
 
Uchwała Nr 785/17 

Zarządu Województwa Małopolskiego 
    z dnia 23 maja 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), 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), 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, 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 785/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 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. 

 

Na mocy Uchwały nr 263/17 z dnia 23 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego 

dokonał wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.01-12-0179/16 pn. 

„Rewaloryzacja zabytku - Dworu I. J. Paderewskiego i Domu Pracy Twórczej wraz  

z zagospodarowaniem zabytkowego parku - poprawa dostępności infrastruktury kultury 

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej” złożonego przez Centrum Paderewskiego  

w Kąśnej Dolnej  w kwocie 2 317 817,99 zł (2 317 817,99 zł z EFRR i 0,00 zł z BP). 

 

W dniach 10 kwietnia 2017 r. (znak pisma: CP-210332/2017) oraz 11 maja 2017 roku (znak 

CP-2103/4/2017) Wnioskodawca - Centrum Paderewskiegow Kąśnej Dolnej złożył pisma 

informujące o zmianie podmiotu prowadzącego instytucję. W dniu 31 marca 2017 r. została 

podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a Powiatem 

Tarnowskim w sprawie współprowadzenia Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. 

Zgodnie z „Limitami i ograniczeniami w realizacji projektów” zawartymi w pkt.18 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla Działania 6.1 Rozwój Dziedzictwa 

Kulturowego i Naturalnego: „Projekty realizowane przez instytucje kultury (państwowe oraz 

współprowadzone przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), 

Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie 

artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN, mogą ubiegać się o dofinansowanie 

wyłącznie w ramach PO IiŚ i są wyłączone ze wsparcia w ramach RPO WM.” 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca znalazł się w grupie podmiotów nie mogących 

korzystać z dofinansowania w ramach RPO WM i niniejszą Uchwałą zostaje wykreślony  

z Listy podstawowej 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.    

        

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPMP.06.01.01-IZ.00-12-022/16 

uwolniła się kwota w ramach środków pochodzących z EFRR w wysokości 2 317 

817,99 zł. 

 

Na mocy Uchwały nr 263/17 z dnia 23 lutego 2017 roku do częściowego dofinansowania 

został wybrany projekt 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”.  



Uwolnione środki pozwalają na przyznanie dofinansowania uzupełniającego w kwocie  

2 317 817,99 zł. Kwota ta wraz z dotychczas przyznanymi środkami nadal stanowi niepełne 

dofinansowanie, brakująca kwota to 931 455,97 zł. 

 

Ponadto zakończyła się ocena trzech projektów, które w wyniku procedury odwoławczej 

zostały skierowane do dalszej oceny kryteriów, tj.: 

 

1. Projekt nr RPMP.06.01.01-12-0115/16, pn. „REWALORYZACJA FORTU 52 1/2 S 

„SKOTNIKI” (SIDZINA) POPRZEZ REMONT I PRZEBUDOWĘ DAWNEGO BLOKU 

KOSZAROWO-BOJOWEGO WRAZ Z OTOCZENIEM I ZIELENIĄ FORTECZNĄ” 

złożony przez Fundację Hipoterapii - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci 

Niepełnosprawnych. W wyniku oceny projekt uzyskał 67 punktów, czyli 80,72% 

maksymalnej do zdobycia liczby punktów. Wnioskowana wartość dofinansowania 

wynosi 4 631 077,72 zł (4 322 339,20 zł Z EFRR i  308 738,52 zł z BP). 

2. Projekt nr RPMP.06.01.01-12-0162/16, pn. „Zabezpieczenie przed dewastacją, 

renowacja i zagospodarowanie zamku w Zatorze pod funkcję gastronomiczną z mini-

browarem oraz wystawę muzealną o historii zamku książęcego i jego mieszkańców” 

złożony przez Fundację Zamek w Zatorze. W wyniku oceny projekt uzyskał  

83 punkty, czyli 100% maksymalnej do zdobycia liczby punktów. Wnioskowana 

wartość dofinansowania wynosi 7 567 991,27 zł z EFRR. 

3. Projekt nr RPMP.06.01.01-12-0165/16, pn. „Remont i adaptacja zabytkowej willi prof. 

Fryderyka Pautscha zlokalizowanej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 105” 

złożony przez Maxus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. 

W wyniku oceny projekt uzyskał 64 punktów, czyli 77,11% maksymalnej do zdobycia 

liczby punktów. Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 2 182 018,97 zł  

z EFRR. 

 

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

W związku z powyższym możliwe jest umieszczenie ww. projektów na Liście rezerwowej  

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 RPO WM. 

 

Ponadto, w wyniku rozpatrzenia protestów przez Instytucję Rozpatrującą Protesty (IRP) 

zostały rozstrzygnięte protesty Wnioskodawców: 

1. Gminy Miasto Oświęcim od wyniku oceny merytorycznej projektu nr RPMP.06.01.01-

12-0085/16. Projekt został ponownie oceniony przez IRP i otrzymał 67 pkt., tj. 

80,72%, w efekcie czego przedmiotowy projekt pozostaje na Liście rezerwowej  

projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania. Wnioskowana wartość 

dofinansowania wynosi 2 805 805,83 zł z EFRR. 

 

2.  Towarzystwa Salezjańskiego Dom Zakonny - Zakład Salezjański im. ks. Bosko  

w Oświęcimiu od wyniku oceny merytorycznej projektu nr RPMP.06.01.01-12-

0106/16. Projekt został ponownie oceniony przez IRP i otrzymał 54 pkt., tj. 65,06%, w 

efekcie czego przedmiotowy projekt pozostaje na Liście rezerwowej  projektów 

ocenionych i wybranych do dofinansowania. Wnioskowana wartość dofinansowania 

wynosi 2 564 074,38 zł (2 393 136,08 zł z EFRR i 170 938,30 zł z BP). 



3. Gminy Olkusz od wyniku oceny merytorycznej projektu nr RPMP.06.01.01-12-

0111/16. Projekt został ponownie oceniony przez IRP i otrzymał 67 pkt., tj. 80,72%,  

w efekcie czego przedmiotowy projekt pozostaje na Liście rezerwowej  projektów 

ocenionych i wybranych do dofinansowania. Wnioskowana wartość dofinansowania 

wynosi 7 998 228,25 zł z EFRR. 

 

4. Cechini Żegiestów-Zdrój Główny Sp. z o.o. od wyniku oceny merytorycznej projektu 

nr RPMP.06.01.01-12-0160/16. Projekt został ponownie oceniony przez IRP  

i otrzymał 51 pkt., tj. 61,45%, w efekcie czego przedmiotowy projekt zostaje 

umieszczony na Liście rezerwowej  projektów ocenionych i wybranych do 

dofinansowania. Wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 4 501 000,55 zł  

z EFRR. 

 

5. Gminy Biecz od wyniku oceny merytorycznej projektu nr RPMP.06.01.01-12-0178/16. 

Projekt został ponownie oceniony przez IRP i otrzymał 56 pkt., tj. 67,47%, w efekcie 

czego przedmiotowy projekt zostaje umieszczony na Liście rezerwowej  projektów 

ocenionych i wybranych do dofinansowania. Wnioskowana wartość dofinansowania 

wynosi 6 276 458,14 zł z EFRR. 

 

Sekretarz Komisji Oceny Projektów (KOP) zaktualizował listę wszystkich projektów 

dotychczas ocenionych przez KOP. Lista została zatwierdzona przez Przewodniczącego 

KOP.  

Projekty na Liście rezerwowej  projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania, to 

projekty które spełniły  kryteria oceny i  uzyskały  minimum punktowe, jednak kwota 

dostępnej alokacji jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania. Lista projektów 

jest uszeregowana w kolejności od projektów, które uzyskały największą liczbę punktów do 

projektów najniżej ocenionych i stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.  

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie: 

- wykreślenia z Listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania 

projektu nr RPMP.06.01.01-12-0179/16, pn. „Rewaloryzacja zabytku - Dworu I. J. 

Paderewskiego i Domu Pracy Twórczej wraz z zagospodarowaniem zabytkowego parku - 

poprawa dostępności infrastruktury kultury Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej”, 

- uzupełnienia dofinansowania 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”, 

- aktualizacji Listy rezerwowej  projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  

o wyniki przeprowadzonej oceny projektów oraz rozstrzygnięcia IRP. 

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. 

 
 
 


