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Uchwała Nr 479/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 28 marca 2017 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16  
w ramach 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 (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 801/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  

31 maja 2016 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”, uchwala się co 

następuje: 

§1 
Zatwierdza się listę ocenionych projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały 

wymaganą liczbę punktów oraz dokonuje się wyboru do dofinansowania projektów w ramach 

konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 w ramach 6 Osi priorytetowej Dziedzictwo 

regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 

Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych w ramach RPO WM, w brzmieniu określonym 

w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 

§2 

Upoważnia się członków Zarządu Województwa Małopolskiego do zawarcia umów 
o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16  
w ramach 6 Osi priorytetowej  Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych 
potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych (RPO WM) 
w ramach RPO WM, według specyfikacji określonej w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§3 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały 479/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 roku  

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 w ramach 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 

(RPO WM). 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach 6 Osi priorytetowej  Dziedzictwo regionalne, 

Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie 

miejscowości uzdrowiskowych w ramach RPO WM, w dniu 31 maja 2016 roku ogłoszony 

został konkurs numer RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16. Konkurs realizowany jest w trybie 

naboru otwartego. Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można było 

składać od 1 lipca 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. do godziny 15:00. W ramach 

naboru zostało złożonych 41 wniosków. W wyniku oceny formalnej wynik pozytywny 

uzyskało 30 projektów. Zgodnie z Regulaminem konkursu projekty są poddawane ocenie 

merytorycznej, której elementem jest ocena finansowa. Terminy poszczególnych etapów 

oceny odnoszone są indywidualnie do każdego projektu, poczynając od dnia następnego po 

dniu złożenia wniosku.  W ramach przedmiotowego konkursu dotychczas pozytywny wynik 

na etapie oceny merytorycznej uzyskały niżej wymienione projekty: 

 

1) nr RPMP.06.03.02-12-0398/16 pn. „Budowa zakładu przyrodoleczniczego Lwigród 

wraz z basenem leczniczym z wodą mineralną w Krynicy-Zdroju” złożony przez 

Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy "Lwigród" Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 5 281 

857,81zł (5 281 857,81 zł z EFRR i 0,00 zł z BP). 

 

Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 61 pkt., co stanowi 81,33% maksymalnej 
liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 
 

2) nr RPMP.06.03.02-12-0468/16 pn. „Budowa wodnego placu zabaw w Parku 

Zdrojowym” złożony przez Gminę Rabka-Zdrój. Wnioskowana kwota dofinansowania 

dla projektu wynosi 2 844 509,15 zł (2 560 058,23 zł z EFRR i 284 450,92 zł z BP). 

 

Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 63 pkt., co stanowi 84,00 % maksymalnej 
liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 
 

3) nr RPMP.06.03.02-12-0508/16 pn. „Rozbudowa Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju – 

zagospodarowanie bulwarów nad Poniczanką” złożony przez Gminę Rabka-Zdrój. 

Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 5 399 999,89zł (5 399 

999,89 zł z EFRR i 0,00 zł z BP).  

 
Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 66 pkt., co stanowi 88,00 % maksymalnej 
liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 
 



 3 

4) nr RPMP.06.03.02-12-0509/16 pn. „KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury 
uzdrowiskowej poprzez renowację Bulwarów Dietla w Krynicy-Zdroju”  złożony przez 
Gminę Krynicę Zdrój. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi  
5 791 723,75 zł (5 212 551,37 zł z EFRR i 579 172,38 zł z BP). 

 
Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 58 pkt., co stanowi 77,33 % maksymalnej 
liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 

 
5) nr RPMP.06.03.02-12-0510/16  pn. „KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury 

uzdrowiskowej poprzez renowację Parku im. Mieczysława Dukieta w Krynicy-Zdroju” 
złożony przez Gminę Krynicę Zdrój. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu 
wynosi 5 985 085,66 zł (5 386 577,09 zł z EFRR i 598 508,57 zł z BP). 

 
Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 60 pkt., co stanowi 80,00 % maksymalnej 
liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 
 

6) nr RPMP.06.03.02-12-0515/16 pn. „Rozwój lokalnych zasobów Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna poprzez zagospodarowanie przestrzeni wokół źródeł wody 
mineralnej Grunwald, Milusia i Anna w Muszynie” złożony przez Miasto i Gmina 
Uzdrowiskowa Muszyna. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi  
831 841,92 zł (748 657,72 zł z EFRR i 83 184,20 zł z BP). 

 
Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 56 pkt., co stanowi 74,67 % maksymalnej 
liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 
 

7) nr RPMP.06.03.02-12-0518/16 pn. „KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury 
uzdrowiskowej poprzez renowację przestrzeni publicznej płyty głównej Krynickiego 
Deptaka w Krynicy-Zdroju” złożony przez Gminę Krynica-Zdrój. Wnioskowana kwota 
dofinansowania dla projektu wynosi 5 983 339,88 zł (5 385 005,89zł z EFRR  
i  598 333,99 zł z BP). 

 
Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 60 pkt., co stanowi 80,00 % maksymalnej 
liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 
 

8) nr RPMP.06.03.02-12-0522/16 pn. „Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacyjnych 
(dla rodzin z dziećmi) w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój” złożony przez Miasto i Gmina 
Piwniczna-Zdrój. Wnioskowana kwota dofinansowania dla projektu wynosi  
1 874 344,80  zł (1 686 910,32 zł z EFRR i  187 434,48 zł z BP). 

 
Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 49 pkt., co stanowi 65,33 % maksymalnej 
liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 
 

9) nr RPMP.06.03.02-12-0524/16 pn. „KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury 
uzdrowiskowej poprzez przywrócenie zielonego salonu uzdrowiskowego na Polanie 
Janówka w Krynicy-Zdroju” złożony przez Gminę Krynica-Zdrój. Wnioskowana kwota 
dofinansowania dla projektu wynosi  4 444 713,11 zł (4 000 241,79zł z EFRR  
i 444 471,32 zł z BP). 

 
Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 56 pkt., co stanowi 74,67 % maksymalnej 
liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 
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10)  nr RPMP.06.03.02-12-0534/16 pn. „Budowa promenady spacerowej wzdłuż potoku  

w Żegiestowie” złożony przez Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna. Wnioskowana 
kwota dofinansowania dla projektu wynosi 674 137,50 zł (606 723,75 zł z EFRR  
i 674 13,75 zł z BP). 

 
Projekt w ramach oceny merytorycznej uzyskał 51 pkt., co stanowi 68,00 % maksymalnej 
liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej. 
 
Z chwilą zakończenia wszystkich etapów oceny dla grupy wniosków, dla których ocena 
została zakończona w podobnym czasie w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-
042/16, Sekretarz Komisji Oceny Projektów (KOP) przygotował listę projektów ocenionych 
przez KOP. Lista została zatwierdzona przez Przewodniczącego KOP.  
 
Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie uchwałą ZWM listy ocenionych 
projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Lista 
projektów jest uszeregowana zgodnie z datą złożenia wniosku o dofinansowanie projektu  
i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 
RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 wynosi 119 381 841,17 zł, w tym 109 700 000,00 zł ze 
środków EFRR oraz 9 681 841,17 zł ze środków Budżetu Państwa, z zastrzeżeniem, iż co 
najmniej 40% alokacji dedykowane będzie przedsiębiorcom. 
 
Podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem decyzji w zakresie wyboru do 
dofinansowania projektów znajdujących się na liście stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 
W związku z powyższym niniejszą Uchwałą dokonuje się wyboru do dofinansowania  

10 projektów na całkowitą kwotę dofinansowania 39 111 553,47 zł (36 268 583,86 zł z EFRR 

i 2 842 969,61 zł z BP). 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 479/17 

Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 28 marca 2017 r. 

 
 
 

Do zawarcia umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-
IZ.00-12-042/16 w ramach 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 upoważnieni są członkowie Zarządu Województwa 
Małopolskiego:    
 

– Jacek Krupa  
– Wojciech Kozak 
– Stanisław Sorys 
– Grzegorz Lipiec 
– Leszek Zegzda 
 
z zastrzeżeniem, że każdorazowo umowę podpisuje łącznie dwóch członków Zarządu.   

 
 
 
 


