
Uchwała Nr 1385/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 29 sierpnia 2017 roku 
 
w sprawie zmiany Uchwały nr 263/17 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu  
nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 
regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali 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 późń. 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. 2017, poz. 1460), 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 272/16 

Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

„Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – 

projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

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

§1 
 

Zmienia się Uchwałę nr 263/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 2017 

roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria 

oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-

022/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty 

większej skali w ramach RPO WM, zmienioną Uchwałami nr 785/17 z dnia 23 maja 2017 

roku oraz 1042/17 z dnia 27 czerwca 2017 roku w ten sposób, że Załącznikowi nr 2 pn. 

„Lista rezerwowa  projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 

nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 w ramach Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad 

zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” nadaje się brzmienie Załącznika nr 1 do 

niniejszej uchwały. 



§2 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 1385/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku  

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 dla 6 Osi 

priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali  

w ramach RPO WM. 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 

Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona  

i opieka nad zabytkami - projekty większej skali, został przeprowadzony konkurs numer 

RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 w ramach przedmiotowego Działania. 

 

Instytucja Rozpatrująca Protesty (IRP) uwzględniła protest Wnioskodawcy - GÓRA 

BORKOWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA od negatywnego wyniku oceny finansowej projektu nr RPMP.06.01.01-

IZ.00-12-0159/16. IRP stwierdziła, iż projekt pn.: " Odtworzenie Dworu Ziobrowskich na 

Górce Borkowskiej wraz z otoczeniem parkowym połączone z nadaniem obiektowi funkcji 

gospodarczych i kulturalnych" spełnia kryteria oceny i skierowała wniosek do oceny 

merytorycznej. Projekt w wyniku oceny merytorycznej uzyskał pozytywny wynik. 

Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 7 348 169,29 zł. 

Sekretarz Komisji Oceny Projektów (KOP) zaktualizował listę wszystkich projektów 

ocenionych przez KOP. Lista została zatwierdzona przez Przewodniczącego KOP.  

 

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 wynosiła 113 333 

976,67 zł (107 037 646,04 zł z EFRR oraz 6 296 330,63 zł z BP). 

Na mocy Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego nr 785/17 z dnia 23 maja 2017 roku 

oraz 1042/17 z dnia 27 czerwca 2017 roku w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-

022/16, dofinansowanie zostało przyznane 20 projektom na łączną wartość 107 225 951,55 

zł (105 062 238,10 zł z EFRR i 2 163 713,45 zł z BP). Na liście rezerwowej projektów 

wybranych do dofinansowania pozostaje 15 zadań na łączną kwotę dofinansowania 84 349 

299,15 zł. Alokacja w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 została 

wyczerpana. W związku z powyższym możliwe jest umieszczenie ww. projektu na Liście 

rezerwowej  projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 

RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 w ramach Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad 

zabytkami - projekty większej skali w ramach RPO WM. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie 

umieszczeniem projektu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-0159/16 na Liście rezerwowej  

projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 

RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 w ramach Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad 

zabytkami - projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. W związku z powyższym na Liście rezerwowej znajduje się 16 projektów na łączna 

kwotę dofinansowania w wysokości 91 697 468,44 zł. 

 
 
 


