
Uchwała Nr 822/19 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 16 maja 2019 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 512), 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, poz. 1431 z późn. 

zm.), w zw. z art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r., poz. 1475), 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 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” (z późn. zm.), 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 (z późn. zm.) w ten sposób, że załącznikom nr 1 i 2 do tej 

uchwały nadaje się brzmienie załączników nr 1 i 2 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 822/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2019 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr 263/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 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 mocy dotychczas podjętych uchwał Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał 

do dofinansowania 24 projekty, na łączną kwotę dofinansowania 130 162 261,38 zł. 

W związku ze zmianą Ramowego Planu Realizacji Działania Uchwałą ZWM nr 650/191 

z dnia 18 kwietnia 2019 roku dla Poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – 

projekty większej skali, dokonano przesunięcia środków, tym samym Zarząd Województwa 

Małopolskiego dokonał zmiany Regulaminu konkursu2 poprzez zwiększenie alokacji 

w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 o kwotę 8 842 207,09 zł. 

 

Mając na uwadze powyższe, zwiększona kwota alokacji przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 146 544 548,76 zł 

(138 403 186,58 zł ze środków EFRR oraz 8 141 362,18 zł ze środków Budżetu 

Państwa). 

Wnioskodawca projektu nr RPMP.06.01.01-12-0164/16 pn. „Remont i przebudowa wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania, w tym: poddasza, I piętra, parteru na cele dydaktyczne, piwnic 

na potrzeby biblioteki i archiwum oraz na cele gastronomiczne, budynku przy ul. Szlak 71 

w Krakowie” poinformował IZ o braku możliwości dostarczenia dokumentów niezbędnych do 

podpisania umowy o dofinansowanie.  

Zgodnie z zapisami § 37 ust. 4 Regulaminu konkursu, niedostarczenie dokumentów 

w wyznaczonym terminie lub dostarczenie dokumentów nieprawidłowych/niezgodnych 

z wymogami Regulaminu, skutkuje wykreśleniem projektu z listy projektów wybranych 

do dofinansowania. Mając na uwadze powyższe, konieczne jest wykreślenie projektu nr 

RPMP.06.01.01-12-0164/16 z Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania. 

Uwolniona kwota dofinansowania wynosi: 2 258 244,99 zł. 

 

Mając na uwadze powyższe, w ramach całego konkursu dostępna jest kwota 

18 640 532,37 zł (13 504 863,83 zł EFRR i 5 135 668,54 BP), która pozwala na przyznanie 

częściowego dofinansowania dla dwóch projektów z tą samą liczbą punktów znajdujących 

się na Liście rezerwowej. 

W związku z powyższym oraz zgodnie z zapisami §35 ust. 3 i 4 oraz §36 ust. 3 Regulaminu 

konkursu, do tych Wnioskodawców, dla których kwota alokacji jest niewystarczająca do 

dofinansowania projektów w wysokości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku, IZ 

RPO skierowała zapytanie ws. wyrażenia zgody na proporcjonalne obniżenie poziomu 

dofinansowania. 

                                                 
1 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 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. 
 
2 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały 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. 



 

Wnioskodawcy wyżej wymienionych projektów wyrazili zgodę na proporcjonalne obniżenie 

dofinansowania, w związku z czym możliwy jest wybór tych projektów do dofinansowania: 

 

– nr RPMP.06.01.01-12-0117/16, pn. „Z architekturą przez wieki - renowacja 4 

zabytkowych kościołów diecezji tarnowskiej” – Parafia Rzymskokatolicka pw. Michała 

Archanioła w Ropie, kwota obniżonego dofinansowania: 7 286 016,70 zł (brakująca 

kwota to 713 217,75 zł z EFRR), 

– nr RPMP.06.01.01-12-0140/16, pn. „Zachowanie i wyeksponowanie wielokulturowego 

dziedzictwa ziemi muszyńskiej poprzez wykonanie prac remontowych, budowlanych 

i konserwatorskich barokowego kościoła w Muszynie”- Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie, kwota obniżonego dofinansowania: 

7 285 363,95 (brakująca kwota to: 713 153,85 zł z EFRR).  

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie: 

 wyboru do częściowego dofinansowania dwóch ww. projektów na łączną kwotę 

dofinansowania: 14 571 380,65 zł, 

 wykreślenia projektu nr RPMP.06.01.01-12-0164/16, złożonego przez Wyższą Szkołę 

Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie z Listy podstawowej projektów 

ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-

IZ.00-12-022/16. 

 

Mając na uwadze powyższe zmiany, w ramach przedmiotowego konkursu wybrano łącznie 

do dofinansowania 25 projektów na łączną kwotę 142 475 397,04 zł. 

Na Liście rezerwowej pozostaje 9 projektów na łączną kwotę dofinansowania  

w wysokości 54 634 743,31 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 

postepowań 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. 


