
 
Uchwała Nr 186/18 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
    z dnia 8 lutego 2018 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie 
rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych 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., poz. 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 (tj. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 poz. 5483), art. 9 ust. 1 pkt. 

2, ust. 2 pkt. 2, art. 38 ust. 3, art. 48 ust. 5 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 1939/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

27 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej 

Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 

Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników 

wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014 – 2020 (z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

 
§1 

Zmienia się Uchwałę Nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 

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

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 

6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie 

rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) w ten sposób, że 

załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje 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. 



 

 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 186/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 lutego 2018 roku  

w sprawie zmiany uchwały nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

5 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 

w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 

Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

(RPO WM). 

 

W ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych 

potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne 

otoczenia zbiorników wodnych, w dniu 25 listopada 2016 r. ogłoszony został konkurs numer 

RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16. 

 

Dotychczas na mocy uchwały ZWM nr 2034/17 z dnia 5 grudnia 2017 r. do dofinansowania 

zostało wybranych 27 projektów na łączną kwotę 100 826 110,69 zł (94 438 073,64 zł 

z EFRR i 6 387 037,05 zł z BP). 

 

Instytucja Rozpatrująca Protesty (IRP) uwzględniła protesty Wnioskodawców od 

negatywnego wyniku oceny merytorycznej dla projektów: 

 

1. nr RPMP.06.03.03-12-0282/17 złożonego przez Gminę Myślenice. IPR dokonała 

zmiany przyznanej punktacji dla projektu pn.: „Ścieżki pieszo-rowerowe wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach kryterium Stan przygotowania projektu do 

realizacji przyznając 4 punkty na 4 możliwe do uzyskania. W wyniku 

przeprowadzonej ponownej oceny w zakresie zaskarżonego kryterium ww. projekt 

otrzymał 47 punktów tj. 63,51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania 

na etapie oceny merytorycznej, 

 

2. nr RPMP.06.03.03-12-0285/17 złożonego przez Gminę Czorsztyn. IPR stwierdziła, iż 

projekt pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek II: 

Zatopiona Osada – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Huba do 

miejscowości Mizerna)” spełnia kryterium Analiza zapotrzebowania na ofertę 

turystyczną i skierowała przedmiotowy projekt do oceny kolejnych kryteriów oceny 

merytorycznej. Projekt w wyniku oceny uzyskał pozytywny wynik, 

 

3. nr RPMP.06.03.03-12-0287/17 złożonego przez Gminę Czorsztyn. IPR stwierdziła, iż 

projekt pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora Czorsztyńskiego – odcinek I: 

Czarna Dama – trasa rowerowa w Czorsztynie (od miejscowości Mizerna do 

Czorsztyn Nadzamcze)” spełnia kryterium Analiza zapotrzebowania na ofertę 

turystyczną i skierowała przedmiotowy projekt do oceny kolejnych kryteriów oceny 

merytorycznej. Projekt w wyniku oceny uzyskał pozytywny wynik, 



 

4. nr RPMP.06.03.03-12-0293/17 złożonego przez Gminę Łapsze Niżne. IPR 

stwierdziła, iż projekt pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora 

Czorsztyńskiego – odcinek IV: Biała Dama – trasa rowerowa we Frydmanie (od 

mostu w Dębnie do Falsztyna)” spełnia kryterium Analiza zapotrzebowania na ofertę 

turystyczną i skierowała przedmiotowy projekt do oceny kolejnych kryteriów oceny 

merytorycznej. Projekt w wyniku oceny uzyskał pozytywny wynik, 

 
 

5. nr RPMP.06.03.03-12-0294/17 złożonego przez Gminę Łapsze Niżne. IPR 

stwierdziła, iż projekt pn.: „Budowa ścieżki rowerowej dookoła Jeziora 

Czorsztyńskiego - Odcinek V: Polana Sosny - trasa rowerowa w Niedzicy (od Zatoki 

Kosarzyska do Niedzicy)” spełnia kryterium Analiza zapotrzebowania na ofertę 

turystyczną i skierowała przedmiotowy projekt do oceny kolejnych kryteriów oceny 

merytorycznej. Projekt w wyniku oceny uzyskał pozytywny wynik. 

 

W związku z powyższym Sekretarz Komisji Oceny Projektów (KOP) zaktualizował listę 

wszystkich projektów ocenionych przez KOP. Lista została zatwierdzona przez 

Przewodniczącego KOP.  

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu 

wynosiła 141 387 489,66 zł, w tym 129 921 000,00 zł ze środków EFRR oraz 11 466 489,66 

zł ze środków Budżetu Państwa, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 20% alokacji dedykowane 

będzie przedsiębiorcom. 

Niewykorzystana alokacja w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 

wynosi 40 562 378,97 zł (35 482 926,36 zł z EFRR i 5 079 452,61 zł z BP). 

 

Dostępna alokacja pozwala na przyznanie dofinansowania dla 5 dodatkowych zadań, które 

spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów.  

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie wyboru do 

dofinansowania projektów: 

 RPMP.06.03.03-12-0282/17, 

 RPMP.06.03.03-12-0285/17, 

 RPMP.06.03.03-12-0287/17, 

 RPMP.06.03.03-12-0293/17, 

 RPMP.06.03.03-12-0294/17. 

 

Łączna kwota dofinansowania przyznana niniejszą uchwałą wynosi 23 668 735,84 zł (21 301 

862,23 zł z EFRR i 2 366 873,61 zł z BP). 

W związku z powyższym dokonuje się aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych  

i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 

w ramach Poddziałania 6.3.3. Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia 

zbiorników wodnych w ramach RPO WM. 

W ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 Zarząd Województwa 

Małopolskiego wybrał do dofinansowania łącznie 32 projekty na łączną kwotę 

124 493 846,53 zł. 

 
Kwota niewykorzystanej alokacji to 16 893 643,13 zł (14 181 064,13 EFRR 
i 2 712 579 BP). 


