
UCHWAŁA Nr 1485/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 22 października 2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 263/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 
Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali 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 2020 r., poz. 1668), 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 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 – 
projekty większej skali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014 – 2020” (z późn. zm.) w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, uchwala się co następuje: 

§1 

Zmienia się Uchwałę nr 263/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 lutego 
2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów tj. takich, które spełniły 
kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr 
RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 
Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w ramach RPO WM (z późn. 
zm.) w ten sposób, że załącznikom nr 1 i 2 do tej uchwały nadaje się brzmienie 
załączników 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 nr 1485/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 października 2020 

roku w sprawie zmiany Uchwały nr 263/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 

lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 

do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 dla 6 Osi 

priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego, Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami – projekty większej skali w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 (RPO WM). 

Na mocy dotychczas podjętych uchwał Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do 
dofinansowania 25 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 142 475 397,04 zł. 

Wnioskodawca projektu nr RPMP.06.01.01-12-0083/16 – Małopolskie Centrum Kultury 
SOKÓŁ w Nowym Sączu w piśmie znak sprawy: MCK SOKÓŁ-D-3110-1/20 z dnia 07.05.2020 
zawnioskował o rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Udostępnianie zasobów 
dziedzictwa – utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w Zespole Parkowo – 
Dworskim w Dąbrowej – ETAP I”. Mając na uwadze powyższe w dniu 25.05.2020 r. umowa 
o dofinansowanie projektu została rozwiązana za porozumieniem stron. Wartość 
dofinansowania ww. zadania wynosiła 4 345 638,15 zł. 

Ponadto w związku wygenerowanymi oszczędnościami powstałymi w zakresie 

zakontraktowanych i realizowanych w ramach konkursu projektów oraz zgodnie z zapisami 

§22 ust.3 Regulaminu, powstałe oszczędności w ramach konkursu zasilają pulę głównej 

alokacji działania/poddziałania.  

Mając na uwadze powyższe możliwe jest: 

 uzupełnienie kwoty dofinansowania dla projektu nr RPMP.06.01.01-12-0117/16 złożonego 

przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Michała Archanioła w Ropie, pn.  

„Z architekturą przez wieki - renowacja 4 zabytkowych kościołów diecezji tarnowskiej”, 

znajdującego się na Liście podstawowej do kwoty pełnego dofinansowania w wysokości  

7 999 234,45 zł.  

 uzupełnienie kwoty dofinansowania dla projektu nr RPMP.06.01.01-12-0140/16 złożonego 

Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Muszynie, pn. „Zachowanie 

i wyeksponowanie wielokulturowego dziedzictwa ziemi muszyńskiej poprzez wykonanie 

prac remontowych, budowlanych i konserwatorskich barokowego kościoła w Muszynie” do 

kwoty pełnego  dofinansowania w wysokości 7 998 517,80 zł. 

 wybór do pełnego dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.01-12-0139/16 pn. 

„Rewaloryzacja wybranych cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej położonych 

na terenie Brzeska, Tarnowa, Krakowa, Wadowic oraz powiatów bocheńskiego i 

tarnowskiego, jako zespołu dziedzictwa o znaczeniu międzynarodowym" na kwotę 

dofinansowania: 7 939 963,54 zł znajdującego się na 1 miejscu listy rezerwowej. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie 

uzupełnienia dofinansowania dla dwóch projektów znajdujących się na Liście 

podstawowej o kwotę 1 426 371,60 zł, wyboru do pełnego dofinansowania jednego 



zadania na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania w wysokości 7 939 963,54 zł 

oraz wykreślenia 1 projektu z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do 

dofinansowania ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16. 


