
Uchwała Nr 824/19 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 16 maja 2019 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały nr 65/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych 
projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości 
uzdrowiskowych 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 2019 r., poz. 512), 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 (tj. Dz. Urz. Województwa 

Małopolskiego z 2015 poz. 5483), art. 9 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 2, art. 39 ust. 2, 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. 2018 r., poz. 1431 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 z późn. zm., 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 294/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

27 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej 

Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 

poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm., 

uchwala się co następuje: 

§1 
Zmienia się Uchwałę nr 65/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 

2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów tj. takich, które spełniły 

kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-

IZ.00-12-011/18, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 

6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (z późn. zm) w ten sposób, 

że załącznikom nr 1 i 2 do tej uchwały nadaje się brzmienie załącznika nr 1 i 2 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 824/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 16 maja 2019 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 65/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 

stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 

projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18, 

Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie 

miejscowości uzdrowiskowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

 

W dniu 17 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę nr 65/19 

na mocy, której wybrano do dofinansowania 5 zadań na maksymalną całkowitą kwotę 

dofinansowania 10 505 873,14 zł.  

 

W związku ze zmianą Ramowego Planu Realizacji Działania Uchwałą ZWM nr 650/191 

z dnia 18 kwietnia 2019 roku dla Poddziałania 6.3.2 Wsparcie miejscowości 

uzdrowiskowych, dokonano przesunięcia środków, tym samym Zarząd Województwa 

Małopolskiego dokonał zmiany Regulaminu konkursu2 poprzez zwiększenia alokacji 

w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18 o kwotę 9 796 734,33 zł  

(EFRR 9 002 221,27 zł i BP 794 513,06 zł). 

 

Mając na uwadze powyższe, możliwe jest uzupełnienie obniżonego dofinansowania dla 

dwóch projektów znajdujących się na Liście podstawowej: 

 nr RPMP.06.03.02-12-0159/18, pn. „Przebudowa Pensjonatu Małopolanka & Spa 

w Krynicy – Zdroju w celu wykorzystania zasobów regionalnych Beskidu Sądeckiego 

w aspekcie prozdrowotnym”  złożonego przez BOUTIQUE PROJECT GROUP 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, o kwotę  

409 760,71 zł ze środków EFRR, 

 nr RPMP.06.03.02-12-0160/18, pn. „Ośrodek Balneoterapeutyczny BESKID 

w Piwnicznej-Zdroju: rozwój infrastruktury fizjoterapeutycznej bazującej na lokalnych 

surowcach leczniczych” złożonego przez Jan Grzegorz Pacut Przedsiębiortswo 

Wielobranżowe, o kwotę 696 615,03 zł ze środków EFRR. 

 

Dofinansowanie dla ww. projektów będzie stanowić maksymalne, o jakie ubiegali się 

Wnioskodawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie 

przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w Ramach Regionalnego programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. 
2 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 294/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów 
regionu, poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 
 



Ponadto, w związku z dostępną alokacją możliwy jest wybór kolejnych 2 projektów do 

pełnego dofinansowania, tj.:  

 nr RPMP.06.03.02-12-0162/18, pn.: „Przebudowa głównego domu zdrojowego 

– rozbudowa bazy zabiegowej” złożonego przez Uzdrowisko Kraków 

Swoszowice Sp. z o.o. w kwocie 5 044 442,72 zł, 

 nr RPMP.06.03.02-12-0149/18, pn.: „Strefa Aktywności Turystyczno – 

Gospodarczej stanowiąca integrację centrum Muszyny ze strefą 

uzdrowiskową” złożonego przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna w 

kwocie 2 885 719,69 zł; 

 

W związku z powyższym niniejszą Uchwałą uzupełnia się dofinansowanie dla 

2 projektów o łączną kwotę 1 106 375,74 zł oraz dokonuje się wyboru do pełnego 

dofinansowania 2 kolejnych projektów z Listy rezerwowej na całkowitą kwotę 

dofinansowania 7 930 162,41 zł. 

 

W ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-011/18 łącznie wybrano do dofinansowania 
7 projektów na łączną kwotę 19 542 411,29 zł. Na liście rezerwowej pozostają 3 projekty na 
kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą  4 985 459,86 zł. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


