
Uchwała Nr 1246/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 1 sierpnia 2017 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr 786/17 Zarządu Województwa Malopolskiego  
z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 
Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego 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 z późn. zm.), 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 1151/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

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

dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz 

udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

 
§1 
 

Zmienia się Uchwałę nr 786/17 ZWM z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały 

nr 786/17 Zarządu Województwa Malopolskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie 

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w 

ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 

regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 

Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego w ramach RPO WM,  w 

ten sposób, że Załącznikowi nr 1 pn. „Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych 

do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi 

priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa 

kulturowego 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 1246/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr 786/17 Zarządu Województwa Malopolskiego z dnia 23 maja 

2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 dla 6 Osi 

priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa 

kulturowego w ramach RPO WM. 

 

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

Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój 

instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, w dniu 25 lipca 2016 r. 

ogłoszony został konkurs numer RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 w ramach 

przedmiotowego Działania. 

 

Instytucja Rozpatrująca Protesty (IRP) uwzględniła protest Wnioskodawcy - Instytutu Dialogu 

Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie od wyniku oceny merytorycznej projektu nr 

RPMP.06.01.03-12-0381/16. IRP stwierdziła, iż projekt pn.: "5 scen kulturowych Małopolski 

Karola Wojtyły - Jana Pawła II" spełnia kryterium oceny merytorycznej Trwałość projektu  

i skierowała wniosek do oceny dalszych kryteriów. Projekt w wyniku oceny uzyskał 55 pkt., 

co stanowi 69,62% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów. Wnioskowana 

wartość dofinansowania wynosi 489 887,47 zł. 

Ponadto, w dniu 19 lipca 2017roku, Wnioskodawca – Gmina Olkusz poinformował o 

odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie projektu nr RPMP.06.01.03-12-0345/16, 

pn. „Utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza w Olkuszu”. Kwota 

wnioskowanego dofinansowania wynosiła 1 970 609,32 zł. 

 

Sekretarz Komisji Oceny Projektów (KOP) zaktualizował listę wszystkich projektów 

dotychczas ocenionych przez KOP. Lista została zatwierdzona przez Przewodniczącego 

KOP.  

Na mocy Uchwały nr 786/17 z dnia 23 maja 2017 roku Zarząd Województwa Malopolskiego 

wybrał do dofinansowania 39 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą  

43 589 396,80 zł (41 482 189,56 zł z EFRR i 2 107 207,24 zł z BP). 

 

Dostępna alokacja (uwzględniająca wykreślenie ww. zadania) przeznaczona na 

dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 wynosi  

5 245 799,45 zł (4 749 419,76 zł z EFRR i 496 379,69 zł z BP).  

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie: 

 wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.03-12-0381/16,  

 wykreślenia z listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do 

dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.03-12-0345/16.  

W związku z powyższym do dofinansowania zostało wybranych 39 projektów na łączną 

kwotę dofinansowania wynoszącą 42 108 674,95 zł (39 932 587,71 zł z EFRR i  2176 087,24 

zł z BP).  

Kwota pozostała alokacji w ramach konkursu nr RPMP.06.01.03-IZ.00-12-054/16 wynosi  

4 755 911,98 zł (4 328 412,29 zł z EFRR i 427 499,69 zł z BP). 

 


