
Uchwała Nr 1682/20 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 2159/18 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. 
„Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany” w ramach Osi 
Priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna, 12.2 Infrastruktura edukacyjna  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020  

Na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1688), 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. 2020, poz. 818), oraz 
Uchwały Nr 1958/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  
18 października 2018 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.12.02.00-
12-0144/18 pn. „Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany” złożonego przez 
Województwo Małopolskie, znajdującego się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez 
Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego - Projekty Regionalne, 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 1266/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie 
przyjęcia „Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie 
pozakonkursowym” (z późn. zm.), uchwala się, co następuje:: 

§ 1  

Zmienia się Uchwałę nr 2159/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  
13 listopada 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla 
którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Małopolskie Centrum Nauki 
– projekt zintegrowany” w ramach Osi Priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna, 12.2 
Infrastruktura edukacyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, zmienioną Uchwałą Nr 2211/18 
ZWM z dnia 27 listopada 2018 r., zmienioną Uchwałą Nr 657/20 z dnia 7 maja 2020 r., 
zmienioną Uchwałą Nr 1299/20 z dnia 17 września 2020 r., zmienioną Uchwałą Nr 
1599/20 ZWM z dnia 12 listopada 2020 r.  w ten sposób, że: 
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1) Dotychczasowy § 1 ust. 4-7 otrzymują brzmienie: 

§ 1  

 
4. Całkowita wartość Projektu wynosi: 242 056 099,62 PLN (słownie: dwieście 

czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć 
złotych i 62/100). 

5. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 196 421 891,53 PLN 

(słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia jeden 

tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 53/100). 

6. Instytucja Zarządzająca RPO WM przyznaje dofinansowanie w kwocie 

nieprzekraczającej: 166 958 607,80 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt sześć 
milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedem złotych  

i 80/100). 

1) Dofinansowanie zostaje przyznane zgodnie z następującym kwotowym       

udziałem: 

a) Współfinansowanie UE, w kwocie nie większej niż: 166 958 607,80 PLN 

(słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem 

tysięcy sześćset siedem złotych i 80/100) w ramach: 

i. Osi Priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna w kwocie nie większej niż: 
125 654 550,88 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów sześćset 

pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych i 88/100); 

ii. Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna w kwocie nie 

większej niż: 41 304 056,92 PLN (słownie: czterdzieści jeden milionów 

trzysta cztery tysiące pięćdziesiąt sześć złotych i 92/100). 

b) Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, w  kwocie nie większej 

niż: ................... PLN (słownie: ...................), stanowiące................... % 

dofinansowania Projektu2. 

2) Dofinansowanie nieobjęte pomocą publiczną/pomocą de minimis wynosi: 

............... PLN (słownie: ............... i stanowi …… % kosztów kwalifikowalnych3 

nie objętych pomocą publiczną/ pomocą de minimis. W tym: 

a) Współfinansowanie UE, w kwocie nie większej niż: …………… PLN 

(słownie: ……………, stanowiące ……% dofinansowania nieobjętego pomocą 

publiczną/pomocą de minimis, 

 

b) Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, w  kwocie nie większej 

niż:  ……………………. (słownie: …………………….), stanowiące 

…………….% dofinansowania nieobjętego pomocą publiczną/pomocą de 

minimis4, 

 

                                                 
2 W przypadku, gdy w Projekcie nie jest przewidziane współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, punkt należy wykreślić. 
3 W przypadku, gdy w Projekcie występują wyłącznie wydatki objęte pomocą publiczną, punkt należy wykreślić.   
4 W przypadku, gdy  nie jest przewidziane współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, punkt należy wykreślić. 
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3) Dofinansowanie objęte pomocą5: 

a) inwestycyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego6 

zgodnie z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę 

i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 - 2020 [SA.43180(2015/X)]7 wynosi 

165 060 620,698PLN (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów 

sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i 69/100) i stanowi 85% 

kosztów kwalifikowalnych objętych tą pomocą. W tym: 

i) Współfinansowanie UE, w kwocie nie większej niż:  
165 060 620,69 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów 

sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i 69/100), 

stanowiące 100% dofinansowania objętego tą pomocą; 

ii) Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, w  kwocie nie większej 

niż: ................... PLN (słownie: .........................), 

stanowiące................... % dofinansowania objętego tą pomocą9; 

 

b) operacyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego  zgodnie 

z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu zmienionym Rozporządzeniem Komisji 

(UE) nr 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r.10 wynosi 1 897 987,1111PLN 

(słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset 

osiemdziesiąt siedem złotych i 11/100) i stanowi 85% kosztów 

kwalifikowalnych objętych tą pomocą. W tym: 

i) Współfinansowanie UE, w kwocie nie większej niż: 1 897 987,11 PLN 

(słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 

dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i 11/100), stanowiące 100% 

dofinansowania objętego tą pomocą; 

ii) Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, w  kwocie nie większej 

niż: ................... PLN (słownie: .........................), stanowiące................... 

% dofinansowania objętego tą pomocą ; 

 

 

                                                 
5 Należy wskazać wszystkie występujące w Projekcie rodzaje pomocy publicznej/pomocy de minimis, dodając kolejne podpunkty. 

W przypadku, gdy w Projekcie występują wyłącznie wydatki nie objęte pomocą publiczną, punkt należy wykreślić.   
6 Należy uzupełnić właściwy rodzaj pomocy publicznej/pomocy de minimis.  
7 Należy uzupełnić właściwą podstawę prawną, oraz wpisać numer referencyjny programu pomocowego (jeśli dotyczy). 
8 W przypadku kiedy kwota pomocy była wyliczana jako różnica między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z 

inwestycji, w przypadku zmiany wartości kosztów kwalifikowanych konieczne jest ponowne wyliczenie kwoty pomocy poprzez 
odjęcie zysku operacyjnego ex ante od kosztów kwalifikowanych i przyrównanie do maksymalnego poziomu dofinansowania 
z SZOOP. 

9 W przypadku, gdy nie jest przewidziane współfinansowanie krajowe z budżetu państwa, punkt należy wykreślić 
10 Należy uzupełnić właściwą podstawę prawną, oraz wpisać numer referencyjny programu pomocowego (jeśli dotyczy). 
11 W przypadku kiedy kwota pomocy była wyliczana jako różnica między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z 

inwestycji, w przypadku zmiany wartości kosztów kwalifikowanych konieczne jest ponowne wyliczenie kwoty pomocy poprzez 
odjęcie zysku operacyjnego ex ante od kosztów kwalifikowanych i przyrównanie do maksymalnego poziomu dofinansowania 
z SZOOP. 
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4) Dofinansowanie w projektach realizowanych z udziałem partnerów12:  

 

a) objęte pomocą13 inwestycyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę  

i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 - 2020 [SA.43180(2015/X)] w wysokości 

10 029 144,80 PLN (słownie: dziesięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy 

sto czterdzieści cztery złote i 80/100); 

udzielane jest Liderowi tj. Województwu Małopolskiemu 

 

b) objęte pomocą14 inwestycyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju  

z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę  

i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014 - 2020 [SA.43180(2015/X)] w wysokości 

155 031 475,89 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów trzydzieści 

jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i 89/100);  

udzielane jest Partnerowi tj. Małopolskiemu Centrum Nauki COGITEON; 

 

c) objęte pomocą15 operacyjną na kulturę i zachowanie dziedzictwa 

kulturowego  zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 

17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne  

z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu zmienionym 

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2017/1084 z dnia 14 czerwca 2017 r. 

wynosi 1 897 987,11 PLN (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt 

siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i 11/100). 

udzielane jest Partnerowi tj. Małopolskiemu Centrum Nauki COGITEON, ul. 

Lubelska 23 (30 - 003) Kraków, NIP 6762542091, REGON 368991422, 

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego  

nr 27/1716. 

 

7. Wkład własny Beneficjenta wynosi: 29 463 283,73 PLN (słownie: dwadzieścia 

dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy 

złote i 73/100). 

 

2) Punkty H oraz I Załącznika nr 2 do Uchwały pn. Wniosek o dofinansowanie 

otrzymują brzmienie Tabeli budżetowej o sumie kontrolnej 

usEGHueNlAK1FHLvXAYGY3RtJ0ypru która zostaje oznaczona jako 

załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

                                                 
12 W przypadku gdy projekt nie jest realizowany w partnerstwie lub gdy  Lider i Partnerzy nie ponoszą wydatków objętych pomocą 
publiczną/pomocą de minimis, punkt należy wykreślić 
13 Należy uzupełnić właściwy rodzaj pomocy, 
14 Należy uzupełnić właściwy rodzaj pomocy, 
15 Należy uzupełnić właściwy rodzaj pomocy, 
16 Należy wskazać wszystkich występujących w Projekcie Partnerów dodając kolejne podpunkty, 
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§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§ 3 

 Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 1682/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 listopada 

2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2159/18 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, 

dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Małopolskie Centrum 

Nauki – projekt zintegrowany” w ramach Osi Priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna, 

12.2 Infrastruktura edukacyjna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

 

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon (MCN), Partner Projektu, prowadzi aktualnie 

postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy robót 

budowlanych. W dniu 21.09.2020r. nastąpiło otwarcie ofert. Wartość najniższej 

spośród 11 złożonych ofert wynosi 172 083 202,28 PLN brutto, zaś najdroższa 226 

320 000,00 PLN brutto. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia kwotę w wysokości 156 090 000 PLN brutto, co wynikało z podziału 

budżetu projektu RPO WM na poszczególne, konieczne do realizacji 

Zadania/Działania (w tym wydatki już poniesione). Biorąc pod uwagę najkorzystniejszą 

ofertę zawierającą najniższą cenę, do rozstrzygnięcia niniejszego postępowania 

przetargowego Zamawiającemu zabrakło środków w wysokości 15 993 202,28 PLN.  

 

Uchwałą nr 1599/20 ZWM z dnia 12.11.2020 r. nastąpiło zwiększenie dofinansowania 

na realizację projektu o kwotę: 7 589 672,31 PLN (8 929 026,25 PLN kosztów 

kwalifikowalnych).  

W związku z brakiem w projekcie oszczędności, które stanowiłyby środki 

wygenerowane w skutek rozstrzygniętych postępowań przetargowych, w celu 

prawidłowej realizacji inwestycji, koniecznym okazało się zwiększenie wartości ogółem 

projektu o kwotę 5 010 500,00 PLN (brakująca kwota w odniesieniu do oferty na roboty 

budowalne) oraz 89 500,00 PLN (kwota związana ze wzrostem kosztów rozwiązań 

specjalistycznych zastosowanych w obiekcie, m.in. rozwiązania ppoż.) 

 

Zgodnie z powyższym Realizator Projektu – Biuro Inwestycji Strategicznych, pismem 

z dnia 19.11.2020 r. znak: IS-V.052.2.2018 zawnioskował o zwiększenie 

dofinansowania w Projekcie o kwotę 2 478 755,62 PLN. Środki te zostaną 

przeznaczone na zwiększenie dofinansowania dla Działań: 
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- 2.2 – Roboty budowlane 12.2 - zwiększenie o 1 617 352,87 PLN kosztów 

kwalifikowalnych oraz o 1 374 749,94 PLN dofinansowania (rok 2023); 

- 2.3 – Roboty budowlane – 4.3.3 - zwiększenie o 1 298 830,21 PLN kosztów 

kwalifikowalnych oraz o 1 104 005,68 PLN dofinansowania (rok 2021). 

  

Pozostała, brakująca kwota stanowić będzie koszt niekwalifikowalny w projekcie  

i zostanie pokryta, zgodnie ze zgodą Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

17.11.2020 r. ze środków Województwa Małopolskiego.  

 

Po uwzględnieniu zwiększenia dofinansowania dla przedmiotowego projektu  

na łączną kwotę 2 478 755,62 PLN dane finansowe projektu w wyniku 

proponowanych zmian wynoszą odpowiednio: 

 

- kwota ogółem   242 056 099,62 PLN, 

- wydatki kwalifikowane                196 421 891,53 PLN, 

- dofinansowanie             166 958 607,80 PLN, (85% dofinansowania) 

- wkład własny    29 463 283,73 PLN. 

 

Pismem z dnia 12.11.2020 r. znak: ZPO-IV.433.1.5.2020 Departament Zarządzania 

Programami Operacyjnymi potwierdził możliwość zwiększenia dofinansowania dla 

przedmiotowego projektu  mając na uwadze aktualną alokację/dostępność środków  

wynikającą z algorytmu „L” w miesiącu listopadzie br.  

  

W projekcie rozliczono dotychczas 12,21 % środków z dofinansowania.  

 

Niniejsze modyfikacje powodują konieczność ich zatwierdzenia przez Zarząd 

Województwa Małopolskiego poprzez zmianę ww. uchwały.  

 


