9 763 381,99 zł z BP). 
  


