
  

Uchwała Nr 479/19 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 26 marca 2019 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-

037/16 w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój 

infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 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 2018 r., poz. 913 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), 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 746/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 

maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla w ramach 4 Osi priorytetowej 

Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł 

odnawialnych a w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020” (z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

 
§1 
 

Zmienia się Uchwałę Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 czerwca 

2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 w ramach 4 Osi 

priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze 

źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020, (z póź.zm.) w ten sposób, że Załącznikowi nr 1 do tej 

uchwały nadaje się brzmienie Załącznika nr 1 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. 

 



  

 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 479/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2019 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 981/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

20 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16  

w ramach 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.2 Rozwój infrastruktury 

dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 

W ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 Zarząd Województwa 

Małopolskiego  wybrał do dofinansowania 10 projektów na maksymalną całkowitą kwotę 

dofinansowania 7 035 452,99 zł. 

 

Wnioskodawca projektu nr RPMP.04.01.02-12-0597/16, TAURON Dystrybucja S.A. w dniu 

17.12.2018 r. zawnioskował o rozwiązanie umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron 

zgodnie z §5 ust.4 Umowy nr RPMP.04.01.02-12-0597/16-00-XVII/225/FE/17. 

Wnioskodawca zaktualizował wartość kosztów kwalifikowalnych w wyniku rozstrzygniętych 

postępowań przetargowych oraz nałożonej korekty finansowej, co skutkowało ponownym 

wyliczeniem poziomu dofinansowania projektu, którego wartość spadła do zera. W związku 

z powyższym w dniu 8.02.2019 r., nastąpiło rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu 

nr RPMP.04.01.02-12-0597/16. 

 

Ponadto w dniu 11.06.2018 r. TAURON Dystrybucja S.A, Wnioskodawca projektu nr 

RPMP.04.01.02-12-0664/17 poinformował, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowań 

przetargowych wartość kosztów kwalifikowanych znacznie się obniżyła, co skutkowało 

obniżeniem poziomu dofinansowania do zera. W związku z powyższym Beneficjent 

zawnioskował o rozwiązanie Umowy nr RPMP.04.01.02-12-0664/17-XVII/553/FE/17 za 

porozumieniem stron. Rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.01.02-12-

0664/17 nastąpiło w dniu 4.07.2018 r. 

 

Łączna kwota dofinansowania, jaka zostaje uwolniona po rozwiązaniu ww. umów to 1 052 

849,90 zł. 

 

W efekcie, w ramach konkursu nr RPMP.04.01.02-IZ.00-12-037/16 wybrano do 

dofinansowania 8 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 5 982 603,09 zł. 

 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

stosownie do art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, do 

postępowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania prowadzonych na podstawie 

ustawy zmienionej, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy 

zmieniającej, stosuje się przepisy dotychczasowe.  


