Uchwała Nr 1057/16
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 12 lipca 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr 431/16 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów
oraz
wyboru
projektów
do
dofinansowania
w ramach
konkursu
nr RPMP06.02.00-IZ.00-12-006/15 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo
regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu C:
opracowywanie dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych
i rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin
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 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
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 951/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia
„Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.2 Ochrona
różnorodności biologicznej, Typ projektu C opracowywanie dokumentów planistycznych dla
parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
gmin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020”, uchwala się co następuje:
§1
Zmienia się Uchwałę Nr 431/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca 2016
roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria
oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz dokonuje się wyboru do dofinansowania
projektów w ramach konkursu nr RPMP06.02.00-IZ.00-12-006/15 w ramach 6 Osi
priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ
projektu C: opracowywanie dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych
i rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin w ramach RPO WM,
w ten sposób, że Załącznikowi nr 1 do tej uchwały nadaje się brzmienie załącznika
do niniejszej Uchwały.
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§2
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały 1057/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 lipca 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr 431/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 marca
2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP06.02.00-IZ.00-12-006/15 w ramach 6 Osi
priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej,
Typ projektu C: opracowywanie dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych
i rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne,
Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu C: opracowywanie
dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin w ramach RPO WM, w dniu 24 lipca 2015 r.
ogłoszony został konkurs numer RPMP06.02.00-IZ.00-12-006/15 w ramach przedmiotowego
Działania.
W okresie od dnia 24 października 2015 roku do dnia 22 marca 2016 r., przeprowadzona
została ocena złożonych wniosków. Pozytywny wynik oceny uzyskał 1 projekt. Na mocy
Uchwały nr 431/16 z dnia 24 marca 2016 roku Zarząd województwa Malopolskiego
zatwierdził listę ocenionych projektów, tj. takich które spełniły kryteria oceny i uzyskały
wymaganą liczbę punktów, co jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie wyboru do
dofinansowania tych projektów.
Negatywny wynik oceny merytorycznej uzyskał jeden projekt, nr RPMP.06.02.00-120003/15, pn.: „Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem przyrodniczym
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru oraz
edukacja ekologiczna”, złożony przez Związek Międzygminny "Perły Doliny Popradu".
Wnioskodawca złożył protest od negatywnego wyniku oceny. W ramach procedury
odwoławczej Instytucja Rozpatrująca Protest uwzględniła protest i skierowała ww. projekt do
oceny kolejnych kryteriów merytorycznych. Przedmiotowa ocena zakończyła się w dniu
5 lipca 2016 roku. Projekt RPMP.06.02.00-12-0003/15 uzyskał powyżej 60% maksymalnej
możliwej do zdobycia liczby punktów czyli uzyskał pozytywny wynik oceny.
Sekretarz Komisji Oceny Projektów (KOP) przygotował listę projektów ocenionych przez
KOP po zakończeniu procedury odwoławczej. Lista została zatwierdzona przez
Przewodniczącego KOP.
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Lista projektów ocenionych przez KOP (uwzględniająca projekt, którego protest został
uwzględniony) została przekazana pod obrady Zarządu Województwa Małopolskiego w celu
zatwierdzenia uchwałą ZWM listy ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria
oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista projektów jest uszeregowana w kolejności
od projektów, które uzyskały największą liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych
i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
nr RPMP06.02.00-IZ.00-12-006/15 wynosiła 2 094 650,00 zł. Na mocy Uchwały nr 431/16
z dnia 24 marca 2016 roku do dofinansowania został wybrany 1 projekt na łączną kwotę
wsparcia w wysokości 1 703 903,14 zł. Wysokość środków, jakie pozostały do
rozdysponowania w ramach konkursu nr RPMP06.02.00-IZ.00-12-006/15
wynosi
390 746,86 zł.
Biorąc pod uwagę zapisy §36 ust. 3 Regulaminu konkursu w przypadku, gdy kwota alokacji
wskazana w §22 Regulaminu jest niewystarczająca do dofinansowania projektu w wysokości
wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu, IZ może za
pisemną zgodą Wnioskodawcy, obniżyć poziom dofinansowania dla projektu przy czym
brakujące środki muszą zostać zabezpieczone przez Wnioskodawcę.
W związku z powyższym zwrócono się z zapytaniem do Wnioskodawcy projektu
nr RPMP.06.02.00-12-0003/15, pn.: „Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem
przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym
obszaru oraz edukacja ekologiczna”, złożonego przez Związek Międzygminny "Perły Doliny
Popradu" o wyrażenie zgody na obniżenie kwoty wsparcia dla zadania do kwoty
390 746,86 zł. Wnioskodawca wyraził zgodę na obniżenie kwoty wsparcia do ww. poziomu.
Równocześnie Wnioskodawca poinformował, iż zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody
Małopolskiego z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku
Międzygminnego Perły Doliny Popradu, dokonano zmiany nazwy związku międzygminnego,
która aktualnie brzmi „Związek Gmin Krynicko-Popradzkich”. W związku z powyższym
konieczna jest aktualizacja wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.02.00-120003/15 w zakresie nazwy Wnioskodawcy.
W związku z powyższym możliwe jest przyznanie dofinansowania dla projektu
nr RPMP.06.02.00-12-0003/15, pn.: „Sposoby poszukiwania synergii pomiędzy dziedzictwem
przyrodniczym Popradzkiego Parku Krajobrazowego, a rozwojem społeczno-gospodarczym
obszaru oraz edukacja ekologiczna”, złożonego przez Związek Gmin Krynicko-Popradzkich
w wysokości 390 746,86 zł
Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie wyboru do
dofinansowania projektów znajdujących się na liście stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

4

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1057/16
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 12 lipca 2016 r.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP06.02.00-IZ.00-12-006/15 w ramach 6 Osi priorytetowej
Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ projektu C: opracowywanie dokumentów planistycznych dla parków krajobrazowych
i rezerwatów przyrody, inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gmin w ramach RPO WM
WNIOSKOWANA KWOTA
DOFINANSOWANIA
L.P.

1

2

NUMER PROJEKTU

RPMP.06.02.00-120007/15

RPMP.06.02.00-120003/15

NAZWA
WNIOSKODAWCY

Województwo
Małopolskie

Związek Gmin
KrynickoPopradzkich

TYTUŁ PROJEKTU

Opracowanie projektów Planów
Ochrony dla trzech Parków
Krajobrazowych: BielańskoTynieckiego, Dolinki Krakowskie
i Orlich Gniazd wraz
z uruchomieniem publicznego
systemu informacji
przestrzennej
Sposoby poszukiwania synergii
pomiędzy dziedzictwem
przyrodniczym Popradzkiego
Parku Krajobrazowego,
a rozwojem społecznogospodarczym obszaru oraz
edukacja ekologiczna

KWOTA KOSZTÓW
KWALIFIKOWANYCH

DOFINANSOWANIE
UE (EFRR)

2 004 592,00 zł

1 703 903,14 zł

853 300,01 zł

390 746,86 zł

2 857 892,01 zł

2 094 650,00 zł
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WYNIK OCENY

LICZBA PUNKTÓW
UZYSKANYCH
PRZEZ PROJEKT NA
ETAPIE OCENY
MERYTORYCZNEJ

LICZBA PUNKTÓW
UZYSKANYCH
PRZEZ PROJEKT NA
ETAPIE OCENY
MERYTORYCZNEJ
W UJĘCIU %

POZYTYWNA

67,0

93,06%

POZYTYWNA

47,0

65,28%

DOFINANSOWANIE
BUDŻET PAŃSTWA

0,00

0,00

