
Uchwała Nr 399/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 16 marca 2018 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr 1437/17 ZWM z dnia 8 września 2017 roku 
w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu  nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 
w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne  – SPR 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 2017 r., 2096 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), 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 (tj. Dz. U. 2017, poz. 1460 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, 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, 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 1667/16 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działania 6.1 Rozwój dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego, poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne  – SPR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

(z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§1 
Zmienia się Uchwałę nr 1437/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 

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

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Działania 

6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy 

turystyczne  – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) z późn. zm., w ten sposób, że Załącznikowi 

nr 1 do tej uchwały nadaje się brzmienie Załącznika nr 1 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 399/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 marca 2018 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr 1437/17 ZWM z dnia 8 września 2017 roku w sprawie 

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania 

w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Działania 6.1 Rozwój 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR 

w ramach RPO WM. 

 

W ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne  – SPR, w dniu  

10 listopada 2016 r. ogłoszony został konkurs numer RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16. 

 

Na mocy poniższych Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego (ZWM): 

 nr 1437/17 z dnia 8 września 2017 r.,  

 nr 1439/17 z dnia 8 września 2017 r., 

 nr 2079/17 z dnia 12 grudnia 2017 r.,  

 nr 83/18 z dnia 18 stycznia 2018 r., 

do dofinansowania zostało wybranych 15 projektów na kwotę 32 487 957,34 zł. 

 

 

Wnioskodawca projektu nr RPMP.06.01.04-12-0084/17 pn. Oznakowanie i informacja 

turystyczna oraz promocja szlaków turystycznych i rekreacyjnych na obszarze „LGD Dolina 

Raby” przed podpisaniem umowy o dofinansowanie został zobowiązany do dostarczenia 

dokumentów potwierdzających zabezpieczenie finansowego wkładu własnego oraz 

dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji 

projektu. Brakujące dokumenty należało dostarczyć do dnia 7.11.2017 r. Powyższy termin 

został przedłużony łącznie do dnia 21.02.2018 r. 

W związku z niedostarczeniem wymaganych dokumentów 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. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą Uchwałą dokonuje się wykreślenia projektu 

nr RPMP.06.01.04-12-0084/17 z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Działania 

6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy 

turystyczne - spr w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) dla Subregionu Krakowski Obszar 

Metropolitalny (KOM). 

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 dla 

subregionu Subregionu KOM uwolniła się kwota w wysokości 59 093,12 zł.  

Zaktualizowana lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  

w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  



Niewykorzystana kwota alokacji w ramach przedmiotowego konkursu wynosi  

13 743 659,93 zł. 

 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 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 postępowań 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. 

 


