
 
Uchwała Nr 658/18 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
    z dnia 17 kwietnia 2018 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 6.3 Rozwój 
wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie 
rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych 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 2017 r., poz. 2096 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 (tj. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 poz. 5483), art. 9 ust. 1 pkt. 

2, ust. 2 pkt. 2, art. 38 ust. 3, art. 48 ust. 5 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 (tj. Dz. U. 2017, poz. 1460 z późn. zm.), w zw. z art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 

7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2017, poz. 1475) 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 1939/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

27 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej 

Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 

Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników 

wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014 – 2020 (z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

 
§1 

Zmienia się Uchwałę Nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 grudnia 

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

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach Działania 

6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie 

rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) z póżn. zm.,   

w ten sposób, że załącznik nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku 

nr 1 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 658/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku  

w sprawie zmiany uchwały nr 2034/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

5 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 

w ramach Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 

Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

(RPO WM). 

 

W ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych 

potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne 

otoczenia zbiorników wodnych, w dniu 25 listopada 2016 r. ogłoszony został konkurs numer 

RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16. 

 

Na mocy poniższych Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego (ZWM): 

- nr 2034/17 z dnia 5 grudnia 2017 r.,  

- nr 186/17 z dnia 8 lutego 2018 r.,  

do dofinansowania zostały wybrane 32 projekty na łączną kwotę 124 493 846,53 zł.  

(115 739 935,87 zł z EFRR i 8 753 910,66 zł z BP). 

 

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu 

wynosiła 141 387 489,66 zł, w tym 129 921 000,00 zł ze środków EFRR oraz 11 466 489,66 

zł ze środków Budżetu Państwa, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 20% alokacji dedykowane 

będzie przedsiębiorcom. 

 

W dniu 29 marca 2018 r., Gmina Dobczyce- wnioskodawca projektu nr RPMP.06.03.03-12-

0334/17, pn. „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Dobczyckiego w Dobczycach - etap 

IV” zrezygnował z realizacji inwestycji z powodu znaczącego wzrostu udziału własnego  

z tytułu zwiększenia kosztów niekwalifikowalnych na zadaniu oraz wysokiego poziomu 

ryzyka niepozyskania nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa w Zarządzie „Wód 

Polskich”. 

Biorąc pod uwagę powyższe, niniejszą Uchwałą dokonuje się wykreślenia projektu 

nr RPMP.06.03.03-12-0334/17 z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 w ramach 

Poddziałania 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników 

wodnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 

lata 2014-2020. 

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 

uwolniła się kwota w wysokości 5 519 800,56 zł.  

Zaktualizowana lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  

w ramach konkursu nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 

regionalne, Działania 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3  

 



 

 

Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych w ramach RPO 

WM stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

Łącznie kwota alokacji, która nie została wykorzystana w ramach konkursu 

nr RPMP.06.03.03-IZ.00-12-098/16 wynosi 22 413 443,69 zł.  

 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

stosownie do art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, do 

postepowań w zakresie wyboru projektów do dofinansowania prowadzonych na podstawie 

ustawy zmienionej, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy. 

 


