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Uchwała Nr 1427/20 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 13 października 2020 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 2019 r., poz. 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 (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 818), 
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 
załącznikowi nr 1 do tej uchwały nadaje się brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Pozostałe zapisy Uchwały, o której mowa w §1 nie ulegają zmianie. 
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§3 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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UZASADNIENIE 

do Uchwały 1427/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 października 
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 43 projekty na maksymalną całkowitą kwotę 
dofinansowania 227 796 338,91 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. 

Wnioskodawca projektu – Gmina Miechów - w piśmie z dnia 20.04.2020 r. 
poinformował Instytucję Zarządzającą o braku możliwości realizacji  projektu 
nr RPMP.11.01.02-12-0869/17 pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta 
w Miechowie”. 
W związku z powyższym, IZ rozpoczęła procedurę wykreślenia projektu z listy 
podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach 
konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17. Wartość dofinansowania ww. zadania 
wynosiła 3 544 518,82 zł.  

Ponadto, Wnioskodawca projektu – Gmina Skawina w piśmie znak sprawy: 
RS.3053.14.10.2017 z dnia 08.07.2020 poinformował IZ o rezygnacji z realizacji 
projektu nr RPMP.11.01.02-12-0875/17 pn. „Utworzenie Centrów Aktywności 
Kulturalnej w Skawinie”. Mając na uwadze powyższe w dniu 24.07.2020 r. umowa 
o dofinansowanie projektu została rozwiązana za porozumieniem stron. Wartość 
dofinansowania ww. zadania wynosiła 1 723 404,92 zł. 

W związku z powyższymi zmianami, niniejszą uchwałą dokonuje się wykreślenia 
dwóch projektów z listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-033/17 (tj. projekt nr 
RPMP.11.01.02-12-0869/17 oraz RPMP.11.01.02-12-0875/17). 

Równocześnie niniejszą uchwałą dokonuje się korekty tytułu dla projektu 
nr RPMP.11.01.02-12-0954/17 znajdującego się na liście podstawowej projektów 
ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.11.01.02-
IZ.00-12-033/17. Konieczność korekty tytułu wynika ze zmiany zakresu rzeczowego 
projektu (obecnie nazwa projektu brzmi: „Budowa wielofunkcyjnego boiska ze 
sztuczną nawierzchnią przy Zakopiańskim Centrum Edukacji”, wcześniej: 
„Termomodernizacja budynku Zakopiańskiego Centrum Edukacji wraz z budową 
wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią”). 
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Niniejszą uchwałą dokonuje się aktualizacji listy podstawowej projektów ocenionych 
i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.02-IZ.00-12-
033/17 uwzględniając powyższe zmiany. 

Zaktualizowana Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych 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, która stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. 


