
 
Uchwała Nr 1927/18 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 16 października 2018 r. 

 
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 w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów 
wiejskich 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 2018 r., 913 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. 38 ust. 

2, art. 44 ust. 4, art. 48 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. 2018, poz. 1431 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 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 nr463/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 

2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 w ramach Działania 

11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

załącznikowi nr 2 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 1927/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 października 2018 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 w ramach Działania 

11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Na mocy dotychczasowych Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego (ZWM), do 

dofinansowania zostało wybranych 59 zadań na łączną kwotę dotacji wynoszącą  

196 000 682,08 zł, które w pełni wyczerpały dostępną alokację. 

 

W związku z rozstrzygnięciami Instytucji Rozpatrującej Protesty konieczne jest 

dokonanie aktualizacji Listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania w 

zakresie: 

 zmiany uzyskanej liczby punktów w ramach oceny merytorycznej dla  

8 projektów, (nr RPMP.11.02.00-12-0651/17, nr RPMP.11.02.00-12-0743/17, 

nr RPMP.11.02.00-12-0728/17, nr RPMP.11.02.00-12-0760/17, nr RPMP.11.02.00-

12-0773/17, nr RPMP.11.02.00-12-0671/17, nr RPMP.11.02.00-12-0751/17, 

nr RPMP.11.02.00-12-0788/17), 

 umieszczenia na ww. liście 5 dodatkowych projektów, dla których zakończyła 

się ocena merytoryczna w wyniku której projekty te uzyskały pozytywny wynik 

oceny (nr RPMP.11.02.00-12-0660/17, nr RPMP.11.02.00-12-0663/17, 

nr RPMP.11.02.00-12-0844/17, nr RPMP.11.02.00-12-0804/17, RPMP.11.02.00-12-

0843/17). 

 

Ponadto Wnioskodawca projektu nr RPMP.11.02.00-12-0654/17 – Gmina Pleśna 

zrezygnowała z ubiegania się o wsparcie w ramach niniejszego konkursu dla projektu pn. 

„Zagospodarowanie terenu w Łowczówku wraz z modernizacją obiektu sportowo-

rekreacyjnego „Relax” ( nr RPMP.11.02.00-12-0654/17).  

 

W związku z wyczerpaniem alokacji przeznaczonej na konkurs nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-

034/17, wszystkie projekty dla których ocena zakończyła się po przeprowadzeniu procedury 

odwoławczej zostały umieszczone na Liście rezerwowej projektów wybranych do 

dofinansowania, zgodnie z przyznaną punktacją. 

 

Na Liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania (stanowiącej załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały) znajduje się 51 zadań na łączną kwotę oczekiwanego dofinansowania 

w wysokości 123 443 642,42 zł. 

 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 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 

postepowań 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. 


