
UCHWAŁA Nr 721/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 21 maja 2020 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. 2020 r., poz. 818), 

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) 

z późn.zm., w ten sposób, że załącznikom nr 1, 2 oraz 3 do tej uchwały nadaje się 

brzmienie załącznika nr 1, 2 oraz 3 do niniejszej uchwały.  

§ 2. 

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



§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 
do Uchwały nr 721/20 z dnia 21 maja 2020 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) z późn.zm. 
 
Dotychczas Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) w ramach konkursu nr 
RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 wybrał do dofinansowania 11 zadań na maksymalną 
całkowitą kwotę dofinansowania 67 996 341,48 zł.  
 
W dniu 04.03.2020 r. Wnioskodawca projektu nr RPMP.11.04.00-12-0105/18, Gmina 
Miejska Kraków zawnioskował o rozwiązanie umowy o dofinansowanie za 
porozumieniem stron zgodnie z §5 ust. 4 Umowy dofinansowania projektu 
nr RPMP.11.04.00-12-0105/18-00-XVII/69/FE/19. W związku z wystąpieniem 
okoliczności uniemożliwiających realizację projektu w zakresie oraz terminach 
zgodnych z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie (m.in. unieważnienie 
postepowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w zakresie pełnienia funkcji  
Inwestora Zastępczego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w dniu 
14.04.2020 r., nastąpiło rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu 
nr RPMP.11.04.00-12-0105/18. Wartość dofinansowania projektu wynosiła 
31 539 934,82 zł. 
 
W konsekwencji rozwiązania umowy nastąpiło uwolnienie puli środków dostępnych w 
ramach alokacji i możliwe jest uzupełnienie obniżonego dofinansowania dla  projektu 
znajdujących się na Liście podstawowej: 

 nr RPMP.11.04.00-12-0100/18, pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – 
zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, 
Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”  złożonego przez Miasto 
Oświęcim, o kwotę  700 790,15 zł ze środków EFRR. Dofinansowanie dla ww. 
projektu będzie stanowić maksymalne, o jakie ubiegał się Wnioskodawca.  
 

Ponadto, w związku z dostępną alokacją możliwy jest wybór do pełnego 
dofinansowania kolejnych 5 zadań znajdujących się na Liście Rezerwowej. 

 
W związku z powyższym, niniejszą Uchwałą uzupełnia się dofinansowanie dla 
1 projektu o kwotę 700 790,15 zł oraz dokonuje się wyboru do pełnego 
dofinansowania 5 projektów z Listy rezerwowej na całkowitą kwotę 
dofinansowania 28 890 990,60 zł. 
 
Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 wybrano do 
dofinansowania 15 projektów na kwotę 66 048 187,41 zł. 
Ponadto, na liście rezerwowej pozostają 2 projekty na kwotę wnioskowanego 
dofinansowania wynoszącą 14 582 682,49 zł. 
 
Ponadto, w związku ze zmianami personalnymi z Zarządzie Województwa 
Małopolskiego aktualizuje się załącznik nr 3.  
 


