
 
Uchwała Nr 389/18 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
    z dnia 16 marca 2018 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 2017 r., 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 (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 poz. 5483), 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 (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 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.), 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 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 1 do 

niniejszej uchwały. 

 
 



§2 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 389/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 marca 2018 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. 

 

Na mocy Uchwały nr 388/18 z dnia 16 marca 2018 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., Zarząd Województwa Małopolskiego 

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

 

Alokacja przeznaczona na konkurs nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 po zmianie wynosi 

114 973 272,95 zł (108 585 870,26 zł ze środków EFRR oraz 6 387 402,69 zł ze środków 

Budżetu Państwa). Dodatkowe środki w wysokości 1 639 296,28 zł (1 548 224,22 zł ze 

środków EFRR oraz 91 072,06 zł ze środków BP) pozwalają na uzupełnienie dofinansowania 

dla dwóch projektów, dla których Wnioskodawcy wyrazili zgodę na obniżenie kwoty 

wsparcia. 

 

Ponadto, Wnioskodawca projektu nr RPMP.06.01.01-12-0115/17 - Fundacja Hipoterapia - 

Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych nie wyraził zgody na obniżenie kwoty 

wsparcia, dlatego pozostał na 1 miejscu listy rezerwowej. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie uzupełnienia 

kwoty dofinansowania dla dwóch projektów, tj.: 

 RPMP.06.01.01-12-0085/16 Gmina Miasto Oświęcim, zwiększenie dofinansowania 

do kwoty 1 569 499,10 zł (zwiększenie o 287 181,62 zł z EFRR). Brakujące środki to 

1 236 306,73 zł. 

 RPMP.06.01.01-12-0111/16 Gmina Olkusz , zwiększenie dofinansowania do kwoty  

4 474 013,13 zł (zwiększenie o 818 639,76 zł z EFRR). Brakujące środki to  

3 524 215,12 zł. 

Na Liście rezerwowej znajduje się 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania  

w wysokości 91 697 468,44 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 
zmieniającej, stosuje się przepisy dotychczasowe. 


