
Uchwała Nr 391/20 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 12 marca 2020 

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 2019 r., 512 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. 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 (Dz. U. 2018, poz. 1431 
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 roku 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 391/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 roku 

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

20 lutego 2018 roku 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 ( z późn. zm). 

Na mocy dotychczas podjętych uchwał Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM) 

wybrał do dofinansowania 40 projektów na maksymalną całkowitą kwotę 

dofinansowania 216 620 707,54 zł. Pozostałe 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. 

Zgodnie z §36 ust. 3 Regulaminu konkursu do tych Wnioskodawców, dla których kwota 

alokacji jest niewystarczająca do dofinansowania projektów w wysokości wskazanej 

przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie projektu, IZ może, za pisemną 

zgodą Wnioskodawcy, obniżyć poziom dofinansowania dla projektu. Jeśli 

Wnioskodawca, nie wyrazi zgody na obniżenie poziomu dofinansowania, zapytanie 

kierowane jest do kolejnych Wnioskodawców, zgodnie z pozycją na listach, o których 

mowa w §35ust.1.Regulaminu. 

Biorąc pod uwagę kwotę dostępnej alokacji w ramach konkursu RPMP.11.01.02-IZ.00-

12-033/17 w wysokości 12 670 886,58 zł (9 914 748,71 zł z EFRR i 2 756 137,87 zł  

z BP) IZ RPO WM skierowała zapytanie ws. zgody na obniżenie poziomu 

dofinansowania do Wnioskodawcy projektu znajdującego się na pierwszym miejscu 

listy rezerwowej. Wnioskodawca projektu nr RPMP.11.01.02-12-0907/17 - Gmina 

Andrychów nie wyraził zgody na obniżenie dofinansowania i w konserwacji pozostaje 

na liście rezerwowej. 

Mając na uwadze powyższe, możliwy jest wybór do pełnego dofinansowania kolejnych  

3 zadań znajdujących się na liście rezerwowej, na łączną kwotę dofinansowania  

11 175 631,37 zł, (9 685 547,18 zł z EFRR i 1 490 084,19 zł z BP). 

Niniejszą Uchwałą dokonuje się aktualizacji listy podstawowej, poprzez umieszczenie 

na niej 3 projektów (załącznik nr 1 do Uchwały) oraz aktualizacji listy rezerwowej 

(załącznik nr 2 do Uchwały).  

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 wybrano do 

dofinansowania 43 projekty na kwotę dofinansowania wynoszącą 227 796 338,91 zł, 

(199 268 599,04 zł z EFRR i 28 527 739,87 zł z BP). 



Na liście rezerwowej pozostaje 7 zadań na kwotę oczekiwanego dofinansowania  

49 171 238,47 zł (43 937 299,15 zł z EFRR i 5 233 939,32 zł z BP). 

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. 

 

 

 


