
UCHWAŁA Nr 1438/17 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 8 września 2017 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 1667/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi 
priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa 
kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486, z późn. zm.), art. 9 ust.1 pkt. 2, art. 9 ust. 2 
pkt. 2 i 3 oraz art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 
(Dz.U. 2017, poz. 1460, 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, Zarząd Województwa 
Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Zmienia się Uchwałę Nr 1667/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej 
Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ten 
sposób, że w  Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik do tej uchwały, §22 ust.2 
otrzymuje brzmienie:  

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach 
konkursu wynosi 46 172 524,36 zł. (słownie złotych: czterdzieści sześć milionów 
sto siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery 36/100), w tym 
43 607 385,95 zł ze środków EFRR oraz 2 565 138,41 zł ze środków Budżetu 
Państwa1. 
  

                                                           
1 Środki z Budżetu Państwa przypisać można wyłącznie do projektów, które nie są objęte pomocą publiczną, pomocą de minimis 

lub nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, zgodnie z §23 ust. 2 Regulaminu. 
Oznacza to, że na etapie rozstrzygania konkursu pierwotna wysokość środków z Budżetu Państwa, a tym samy pierwotna 
kwota alokacji, może ulec zmniejszeniu. 



Alokacja podzielona jest na Subregiony w następujący sposób: 

– Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) – 5 976 656,14 zł, w tym 5 581 743,95 
zł ze środków EFRR oraz 394 912,19 zł ze środków Budżetu Państwa, 

– Subregion tarnowski – 6 714 824,09 zł w tym 6 662 985,27 zł ze środków EFRR 
oraz 51 838,82 zł ze środków Budżetu Państwa, 

– Subregion sądecki – 15 032 437,03 zł w tym 13 876 095,70 zł ze środków EFRR 
oraz 1 156 341,33 zł ze środków Budżetu Państwa, 

– Subregion podhalański – 7 228 683,29 zł w tym 6 889 966,14 zł ze środków 
EFRR oraz 338 717,15 zł ze środków Budżetu Państwa, 

– Małopolska Zachodnia – 11 219 923,60 zł, w tym 10 596 594,95 zł ze środków 
EFRR oraz 623 328,65 zł ze środków Budżetu Państwa. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 1438/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 
r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1667/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi 
priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego 
i naturalnego, poddziałanie 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR, 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020. 

Zmiana „Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, 
działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.4 
Lokalne trasy turystyczne – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020” wynika z decyzji Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2017 r. o zmianie alokacji na 
poszczególne Subregiony. Dokonanie przesunięć pozwoli na zakontraktowanie 
projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów, lecz ze 
względu na niewystarczającą kwotę alokacji w ramach danego Subregionu, zostały 
umieszczone na liście rezerwowej projektów lub uzyskały niepełne dofinansowanie. 

Zmiana dokonana jest w oparciu o §45 Regulaminu konkursu dla poddziałania 6.1.4 
Lokalne trasy turystyczne – SPR. 

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców. 

 


