
Uchwała Nr 1042/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 27 czerwca 2017 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późń. 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 – 

projekty większej skali 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, zmienioną Uchwałą nr 785/17 z dnia 23 maja 2017 roku 

w ten sposób, że: 

 

1. Załącznikowi nr 1 pn. „Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do 

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

Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020” nadaje się brzmienie Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały 



2. Załącznikowi nr 2 pn. „Lista rezerwowa  projektów ocenionych i wybranych do 

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

Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami - projekty większej skali w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020” nadaje się brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§2 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 1042/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 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 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 - projekty większej skali, został przeprowadzony konkurs numer 

RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 w ramach przedmiotowego Działania. 

 

W związku z Uchwałą nr 1041/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 czerwca 

2017 roku w sprawie zmiany Uchwały 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., uległa zwiększeniu kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów  

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

 

W związku z powyższym kwota przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów  

w ramach konkursu wynosi łącznie 113 333 976,67 zł (107 037 646,04 zł z EFRR  

i 6 296 330,63 zł z BP). 

 

Dotychczas na mocy uchwał ZWM nr 263/17 z dnia 23 lutego 2017 r. oraz 285/17 z dnia  

23 maja 2017 r. wybrano do dofinansowania 17 projektów na łączną kwotę 93 788 813,45 zł 

(91 625 100,00 zł z EFRR i 2 163 713,45 zł z BP), w tym jeden projekt został dofinansowany 

w niepełnej wysokości wnioskowanej kwoty. Brakująca kwota to 931 455,97 zł. 

 

W związku ze zwiększeniem alokacji dla konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 

możliwe jest przyznanie dofinansowania uzupełniającego dla projektu nr RPMP.06.01.01-12-

0149/16 pn. „„Wirydarze dziedzictwa benedyktyńskiego” – rewaloryzacja i adaptacja 

zabytkowych obiektów w Opactwie Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach”,  

w kwocie 931 455,97 zł. Kwota ta wraz z dotychczas przyznanymi środkami stanowi pełne 

dofinansowanie o jakie ubiegało się Opactwo Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek  

w Staniątkach, czyli 7 242 470,21 zł (7 242 470,21 zł z EFRR i 0,00 zł z BP). 

 

Kwota pozostałej alokacji, czyli 15 387 710,19 zł (14 481 090,07 zł z EFRR i 906 620,12 

zł z BP) pozwala na: 

 

 przyznanie dofinansowania w pełnej wysokości dla projektu nr RPMP.06.01.01-12-

0162/16 złożonego przez Fundację Zamek w Zatorze, znajdującego się na 1 miejscu 

Listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania. Kwota dofinansowania 

wynosi 7 567 991,27 zł. 

 przyznanie obniżonego dofinansowania dla 3 projektów znajdujących się na kolejnych 

miejscach Listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania, a które uzyskały 

tę samą liczbę punktów. 

 



 

 

Zgodnie z §35 ust. 3 Regulaminu konkursu projekty, które uzyskały tę samą liczbę punktów, 

mogą zostać wybrane do dofinansowania tylko w sytuacji, gdy alokacja, jest wystarczająca, 

aby objąć dofinansowaniem wszystkie projekty z tą samą liczbą punktów. W przypadku 

projektów, o których mowa w ust. 3 dopuszcza się, za zgodą Wnioskodawców, 

proporcjonalne obniżenie kwoty wsparcia oraz całkowitego poziomu dofinansowania dla 

wszystkich projektów, które uzyskały tę samą liczbę punktów, przy uwzględnieniu dostępnej 

alokacji. 

 

Wnioskodawcy niżej wymienionych projektów wyrazili zgodę na proporcjonalne obniżenie 

kwoty dofinasowania: 

 nr RPMP.06.01.01-12-0085/16, pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym  

w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz  

z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu” – Gmina 

Miasto Oświęcim do kwoty 1 282 317,48 zł (1 282 317,48 zł z EFRR i 0,00 zł z BP),  

 nr RPMP.06.01.01-12-0111/16, pn. „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz 

utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” – Gmina Olkusz 

do kwoty 3 655 373,37 zł (3 655 373,37 zł z EFRR i 0,00 zł z BP), 

Natomiast Wnioskodawca projektu nr RPMP.06.01.01-12-0115/17, pn. „REWALORYZACJA 

FORTU 52 1/2 S „SKOTNIKI” (SIDZINA) POPRZEZ REMONT I PRZEBUDOWĘ 

DAWNEGO BLOKU KOSZAROWO-BOJOWEGO WRAZ Z OTOCZENIEM I ZIELENIĄ 

FORTECZNĄ” - Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci 

Niepełnosprawnych nie wyraził zgody na obniżenie kwoty dofinansowania do 2 116 

508,51 zł. W związku z powyższym projekt pozostał na Liście rezerwowej projektów 

wybranych do dofinansowania. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie: 

 uzupełnienia dofinansowania dla projektu nr RPMP.06.01.01-12-0149/16,  

 wyboru do dofinansowania projektów nr RPMP.06.01.01-12-0162/16,  

RPMP.06.01.01-12-0085/16, RPMP.06.01.01-12-0111/16 i umieszczeniem ich na 

Liście podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

W związku z czym aktualizuje się Listę podstawową projektów ocenionych i wybranych do 

dofinansowania stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz Listę rezerwową  

projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania stanowiącą załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

W ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16, dofinansowanie zostało przyznane 

20 projektom na łączną wartość 107 225 951,55 zł (105 062 238,10 zł z EFRR  

i 2 163 713,45 zł z BP).  

Na liście rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania pozostaje 15 zadań na łączną 

kwotę dofinansowania 84 349 299,15 zł. 

 
 
 


