
Uchwała Nr 2079/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 12 grudnia 2017 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr 1437/17 ZWM z dnia 8 września 2017 roku 
w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu  nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 
w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 
Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne  – SPR 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), 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.), 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 1667/16 Zarządu 

Województwa Małopolskiego z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działania 6.1 Rozwój dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego, poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne  – SPR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 

(z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§1 
Zmienia się Uchwałę nr 1437/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 

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

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Działania 

6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy 

turystyczne  – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), zmieniona Uchwałą nr 1439/17 z dnia 

8 września 2017 r., w ten sposób, że Załącznikowi nr 1 do tej uchwały nadaje się brzmienie 

Załącznika 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 2079/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr 1437/17 ZWM z dnia 8 września 2017 roku w sprawie 

zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w 

ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 w ramach Działania 6.1 Rozwój 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR 

w ramach RPO WM. 

 

W ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 Lokalne trasy turystyczne  – SPR, w dniu  

10 listopada 2016 r. ogłoszony został konkurs numer RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16. 

 

Na mocy Uchwał 1437/17 oraz 1439/17 z dnia 8.09.2017 r. zostało wybranych 13 projektów 

na kwotę 29 544 461,74 zł. 

 

W związku z rozstrzygnięciem protestu przez Instytucję Rozpatrującą Protesty RPO WM, 

projekt nr RPMP.06.01.04-12-0076/17, pn. „Rozbudowa i modernizacja tras pieszo - 

rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Gorlice jako element 

podnoszący atrakcyjność turystyczną Subregionu sądeckiego” złożony przez Miasto Gorlice 

został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej. W związku z powyższym oraz 

zgodnie z zapisami art. 58 ust. 2 pkt. 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.) możliwe jest wybranie przedmiotowego projektu 

do dofinansowania. 

 

Na mocy Uchwały nr 2078/17 z dnia 12 grudnia 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 Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zmiany alokacji w 

ramach poszczególnych Subregionów.  

 

W związku z powyższą zmianą, w ramach Subregionu Sądeckiego pojawiły się dostępne 

środki w wysokości 972 569,99 zł (897 756,91 zł z EFRR i  74 813,08 zł z BP), dzięki czemu 

możliwe jest wybranie do dofinansowania projektu nr RPMP.06.01.04-12-0076/17. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie wyboru do 
dofinansowania projektu RPMP.06.01.04-12-0076/17 w maksymalnej kwocie 
dofinansowania 972 569,99 zł. 

 
W związku z powyższym dokonuje się aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych  

i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 

w ramach Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.4 

Lokalne trasy turystyczne  – SPR w ramach RPO WM, która stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszej Uchwały.  

W związku z powyższym w ramach konkursu nr RPMP.06.01.04-IZ.00-12-086/16 Zarząd 

Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania łącznie 14 projektów na kwotę 

30 517 031,73 zł. 



  

Niewykorzystana kwota alokacji w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 15 655 

492,42 zł, w podziale na Subregiony: 

 

– Subregion tarnowski – 6 714 824,09 zł, 

– Subregion Małopolska Zachodnia – 4 612 226,64 zł, 

– Subregion podhalański – 3 485 643,86 zł, 

– Subregion KOM - 842 797,83 zł. 

 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 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 postępowań 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. 

 


