
 

Uchwała Nr 741/18 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 8 maja 2018 
 
w sprawie zmiany Uchwały nr 241/18 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 20 lutego 2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-
IZ.00-12-033/17 w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 
11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych 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 z późn. zm.), 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. 38 ust. 

2, art. 44 ust. 4, art. 48 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. 2017, poz. 1460 z późn. zm.), w zw. z art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2017 

r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

2017, poz. 1475) 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 285/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 

lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej 

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 

Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

 
§1 

Zmienia się Uchwałę nr 241/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 2018 

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 w ramach Działania 

11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 (RPO WM) z późn. zm., w ten sposób, że załącznikom nr 1 i 2 do tej uchwały nadaje 

się brzmienie załączników 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 741/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 roku  

w sprawie zmiany Uchwały nr 241/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lutego 

2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 w ramach Działania 

11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych 

w ramach RPO WM. 

Na mocy poniższych Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego (ZWM): 

 nr 241/18 z dnia 20 lutego 2018 r.,  

 nr 406/18 z dnia 16 marca 2018 r., 

 na 654/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r., 

do dofinansowania zostało wybranych 41 projektów na maksymalną całkowitą kwotę 

dofinansowania 227 522 424,77 zł. Projekty, które spełniły kryteria oceny i uzyskały minimum 

punktowe, jednak kwota dostępnej alokacji była niewystarczająca do wybrania ich do 

pełnego dofinansowania zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów. 

 

Instytucja Rozpatrująca Protest (IRP) uwzględniła protesty dwóch Wnioskodawców:  
 

 Gminy Andrychów od negatywnego wyniku oceny merytorycznej uznając iż projekt nr 
RPMP.11.01.02-12-0907/17 pn. „Spotkajmy się w pałacu!- rewitalizacja zabytkowego 
zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich w Andrychowie” spełnia kryterium 
Koncepcja realizacji projektu i skierowała projekt do oceny dalszych kryteriów 
w ramach oceny merytorycznej. W wyniku oceny projekt uzyskał 72 pkt., co stanowi 
79,12% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby punktów. 
 

 Gminy Miechów od negatywnego wyniku oceny merytorycznej uznając iż projekt nr 
RPMP.11.01.02-12-0869/17 pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta 
w Miechowie” spełnia kryterium Zasadność realizacji projektu i skierowała projekt do 
oceny dalszych kryteriów w ramach oceny merytorycznej. W wyniku oceny projekt 
uzyskał 73 pkt., co stanowi 80,22% maksymalnej możliwej do zdobycia liczby 
punktów.  

Ponadto w wyniku ponownej oceny w zakresie zaskarżonych kryteriów w ramach protestu 

dokonanej przez IRP, projekt pn. Nadanie nieczynnemu budynkowi Dworca PKP 

w Wadowicach nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej (numer 

wniosku: RPMP.11.01.02-12-0899/17) otrzymał łącznie 59,5 punktów, tj. 65,38% 

maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania na etapie oceny merytorycznej, co 

oznacza, iż projekt pozostaje na liście rezerwowej projektów ocenionych w ramach konkursu 

nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17. 

 

Dostępna alokacja nie pozwala na przyznanie dofinansowania dla wyżej wymienionych 

zadań, w związku z czym zostają one umieszczone na Liście rezerwowej.  

 

Ponadto niniejszą uchwałą dokonuje się korekty tytułów dla projektów nr RPMP.11.01.02-

IZ.00-12-0921/17 oraz nr RPMP.11.01.02-12-0919/17 znajdujących się na liście 

podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu 

RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17. Konieczność korekty wynika ze zmiany nazwy podmiotu, 

(obecnie dla projektu nr RPMP.11.01.02-12-0921/17 jest to Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, wcześniej: Zespół Szkół Nr 1 im. Prof. T. 



Kotarbińskiego w Andrychowie, dla projektu nr RPMP.11.01.02-12-0919/17 obecnie: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach, wcześniej: Zespół 

Szkół nr 3 w Wadowicach). 

 

W związku z powyższym dokonuje się aktualizacji Listy podstawowej projektów ocenionych  

i wybranych do dofinansowania oraz Listy rezerwowej w ramach konkursu nr 

RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 

11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach RPO WM, które stanowią Załącznik 

nr 1 oraz Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 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 

postepowań 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. 


