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UCHWAŁA Nr 586/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 25 kwietnia 2022 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 2022 r., poz. 547), 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 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: 

 załącznikowi nr 1 do tej uchwały nadaje się brzmienie załącznika nr 1 niniejszej 
uchwały, 

 wykreśla się załącznik nr 2 tj. Listę rezerwową projektów ocenionych 
 i wybranych 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). 

 załącznikowi nr 3 do tej uchwały nadaje się brzmienie załącznika nr 2 do 
niniejszej uchwały. 
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§ 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. 
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UZASADNIENIE 
 
do Uchwały nr 586/22 z dnia 25 kwietnia 2022 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 15 zadań na maksymalną 
całkowitą kwotę dofinansowania 66 048 187,41 zł.  
 
W dniu 07.12.2021 r. Beneficjent projektu nr RPMP.11.04.00-12-0118/18, Gmina 
Dąbrowa Tarnowska zawnioskowała o rozwiązanie umowy o dofinansowanie za 
porozumieniem stron, zgodnie z §5 ust. 4 Umowy dofinansowania projektu 
nr RPMP.11.04.00-12-0118/18-00-XVII/32/FE/21. W związku z wystąpieniem 
okoliczności uniemożliwiających realizację projektu, w dniu 20.12.2021 r., nastąpiło 
rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu pn.:Utworzenie Centrum Inicjatyw 
Gospodarczo Społecznych "KOTŁOWNIA" w Gminie Dąbrowa Tarnowska. Wartość 
dofinansowania projektu wynosiła 1 813 313,79 zł. 
 
W dniu 08.10.2020 r. Instytucja Zarządzająca RPO WM odmówiła zawarcia umowy 
o dofinansowanie projektu nr RPMP.11.04.00-12-0129/18 pn. Remont konserwatorski, 
przebudowa i rozbudowa Fortu nr 12 "Luneta Warszawska" wraz z adaptacją na cele 
muzealne, edukacyjne oraz usługowe oraz zagospodarowaniem terenów zielonych na 
ogólnodostępny park. Powodem niniejszej decyzji był fakt, iż projekt na dzień zawarcia 
umowy nie spełniał kryteriów wyboru projektów. Powyższa decyzja IZ RPO WM 
została potwierdzona prawomocnym wyrokiem wydanym przez Naczelny Sąd 
Administracyjny w dniu 22 lipca 2022r. Mając na uwadze powyższe, IZ RPO WM 
wykreśla przedmiotowy projekt z listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17. Wartość 
dofinansowania ww. zadania wynosiła 5 948 862,72 zł. 
 
Jednocześnie na mocy Uchwały nr 585/22 ZWM z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie 
zmiany Uchwały 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 Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał 
zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs.  
 
Ponadto wygenerowane oszczędności powstałe w zakresie zakontraktowanych  
i realizowanych projektów oraz rozwiązanych umów umożliwiły zasilenie puli głównej 
alokacji w ramach konkursu. Kwota podpisanych umów i aneksów nie przekracza 
kwoty alokacji wskazanej w regulaminie konkursu. Jednoczenie kwota, która może 
zostać zakontraktowana w ramach kolejnych zawieranych umów o dofinansowanie 
projektów w przedmiotowym konkursie uzależniona jest od aktualnej w danym 
miesiącu wartości algorytmu wyrażającego w PLN miesięczny limit środków możliwych 
do zakontraktowania. 
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W związku z dostępną alokacją możliwy jest wybór do pełnego dofinansowania  
2 projektów znajdujących się na liście rezerwowej na maksymalną całkowitą kwotę 
dofinansowania wynoszącą 14 582 682,49 zł. 

 projekt nr  RPMP.11.04.00-12-0109/18, pn. Chełmek odNowa - przebudowa 
budynku dworca PKP w Chełmku wraz z budową parkingu - Stacja 
"muzealna" fabryka i Przystanek Młodych. Kwota dofinansowania wynosi  
920 883,83 zł. 

 projekt nr  RPMP.11.04.00-12-0106/18, pn. Centrum Wielkoskalowych 
Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych "Błonia 2.0". Kwota dofinansowania 
wynosi 13 661 798,66 zł. 

 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne  
z podjęciem rozstrzygnięcia w zakresie: 

– wykreślenia dwóch projektów nr RPMP.11.04.00-12-0118/18 oraz 
RPMP.11.04.00-12-0129/18 z listy podstawowej projektów ocenionych  
i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-
12-115/17, 

– wyboru do pełnego dofinansowania 2 dodatkowych zadań na łączną kwotę 
dofinansowania 14 582 682,49 zł. 

 
Zaktualizowana lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

Ponadto, ze względu na zmiany osobowe składu Zarządu Województwa 
Małopolskiego aktualizuje się również załącznik dot. upoważnień do zawierania umów 
o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 
który otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 wybrano do 
dofinansowania 15 projektów na kwotę 72 868 693,39 zł. Jednocześnie kwota 
podpisanych umów i aneksów nie przekracza kwoty alokacji wskazanej w regulaminie 
konkursu. 
 

 
 

 


