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Uchwała Nr 56/22 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 25 stycznia 2022 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 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 2020 r., poz. 1668 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 (tj. Dz. U. 2020 r., 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 
 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 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, 2  do tej uchwały nadaje się odpowiednio brzmienie załączników nr 
1, 2  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.  
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UZASADNIENIE 

do Uchwały 56/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2022 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 43 projekty. Wygenerowane oszczędności powstałe w zakresie 

zakontraktowanych i realizowanych projektów oraz rozwiązanych umów umożliwiły zasilenie 

puli głównej alokacji w ramach konkursu. Kwota podpisanych umów i aneksów nie przekracza 

kwoty alokacji wskazanej w regulaminie konkursu. Jednoczenie kwota, która może zostać 

zakontraktowana w ramach kolejnych zawieranych umów o dofinansowanie projektów w 

przedmiotowym konkursie uzależniona jest od aktualnej w danym miesiącu wartości algorytmu 

wyrażającego w PLN miesięczny limit środków możliwych do zakontraktowania1. 

Na mocy Uchwały Nr 55/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 stycznia 2022 r.  

w sprawie zmiany Uchwały 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.), Zarząd Województwa Małopolskiego 

dokonał zwiększenia alokacji dla konkursu. 

 

Uwzględniając dodatkowe środki, możliwe jest przyznanie pełnego dofinansowania dla  

dodatkowych 2 projektów z listy rezerwowej na łączną kwotę dofinansowania 4 663 749,75 zł., 

które uzupełnią listę zadań uprzednio wyłonionych do realizacji (załącznik nr 1): 

 

- projekt nr RPMP.11.01.02-12-0893/17 pn. "Wzmocnienie funkcji integracyjno-

rekreacyjno-kulturalnych parku miejskiego przy ul. Dworcowej w Brzeszczach – 

etap 2.” złożony przez Gminę Brzeszcze – kwota dofinansowania 1 729 197,11 zł. 

- projekt nr RPMP.11.01.02-12-0945/17 pn. „Przebudowa budynku Chirany na potrzeby 

Centrum Usług Społecznych i Centrum Wspierania Aktywności Obywatelskiej” 

złożony przez Gminę Dobczyce – kwota dofinansowania 2 934 552,64 zł. 

 

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

zostało wybranych 45 projektów. Jednocześnie kwota podpisanych umów  

i aneksów oraz ww. projektów wybranych do dofinansowania niniejszą uchwałą nie przekracza 

kwoty alokacji wskazanej w regulaminie konkursu. 

Na liście rezerwowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, pozostają  

2 projekty na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 15 741 339,33 zł. 

                                                
1 Kwota w EUR przeznaczona na dany nabór określona w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 580/15 ZWM z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (w skrócie 
RPRD, uchwała z późn. zm.) * kurs księgowy publikowanego na stronie: http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-
pln.en.html z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego 
dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków wspólnotowych.   


