
Uchwała Nr 1610/19 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 29 sierpnia 2019 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 723/19 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych 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 2019 r., poz. 512 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. 2018 r., 

poz. 1431 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 1966/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi priorytetowej 

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm., uchwala się co następuje: 

 
§1 
 

Zmienia się Uchwałę nr 723/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 

2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17, Działanie 11.4 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

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

nr 1 i 2 do tej uchwały nadaje się brzmienie załącznika nr 1 i 2 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 1610/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 723/19 Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz 

wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-

115/17, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego 

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

 

Na mocy Uchwały Nr 723/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2019 

roku, w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 do dofinansowania zostało 

wybranych 10 zadań na łączną kwotę dotacji wynoszącą 62 187 634,32 zł. Projekty, 

które spełniły kryteria oceny i uzyskały minimum punktowe, jednak kwota dostępnej alokacji 

wskazana w §22 ust 2 Regulaminu była niewystarczająca do wybrania ich do pełnego 

dofinansowania zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów. 

 

W związku z rozstrzygnięciem protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protesty 

konieczne jest dokonanie aktualizacji Listy podstawowej i Listy rezerwowej projektów 

ocenionych i wybranych do dofinansowania w zakresie: 

 zmiany uzyskanej liczby punktów w ramach oceny merytorycznej dla projektu 

nr RPMP.11.04.00-12-0100/18, którego Wnioskodawcą jest Miasto Oświęcim, co 

w rezultacie spowodowało umieszczenie przedmiotowego projektu na Liście 

podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania. Z uwagi 

na to, że kwota alokacji była niewystarczająca do przyznania maksymalnego 

dofinansowania dla projektu Instytucja Zarządzającą zwróciła się do 

Wnioskodawcy z zapytaniem o zgodę na częściowe dofinansowanie, na które 

Wnioskodawca wyraził zgodę. 

 zmiany uzyskanej liczby punktów dla projektu nr RPMP.11.04.00-12-0129/18, 

którego Wnioskodawcą jest Fundacja Fort Luneta Warszawska, czego 

konsekwencją jest umieszczenie przedmiotowego projektu na Liście 

rezerwowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania. 

 

 

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 do 

dofinansowania zostało wybranych 11 zadań na łączną kwotę wynoszącą  

67 996 341,48 zł (63 648 000,00 zł z EFRR i 4 348 341,48 zł z BP).  

 

Na liście rezerwowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, pozostaje  

7 zadań na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 43 473 673,09 zł  

(40 533 713,35 zł z EFRR i 2 939 959,74 zł z BP). 


