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UCHWAŁA Nr 1280/21 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 9 września 2021 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 463/18 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 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 2020 r., poz. 1668 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 (tj. Dz. Urz. 
Województwa Małopolskiego z 2015 poz. 5483), art. 9 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 2, art. 39 ust. 2, 
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. 2020 r., poz. 818 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 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 286/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, 
Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§1 

Zmienia się Uchwałę nr 463/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 
2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17, Działanie 
11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 RPO WM w ten sposób, że: 
załącznikowi nr 1 do tej uchwały nadaje się brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Pozostałe zapisy Uchwały, o której mowa w §1 nie ulegają zmianie. 
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§3 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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UZASADNIENIE 

do Uchwały 1280/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 września 2021 

roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 463/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z 

dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-

034/17, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

Na mocy dotychczas podjętych Uchwał Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM), 

wybrał do dofinansowania 99 zadań na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą  

297 325 409,57 zł. 

W trakcie procedury kontraktowania projektów w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-

IZ.00-12-034/17 Wnioskodawcy 3 projektów poinformowali o braku możliwości 

podpisania umowy o dofinansowanie/rezygnacji z podpisania umowy 

o dofinansowanie: 

 Wnioskodawca projektu nr RPMP.11.02.00-12-0651/17 pn. Rozbudowa, 

przebudowa, nadbudowa istniejącego budynku Remizy OSP z adaptacją części 

budynku na pomieszczenia dla potrzeb mieszkańców i rozwoju wsi Waksmund, 

Gmina Nowy Targ, pismem  znak: GPI.041.1.2021 z dnia 9.04.2021 r. 

poinformował Instytucję Zarządzającą (dalej IZ) o rezygnacji z podpisania 

umowy. Wartość dofinansowania projektu wynosiła 2 770 315,06 zł.  

 Wnioskodawca projektu nr RPMP.11.02.00-12-0661/17 pn. Zagospodarowanie 

terenu przy kompleksie sportowym w Kasince Małej na cele społeczne, Gmina 

Mszana Dolna, pismem znak: RG.041.1.2018 z dnia 3.03.2021 r. poinformował 

IZ o rezygnacji z podpisania umowy. Wartość dofinansowania projektu wynosiła 

602 439,53 zł. 

 Wnioskodawca projektu nr RPMP.11.02.00-12-0730/17 pn.  Umożliwienie 

społeczności zamieszkałej na obszarze rewitalizowanym, w tym osobom 

zagrożonym wykluczeniem społecznym warunków do wzajemnej integracji 

poprzez realizację projektu termomodernizacji i przebudowy zabytkowego 

spichlerza Konwentu Bonifratrów w Zebrzydowicach na dom promocji produktu 

regionalnego o charakterze muzealno – edukacyjno – wystawiennicznym wraz 

z dobudową zaplecza gastronomicznego, Konwent Bonifratrów pw. Św. 

Floriana w Zebrzydowicach pismem z dnia 12.07.2021 r. poinformował IZ  

o rezygnacji z podpisania umowy. Wartość dofinansowania projektu wynosiła 

2 775 649,47 zł. 
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Ponadto, mając na uwadze zapisy art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa) – na mocy której 

Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym uprawniona jest do sprawdzenia 

przed podpisaniem umowy, czy projekt spełnia wszystkie kryteria wyboru projektów, 

IZ RPO WM  odstąpiła od podpisania umowy dla 3 projektów: 

 projektu nr RPMP.11.02.00-12-0866/17 pn. ReWitalizacja – Gmina Ochotnica 

Dolna – nowe przestrzenie spotkań, integracji i aktywizacji - etap 1. W dniu 

27.04.2021 r. Wnioskodawca projektu – Gmina Ochotnica Dolna - przedstawił 

szereg zmian powstałych w toku przygotowań do realizacji projektu oraz zwrócił 

się z prośbą do IZ o zajęcie stanowiska. Po weryfikacji przedstawionych zmian 

zakresu rzeczowo- finansowego ww. projektu IZ RPO WM pismem z dnia 

04.05.2021 r. odmówiła podpisania umowy ze względu na niedopuszczalne 

zmiany dokumentacji oraz zakresu rzeczowego projektu. Wartość 

dofinansowania projektu wynosiła 3 782 709,44 zł. 

 projektu nr RPMP.11.02.00-12-0705/17 pn. Projekt rozbudowy gminnej 

infrastruktury społecznej – zadanie inwestycyjne – budowa domu kultury w 

Sułowie. W dniu 19.01.2021 r. Wnioskodawca projektu – Gmina Biskupice - 

przedstawił wyjaśnienia oraz zmiany zakresu rzeczowo - finansowego projektu. 

W wyniku weryfikacji wprowadzonych zmian, IZ RPO WM pismem z dnia 

25.01.2021 r. odmówiła podpisania umowy o dofinansowanie projektu ze 

względu na znaczący spadek kosztów kwalifikowalnych uniemożliwiający 

zawarcie umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursu. Wartość 

dofinansowania wynosiła 647 317,77 zł. 

 projektu nr RPMP.11.02.00-12-0777/17 pn. Rewitalizacja Centrum: 

Wzmocnienie lokalnego potencjału terenu w centrum Gminy poprzez 

zniwelowanie skutków degradacji. W dniu 23.12.2020 r. Wnioskodawca 

projektu – Gmina Polanka Wielka - przedstawił dokumenty do podpisania 

umowy. Po weryfikacji załączonej dokumentacji, IZ RPO WM pismem z dnia 

10.03.2021 r. odmówiła podpisania umowy ze względu na niedopuszczalne 

zmiany dokumentacji oraz zakresu rzeczowego projektu. Wartość 

dofinansowania wynosiła 1 190 125,24 zł. 

Niniejszą uchwałą wykreśla się powyższe 6 projektów z  listy podstawowej projektów 
ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.11.02.00-
IZ.00-12-034/17. 

W związku z powyższym, na Liście podstawowej projektów ocenionych i wybranych 
do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 znajduje się  
93 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 285 556 853,06 zł. 


