
Uchwała Nr 602/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 13 kwietnia 2017 roku 
 
w sprawie zmiany Uchwały nr 1879/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

15 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-
IZ.00-12-021/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 
Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i 
opieka nad zabytkami 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 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 

Małopolskiego (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 poz. 5483 z późn. zm.), art. 9 

ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 2, art. 39 ust. 2, art. 44 ust. 4, 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 (Dz. U. 2016, poz. 217 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, 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 272/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

„Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 

– 2020”, uchwala się co następuje: 

 
§1 

Zmienia się Uchwałę nr 1879/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 grudnia 

2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16 dla 6 Osi 

priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami w ramach RPO WM  w ten 

sposób, że Załącznikowi nr 1 nadaje się brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

 
§3 

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

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 602/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr 1879/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 

grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16 dla 6 

Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami w ramach RPO WM. 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 

Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona  

i opieka nad zabytkami, w dniu 1 marca 2016 r. ogłoszony został konkurs numer 

RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16 w ramach przedmiotowego Działania. Rodzaje wspieranych 

projektów – zabytki mniejszej skali. 

 

Na mocy uchwały nr 1879/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego 
dokonał wyboru do dofinansowania 17 projektów na łączną kwotę dofinansowania  
23 714 883,63 zł (22 421 405,46 zł z EFRR oraz 1 293 478,17 zł z BP). 
 

1. W dniu 23 grudnia 2016 roku został złożony protest przez Politechnikę Krakowską do 

Instytucji Rozpatrującej Protesty (IRP) od negatywnego wyniku oceny merytorycznej 

projektu nr RPMP.06.01.01-12-0090/16, pn. „REALIZACJA PRAC 

RESTAURATORSKICH ZABYTKOWEGO PAŁACU KRÓLEWSKIEGO W 

ŁOBZOWIE WRAZ Z ADAPTACJĄ DO NOWYCH FUNKCJI PODDASZA WRAZ Z 

PRZYGOTOWANIEM WYSTAWY MULTIMEDIALNEJ”.  

 

W ramach procedury odwoławczej, IRP dokonała ponownej oceny projektu i uwzględniła 

protest Wnioskodawcy przyznając 55 pkt, tj. 66,27% maksymalnej możliwej do zdobycia 

liczby punktów, co powoduje, że projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach 

konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 

2 249 999,99 zł. 

 
2. W dniu 22 grudnia 2016 roku został złożony protest przez Gminę Chrzanów do IRP 

od negatywnego wyniku oceny merytorycznej projektu nr RPMP.06.01.01-12-

0170/16, pn. „Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu – etap I”.  

 

W ramach procedury odwoławczej, IRP dokonała ponownej oceny projektu i uwzględniła 

protest Wnioskodawcy przyznając 51 pkt, tj. 61,44% maksymalnej możliwej do zdobycia 

liczby punktów, co powoduje, że projekt kwalifikuje się do dofinansowania w ramach 

konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 

1 818 197,70 zł. 

 

3. W dniu 27 grudnia 2016 roku został złożony protest przez Fundacja Arte Novum do 

IRP od negatywnego wyniku oceny merytorycznej projektu nr RPMP.06.01.01-12-

0133/16, pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego 

przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany 

Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą 

Fundacji ARTE NOVUM”.  

 



 
W ramach procedury odwoławczej, IRP uwzględniła protest Wnioskodawcy od negatywnej 
oceny w ramach kryterium Trwałość projektu i skierowała przedmiotowy projekt do oceny 
merytorycznej w zakresie kolejnych kryteriów określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu 
konkursu. Oceny kryteriów dokonali eksperci ds. oceny merytorycznej, którzy przyznali 50 
pkt. co stanowi 60,24% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów. W efekcie projekt 
kwalifikuje się do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16. 
Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 2 000 060,99 zł. 
 
W związku z powyższym możliwy jest wybór 3 dodatkowych projektów do dofinansowania. 
W wyniku zakończenia procedowania przez IRP protestów ww. Wnioskodawców, a także 
mając na uwadze uprzednio wybrane do dofinansowania zadania, pozytywny wynik oceny 
merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-021/16 uzyskało 20 
projektów.  
 
Środki wolne w ramach konkursu to 22 482 645,24 zł (21 209 594,54 zł z EFRR  i 
1 273 050,70 zł z BP). Kwota niezbędna do dofinansowania powyższych trzech  projektów to 
6 068 258,68 zł (5 797 045,50 zł z EFRR i 271 213,18 zł z BP). 
 
W efekcie możliwy jest wybór do dofinansowania projektów: 
 

 nr RPMP.06.01.01-12-0090/16, pn. „REALIZACJA PRAC RESTAURATORSKICH 
ZABYTKOWEGO PAŁACU KRÓLEWSKIEGO W ŁOBZOWIE WRAZ Z ADAPTACJĄ 
DO NOWYCH FUNKCJI PODDASZA WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM WYSTAWY 
MULTIMEDIALNEJ” 

 nr RPMP.06.01.01-12-0133/16, pn. „Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w 
Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego 
Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem 
pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM” 

 nr RPMP.06.01.01-12-0170/16, pn. „Rewaloryzacja parku pałacowego w Kościelcu – 
etap I 

 
Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie wyboru do 
dofinansowania trzech wyżej opisanych projektów, uzupełnionych o 17 zadań uprzednio 
wyłonionych do realizacji i  znajdujących się na liście stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 
Kwota alokacji pozostała do rozdysponowania w ramach konkursu: 16 414 386,56 zł 
(15 412 549,04 zł z EFRR i 1 001 837,52 zł z BP). 
 
 
 
 

  
 
 
 


