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Uchwała Nr 2000/22 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 24 listopada 2022 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały 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 (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), 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 2021 poz. 6085), 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. 2020, poz. 818 
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 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 (z późn.zm.), 
uchwala się co następuje: 
 
 

§1 
 

Zmienia się Uchwałę 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 RPO WM,  

w ten sposób, że załącznikowi nr 1 do tej uchwały nadaje się brzmienie określone  

w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały. 
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§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. 



7 

 

UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 2000/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2022 roku  

w sprawie zmiany Uchwały 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  

(z późn.zm.) 

 

Na mocy dotychczas podjętych Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego do 

dofinansowania zostało wybranych 28 projektów na łączną kwotę 98 974 060,34 zł.  

(93 898 906,03 zł z EFRR i 5 075 154,31 zł BP). 

 

Beneficjenci trzech projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 

RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 poinformowali o wystąpieniu okoliczności 

uniemożliwiających realizację zadania oraz zawnioskowali o rozwiązanie umowy  

o dofinansowanie projektu tj.: 

 

 Miasto i Gmina Szczawnica - Beneficjent projektu nr RPMP.06.03.02-12-0525/16 pn.: 

„Rewitalizacja przestrzeni publicznych uzdrowiskowego centrum Szczawnicy”. 

Rozwiązanie umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron nastąpiło  

w dniu 06.02.2020 r. Wartość dofinansowania projektu wynosiła 4 062 159,35 zł. 

 

 „Cechini Żegiestów-Zdrój Główny” Sp. z o.o. - Beneficjent projektu nr 

RPMP.06.03.02-12-0526/16, pn.:”Rewitalizacja Domu Zdrojowego w Żegiestowie 

Zdroju”. Rozwiązanie umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron nastąpiło  

w dniu 11.08.2021r. Wartość dofinansowania projektu wynosiła 2 054 267,86 zł. 

 

 WILLA GWIAZDA 1870 SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 

Beneficjent projektu nr RPMP.06.03.02-12-0527/16, pn.: ”Remont (odbudowa) 

konserwatorski zabytkowej restauracji uzdrowiskowej „Gwiazda” w Rabce-Zdroju. 

Rozwiązanie umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron nastąpiło w dniu 

12.05.2022r. Wartość dofinansowania projektu wynosiła 3 449 159,13 zł. 

 

Ponadto, Beneficjent projektu nr RPMP.06.03.02-12-0542/16 pn.: PARK REKREACYJNO-

SPORTOWY „ZŁOCKIE”- Firma Handlowa "MIKULEC" Andrzej Mikulec w dniu 29.09.2022r. 

zawnioskowała o zmianę tytułu ww. projektu. Zmiana podyktowana jest względami 

marketingowymi. Uaktualniony tytuł projektu to: Park Rekreacyjno Sportowy 

„Muszynova”. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne  

z podjęciem rozstrzygnięcia w zakresie: 

– wykreślenia trzech projektów nr RPMP.06.03.02-12-0525/16, RPMP.06.03.02-12-

0526/16 oraz RPMP.06.03.02-12-0527/16 z listy podstawowej projektów ocenionych  
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i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-

042/16, 

– zmiany tytułu dla projektu nr RPMP.06.03.02-12-0542/16. 

 

Zaktualizowana Lista podstawowa w ramach konkursu nr RPMP.06.03.02-IZ.00-12-042/16 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

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

wybranych 25 projektów  na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 89 408 474,00 

zł. (84 739 535,63 zł z EFRR i 4 668 938,37 zł BP). 

 


