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Uchwała Nr 601/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 13 kwietnia 2017 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr 479/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 w ramach 6 Osi priorytetowej  Dziedzictwo 
regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 
Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych 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), 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), 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 801/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  

31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej 

Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 

Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020”, uchwala się co 

następuje: 

§1 
Zmienia się Uchwałę nr Uchwały nr 479/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 

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

do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 w ramach 6 Osi 

priorytetowej  Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów 

regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach RPO WM, w 

ten sposób,  że Załącznikowi do tej uchwały nadaje się brzmienie określone w Załączniku 

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. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały 601/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr 479/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 

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

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 w ramach 6 Osi 

priorytetowej  Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów 

regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach RPO WM. 

 

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

Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie 

miejscowości uzdrowiskowych w ramach RPO WM, w dniu 31 maja 2016 roku ogłoszony 

został konkurs numer RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16. Konkurs realizowany jest w trybie 

naboru otwartego. Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można było 

składać od 1 lipca 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. do godziny 15:00. W ramach 

naboru zostało złożonych 41 wniosków. W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny 

uzyskało 30 projektów. Zgodnie z Regulaminem konkursu projekty są poddawane ocenie 

merytorycznej, której elementem jest ocena finansowa. Terminy poszczególnych etapów 

oceny odnoszone są indywidualnie do każdego projektu, poczynając od dnia następnego po 

dniu złożenia wniosku.  Dotychczas pozytywny wynik oceny merytorycznej uzyskało  

10 projektów, które zostały wybrane do dofinansowania na mocy Uchwały nr 479/17 z dnia 

28 marca 2017 r. Kolejne 2 zadania zostały pozytywnie ocenione i możliwe jest wybranie ich 

do dofinansowania, to projekty: 

 

1) nr RPMP.06.03.02-12-0433/16 pn. „ Budowa i modernizacja bazy zabiegowej  

z reorganizacją gabinetów w istniejącej części w Sanatorium Uzdrowiskowym Solar  

w Szczawnicy etap II”. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi  

4 058 913,05 zł (4 058 913,05 zł z EFRR i 0,00 zł z BP). 

 

Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 63 pkt., co stanowi 84,00% maksymalnej 
liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 
 

2) nr RPMP.06.03.02-12-0526/16 pn. „Rewitalizacja Domu Zdrojowego w Żegiestowie 

Zdroju". Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 2 054 267,86 zł (2 

054 267,86 zł z EFRR i 0,00 zł z BP). 

 

Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 62 pkt., co stanowi 82,67% maksymalnej 
liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 
 

Z chwilą zakończenia wszystkich etapów oceny dla grupy wniosków, dla których ocena 
została zakończona w podobnym czasie w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-
042/16, Sekretarz Komisji Oceny Projektów (KOP) przygotował listę projektów ocenionych 
przez KOP. Lista została zatwierdzona przez Przewodniczącego KOP.  
 
Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie uchwałą ZWM listy ocenionych 
projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista 
projektów jest uszeregowana zgodnie z datą złożenia wniosku o dofinansowanie projektu  
i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
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Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 
RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 wynosi 119 381 841,17 zł, w tym 109 700 000,00 zł ze 
środków EFRR oraz 9 681 841,17 zł ze środków Budżetu Państwa, z zastrzeżeniem, iż co 
najmniej 40% alokacji dedykowane będzie przedsiębiorcom. 
 
Na mocy Uchwały nr 479/17 z dnia 28 marca 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego 

dokonał wyboru do dofinansowania 10 zadań, które uzyskały pozytywny wynik oceny.  

Kwota przyznanego wsparcia to 39 111 553,47 zł (36 268 583,86 zł z EFRR i 2 842 969,61 zł  

z BP). 

 
Wolne środki w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 to 80 270 287,70 zł 
(73 431 416,14 z EFRR i 6 838 871,56 zł z BP). 
 
Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie wyboru do 
dofinansowania 2 wyżej opisanych projektów, uzupełnionych o 10 zadań uprzednio 
wyłonionych do realizacji i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
W związku z powyższym niniejszą Uchwałą dokonuje się wyboru do dofinansowania  

2 projektów na całkowitą kwotę dofinansowania 6 113 180,91 zł (6 113 180,91 zł z EFRR  

i 0,00 zł z BP). 

 

Kwota alokacji pozostała do rozdysponowania w ramach konkursu: 74 157 106,79 zł 

(67 318 235,23 zł z EFRR i 6 838 235,23 zł z BP). 

 
 
 


