Uchwała Nr 1315/18
Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 24 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań
dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 - 2020
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt 5 oraz
art. 47 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) uwzględniając zapisy 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, przy uwzględnieniu zapisów 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. Zarząd Województwa
Małopolskiego uchwala, co następuje.
§1

Zmienia się Uchwałę Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja
2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata
2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020
zmienioną Uchwałami Zarządu Wojewódzkiego nr: 1298/15 z dnia 29 września
2015 r., 1393/15 z dnia 15 października 2015 r., 1579/15 z 24 listopada 2015 r.,
1805/15 z dnia 29 grudnia 2015 r., 479/16 z 31 marca 2016 r., 965/16 z dnia 28
czerwca 2016 r., 1711/16 z dnia 17 listopada 2016 r., 1886/16 z 15 grudnia 2016 r.,
14/17 z dnia 5 stycznia 2017 r., 495/17 z dnia 30 marca 2017 r., 938/17
z 13 czerwca 2017 r., 1324/17 z dnia 22 sierpnia 2017 r., 1540/17 z dnia 26 września
2017 r., 1681/17 z dnia 19 października 2017 r., 1961/17 z dnia 28 listopada 2017 r.,
58/18 z dnia 16 stycznia 2018 r., 153/18 z dnia 1 lutego 2018 r., 288/18
z dnia 27 lutego 2018 r., 385/18 z dnia 16 marca 2018 r., 595/18 z 12 kwietnia 2018 r.,
838/18 z 22 maja 2018 r. oraz 1073/18 z 19 czerwca 2018 r. w ten sposób, że:
1) załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) załącznik nr 5 do tej uchwały pn. „Harmonogram naborów wniosków
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok” otrzymuje brzmienie
załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza
Programami Operacyjnymi.

się

Dyrektorowi
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Departamentu

Zarządzania

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.) Instytucją Zarządzającą odpowiedzialną
za prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020 jest Zarząd Województwa Małopolskiego.
Mając na uwadze powyższe dokonuje się następujących zmian:
1. W ramach poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo dokonuje się przesunięcia terminu
rozpoczęcia konkursu z września na październik 2018 roku, z uwagi na brak
rozporządzenia potrzebnego do przyjęcia nowych kryteriów.
2.

W celu dostosowania zapisów do SZOOP w ramach poniższych poddziałań dokonuje się
następujących zmian:
 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT
zmniejsza się alokację o 257 846 euro do poziomu 21 742 154 euro,
 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji - ZIT zmniejsza się alokację o
9 092 015 euro do poziomu 18 920 713 euro,
 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT zwiększa się alokację o 9 349 861 euro
do poziomu 117 298 177 euro.

3.

W ramach poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł
odnawialnych zwiększa się alokację o 11 394 713 euro do poziomu 41 467 634 euro
poprzez przeniesienie oszczędności z I naboru w ramach poddziałania 4.1.2 Rozwój
infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, w celu zakontraktowania jak
największej liczby projektów z listy rezerwowej.

4.

W ramach poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR, w celu
zrealizowania zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, dokonuje się przesunięcia
alokacji w wysokości 6 750 161 euro, z I naboru, tym samym tworząc nowy konkurs
z terminem rozpoczęcia przypadającym na listopad 2018 roku.

5.

W ramach poddziałania 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR, z oszczędności
powstałych w II naborze w wysokości 8 454 864 euro, tworzy się nowy konkurs z
terminem rozpoczęcia przypadającym na listopad 2018 roku.

6.

W ramach poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, w celu zakontraktowania wszystkich
projektów, zwiększa się alokację w II naborze o 355 354 euro do poziomu
3 355 354 euro, poprzez przeniesienie środków z III konkursu.

7.

W ramach działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej dokonuje się przesunięcia terminu
rozpoczęcia konkursu z grudnia 2018 roku na 2019 rok, mając na uwadze ustalenia
między IZ RPO a ROPSem.
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