Uchwała Nr 881/16
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 dla
Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb
ratunkowych 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 949/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca
2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 5 Osi priorytetowej Ochrona
środowiska, działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb
ratunkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014 – 2020”, uchwala się co następuje:
§1
Zatwierdza się listę ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały
wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 dla
Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych
w ramach RPO WM.
Lista projektów uszeregowana jest w kolejności od projektów, które uzyskały największą
liczbę punktów do projektów najniżej ocenionych i składa się z:
1. listy podstawowej tj. listy projektów wybranych do dofinansowania, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz
2. listy rezerwowej tj. listy obejmującej projekty, które spełniły minimum punktowe,
jednak kwota alokacji wskazana w §22 ust 2 Regulaminu konkursu jest
niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszej Uchwały.
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§2
Upoważnia się członków Zarządu Województwa Małopolskiego do zawarcia umów
o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 dla
Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych
w ramach RPO WM, według specyfikacji określonej w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
Z wyjątkiem projektu, którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie, dla którego
zostanie podjęta odrębnie Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały 881/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 dla Działania 5.1
Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska,
Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Podziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych
w ramach RPO WM, w dniu 24 lipca 2015 r. ogłoszony został konkurs numer
RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 w ramach przedmiotowego Działania.
W okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 16 marca 2016 r przeprowadzona została ocena
formalna 39 wniosków. Pozytywny wynik oceny na etapie oceny formalnej uzyskało
31 projektów. Zadania, które na ww. etapie oceny zostały ocenione pozytywnie, zostały
przekazane do oceny merytorycznej, której elementem jest ocena finansowa. Pozytywny
wynik oceny na etapie oceny finansowej uzyskało 30 projektów. Ocena merytoryczna dla
Działania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych w ramach RPO WM rozpoczęła się w dniu
6 maja 2016 roku, a zakończyła w dniu 9 czerwca 2016 r., pozytywny wynik oceny uzyskało
13 projektów.
Z chwilą zakończenia wszystkich etapów oceny dla wszystkich wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach konkursu, Sekretarz Komisji Oceny Projektów (KOP) przygotował listę
wszystkich 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
projektów jest uszeregowana w kolejności od projektów, które uzyskały największą liczbę
punktów do projektów najniżej ocenionych i składa się z:
1. listy podstawowej tj. listy projektów wybranych do dofinansowania oraz
2. listy rezerwowej tj. listy obejmującej projekty, które spełniły minimum punktowe,
jednak kwota alokacji wskazana w §22 ust 2 Regulaminu konkursu jest
niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania.
Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
nr RPMP.05.01.02-IZ.00-12-004/15 wynosi 14 514 692,84 zł (12 986 830,00 z EFRR oraz
1 527 852,84 zł z BP).
Dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie w pełnej wysokości kwoty wsparcia trzech
projektów:
- nr RPMP.05.01.02-12-0044/15, pn. „System Monitoringu Powodziowego dla Powiatu
Chrzanowskiego”, złożony przez Powiat Chrzanowski. Wysokość przyznanego
dofinansowania: 91 600,00 zł ( 80 150,00 zł z EFRR, 11 450,00 zł z BP);
- nr RPMP.05.01.02-12-0055/15, pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Powiatu
Limanowskiego poprzez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami
żywiołowymi oraz zakup niezbędnego wyposażenia”, złożony przez Powiat Limanowski.
Wysokość przyznanego dofinansowania: 484 561,58 zł (423 991,38 zł z EFRR, 60 570,20 zł
z BP)
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- nr RPMP.05.01.02-12-0025/15, pn. „System łączności i zarządzania na terenie Miasta
Nowego Sącza”, złożony przez Miasto Nowy Sącz. Wysokość przyznanego dofinansowania:
187 674,56 zł (164 215,24 zł z EFRR, 23 459,32 zł z BP)
Łączna wartość dofinansowania dla ww. projektów wynosi 763 836,14 zł (668 356,62 zł
z EFRR, 95 479,52 zł z BP).
Pozostała kwota alokacji wynosi 13 750 856,70 zł.
Kolejne dwa projekty znajdujące się na liście wniosków o dofinansowanie projektów, które
spełniły kryteria wyboru w ramach konkursu, uzyskały taką samą liczbę punktów w ramach
oceny merytorycznej oraz wnioskują o łączną kwotę wsparcia w wysokości 18 129 854,39 zł.
W związku z zapisami §33 ust. 3 Regulaminu konkursu, możliwe jest wybranie do
dofinansowania projektów, które uzyskały taką samą liczbę punktów, jedynie w sytuacji, gdy
alokacja przeznaczona na konkurs, jest wystarczająca, aby objąć dofinansowaniem projekty
z tą samą liczbą punktów.
Równocześnie biorąc pod uwagę zapisy §33 ust. 4 Regulaminu konkursu dopuszcza się, za
zgodą Wnioskodawców, proporcjonalne obniżenie kwoty wsparcia oraz całkowitego poziomu
dofinansowania dla wszystkich projektów, które uzyskały tę samą liczbę punktów, przy
uwzględnieniu dostępnej alokacji. W takim przypadku wybrane do dofinansowania zostaną te
projekty, dla których Wnioskodawcy wyrażą zgodę na ww. obniżenie.
Z uwagi na zasadę równego traktowania wnioskodawców, dokonano proporcjonalnego
podziału pozostałej kwoty alokacji w rozbiciu na dwóch Wnioskodawców, tj. Związek Gmin
Ziemi Gorlickiej oraz Województwo Małopolskiej. Zaproponowano obniżenie całkowitego
poziomu dofinansowania o 24,15%.
W związku z powyższym zwrócono się z zapytaniem do wnioskodawcy projektu nr
RPMP.05.01.02-12-0060/15, pn. „Wsparcie służb ratowniczych” złożony przez Związek Gmin
Ziemi Gorlickiej o wyrażenie zgody na obniżenie kwoty wsparcia dla zadania do kwoty
2 741 989,02 zł (2 399 240,39 zł z EFRR, 342 748,63 zł z BP). Wnioskodawca wyraził zgodę
na obniżenie kwoty wsparcia do ww. poziomu.
Wnioskodawcą drugiego projektu z taką samą liczbą punktów jest Województwo
Małopolskie, w związku z czym Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował
o możliwości obniżenia poziomu dofinansowania dla przedmiotowego zadania do kwoty
11 008 867,68 zł (9 919 232,98 zł z EFRR, 1 089 634,69 zł z BP). W przypadku powyższego
projektu zastosowano inną strukturę montażu finansowego dla podziału środków
pochodzących z EFRR oraz BP z uwagi na ograniczone środki alokacji w zakresie BP.
W związku z powyższym niniejszą Uchwałą dokonuje się wyboru do dofinansowania
5 projektów na całkowitą kwotę dofinansowania 14 514 692,84 zł.
Pozostałe 8 projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały minimum punktowe,
jednak kwota dostępnej alokacji jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania
zostają umieszczone na liście rezerwowej projektów, która stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszej Uchwały
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 oraz umieszczeniem pozostałych projektów na liście rezerwowej, która stanowi
załącznik nr 2.
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 881/16
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 16 czerwca 2016 r.

Do zawarcia umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.05.01.02-IZ.0012-004/15 dla Działania 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb
ratunkowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 upoważnieni są członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego:

– Jacek Krupa
– Wojciech Kozak
– Stanisław Sorys
– Grzegorz Lipiec
– Leszek Zegzda
z zastrzeżeniem, że każdorazowo umowę podpisuje łącznie dwóch członków Zarządu.
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