
 
 

 

UCHWAŁA Nr 1576/20 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 5 listopada 2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 463/18 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020 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 286/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 
11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§1 

Zmienia się Uchwałę nr 463/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 
2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów 
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17, Działanie 
11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 RPO WM w ten sposób, że: 
 

 Załącznikowi nr 1 do tej uchwały nadaje się brzmienie załącznika nr 1 niniejszej 
uchwały; 

 wykreśla się Listę rezerwową projektów ocenionych i wybranych do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 w 
ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego 



 
 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO 
WM); 

 Załącznikowi nr 3 do tej uchwały nadaje się brzmienie załącznika nr 2 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 1576/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 listopada 2020 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 463/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 

2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17, Działanie 11.2 

Odnowa obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

Na mocy dotychczas podjętych uchwał Zarząd Województwa Małopolskiego (ZWM), wybrał 

do dofinansowania 59 zadań na łączną kwotę dotacji wynoszącą 196 000 682,08 zł, które 

w pełni wyczerpały dostępną alokację. 

Wnioskodawca projektu – Gmina Zawoja – w piśmie znak sprawy: ZP.042.5.2018.AW z dnia 

14.05.2020 zwrócił się z prośbą do Instytucji Zarządzającej o rozwiązanie umowy dla projektu 

nr RPMP.11.02.00-12-0808/17 pn. „Droga do lepszego życia”. Mając na uwadze powyższe, 

w dniu 29.05.2020 r. umowa o dofinansowanie projektu została rozwiązana za porozumieniem 

stron. Wartość dofinansowania ww. zadania wynosiła 678 774,82 zł. 

Równocześnie, Wnioskodawcy 7 projektów znajdujących się na liście rezerwowej projektów 

ocenionych i wybranych do dofinansowania tj. nr RPMP.11.02.00-12-0743/17 – Gmina Rytro, 

nr RPMP.11.02.00-12-0700/17 – Gmina Świątniki Górne, nr RPMP.11.02.00-12-0799/17 –  

Gmina Skrzyszów, nr RPMP.11.02.00-12-0676/17- Gmina Szczucin, nr  RPMP.11.02.00-12-

0656/17 –  Gmina Myślenice, nr RPMP.11.02.00-12-0692/17 –  Gmina Olkusz, 

nr RPMP.11.02.00-12-0693/17 – Gmina Olkusz, poinformowali Instytucję Zarządzającą 

o braku możliwości realizacji projektów w bieżącym okresie programowania, a co za tym idzie, 

zrezygnowali z dofinansowania. Powyższe projekty zostają wykreślone z listy rezerwowej 

konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17. 

Jednoczenie zgodnie z zakazem podwójnego finansowania projektów, zadania, które zostały 

wybrane do dofinansowania w ramach II konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18 dla 

Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich, nie mogą zostać powtórnie wybrane do 

dofinansowania. W związku z powyższym, niniejszą uchwałą wykreśla się 4 projekty, które 

otrzymały dofinansowanie w ramach II konkursu w ramach  Działania 11.2 Odnowa obszarów 

wiejskich RPO WM nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-050/18, tj. projekt nr: RPMP.11.02.00-12-

0726/17 pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku przedszkola w 

Lipinkach wraz z zakupem wyposażenia oraz modernizacją placu zabaw złożonego przez 

Gminę Lipinki, RPMP.11.02.00-12-0694/17 pn. Rozbudowa budynku OSP wraz z 

zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne w Gorenicach w gminie Olkusz 

– zadania 6.1, 6.2, 6.3 w GPR złożonego przez Gminę Olkusz, RPMP.11.02.00-12-0670/17 

pn. Budowa Centrum Kultury w Rudawie oraz  rewitalizacja centralnej przestrzeni publicznej 

Rudawy - wzmocnienie centrotwórczych i społecznych funkcji rynku w Rudawie złożonego 

przez Gminę Zabierzów, RPMP.11.02.00-12-0804/17 pn. Stworzenie Centrum Aktywności 

Lokalnej wraz z kompleksem sportowo-rekreacyjnym w Przyszowej - Etap  I złożonego przez 

Gminę Łukowica.  

 



 
 

Ponadto, w dniu 29 października 2020 roku Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy 

Uchwały Nr 1531/201 dokonał zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-

IZ.00-12-034/17. Aktualna alokacja konkursu wynosi 296 916 891,55 zł, w tym 272 400 179,78 

zł ze środków EFRR oraz 24 516 711,77 zł ze środków Budżetu Państwa. Ponadto, w 

projektach, dla których zawarcie umowy nastąpi po podjęciu przez ZWM Uchwały nr 1469/20 

w sprawie zmiany SZOOP RPO WM zmienia się montaż finansowy projektów, tj. maksymalny 

całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 75% i w całości 

finansowany jest ze środków EFRR.  

Dodatkowe środki wraz z wygenerowanymi oszczędnościami powstałymi w zakresie 

zakontraktowanych i realizowanych projektów w ramach konkursu pozwalają na uzupełnienie 

dotacji dla projektów objętych częściowym dofinansowaniem będących w trakcie realizacji 

oraz przyznanie pełnego dofinansowania dla projektów znajdujących się na liście rezerwowej.  

W wyniku powyższych zmian, podjęcie niniejszej uchwały jest równoznaczne z podjęciem 

decyzji w zakresie: 

– wykreślenia 1 projektu z listy podstawowej projektów ocenionych i wybranych do 

dofinansowania ze względu na rezygnację Beneficjenta z realizacji projektu, 

– wykreślenia 11 projektów z listy rezerwowej projektów ocenionych i wybranych do 

dofinansowania ze względu na zakaz podwójnego dofinansowania projektów oraz na 

brak możliwości realizacji projektu zasygnalizowaną przez Wnioskodawcę, 

– uzupełnienia brakującego dofinansowania ze środków Budżetu Państwa dla 

3 projektów będących w trakcie realizacji, znajdujących się na liście podstawowej 

tj. projekt: nr RPMP.11.02.00-12-0790/17 pn. Budowa obiektu łączącego funkcje 

kulturalną i przedszkolną w Uszwi; nr RPMP.11.02.00-12-0845/17 pn. Kompleksowy 

rozwój placówek szkolnych i przedszkolnych w Gminie Biecz wraz z dostosowaniem 

do wymogów wynikających z reformy edukacji - w miejscowości Strzeszyn, 

nr  RPMP.11.02.00-12-0765/17 pn. Stworzenie warunków sprzyjających integracji 

społecznej. Rozszerzenie oferty kulturalnej przy tworzonym gminnym Centrum Kultury 

w Kłaju. 

– wyboru do pełnego dofinansowania 41 projektów na łączną kwotę dofinansowania 

wynoszącą 101 480 719,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

Ponadto ze względu na zmianę osobową składu Zarządu Województwa Małopolskiego 

aktualizuje się Załącznik nr 3 do uchwały (obecnie nabiera on brzmienie Załącznika nr 2). 

Łączna wartość przyznanego dofinansowania po uwzględnieniu dotychczas zawartych umów 

i aneksów nie przekracza kwoty alokacji wskazanej w regulaminie konkursu 

tj. 296 916 891,55 zł.  

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.11.02.00-IZ.00-12-034/17 do dofinansowania 

zostaje wybranych 99 zadań na maksymalną kwotę  dofinansowania  

297 325 409,57 zł.  

                                                
1  Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 286/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów 
wiejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. 


