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Uchwała Nr 1483/20 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 22 października 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 2020 r., poz. 1668), 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 
załącznikom nr 1 i 2 do tej uchwały nadaje się odpowiednio brzmienie załącznika nr 1 
i 2 do niniejszej uchwały. 

 

 



2 
 

§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 1483/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 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 41 projektów na maksymalną całkowitą kwotę 

dofinansowania 222 528 415,17 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. 

Na mocy Uchwały Nr 1482/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 

października 2020 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. 

Ponadto, w związku z wygenerowanymi oszczędnościami powstałymi w zakresie 

zakontraktowanych i realizowanych projektów możliwe jest zasilenie puli głównej 

alokacji w ramach konkursu. Łączna wartość przyznanego dofinansowania po 

uwzględnieniu dotychczas zawartych umów i aneksów nie przekracza kwoty alokacji 

wskazanej w regulaminie konkursu tj. 235 720 100,39 zł. Jednoczenie kwota, która 

może zostać zakontraktowana w ramach 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. 

W związku z powyższym oraz zgodnie z zapisami §35 ust. 3 i 4 oraz §36 ust. 3 

Regulaminu do Wnioskodawcy, dla którego kwota alokacji jest niewystarczająca do 

dofinansowania projektu w wysokości wskazanej przez Wnioskodawcę we wniosku o 

dofinansowanie, IZ RPO skierowała zapytanie w sprawie wyrażenia zgody na 

proporcjonalne obniżenie poziomu dofinansowania. 

                                                
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.   
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Wnioskodawca projektu nr RPMP.11.01.02-12-0907/17, pn. „Spotkajmy się w pałacu!- 

rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego Bobrowskich 

w Andrychowie” złożonego przez Gminę Andrychów, wyraził zgodę na proporcjonalne 

obniżenie dofinansowania, w związku z czym możliwy jest wybór projektu do 

dofinansowania w kwocie 13 136 622,52 zł. Brakująca kwota to: 3 564 012,82 zł. 

Niniejszą uchwałą dokonuje się wyboru do częściowego dofinansowania 1 projektu na 

kwotę dofinansowania wynoszącą 13 136 622,52 zł. Na Liście rezerwowej pozostaje  

6 zadań na kwotę oczekiwanego dofinansowania wynoszącą 32 470 603,13 zł.  


