
Uchwała Nr 723/19 
Zarządu Województwa Małopolskiego 

    z dnia 30 kwietnia 2019 roku 
 

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17, 
Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 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. 2018 r., 

poz. 1431 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 1966/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 11 Osi priorytetowej 

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 – 2020 z późn. zm., uchwala się co następuje: 

§1 
Zatwierdza się listę podstawową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania tj. 

takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu 

nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2 

Zatwierdza się listę rezerwową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania tj. 

listę obejmującą projekty, które spełniły minimum punktowe, jednak kwota alokacji wskazana 

w §22 ust. 2 Regulaminu konkursu jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania, 

w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 



§3 
Upoważnia się członków Zarządu Województwa Małopolskiego do zawarcia umów 
o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 
w ramach Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, według 
specyfikacji określonej w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§4 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Funduszy Europejskich. 

 

§5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały 723/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2019 roku  

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17, Działanie 11.4 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 

W ramach 11 Osi priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, w dniu 28 listopada 2017 roku ogłoszony został 

konkurs numer RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17. 

W okresie od dnia 16 marca 2018 roku do 20 lipca 2018 r. przeprowadzona została ocena 

formalna 32 wniosków (1 projekt został wycofany w trakcie dokonywania oceny). Pozytywny 

wynik oceny formalnej uzyskały 23 projekty (w tym 3 projekty przywrócone do oceny po 

uwzględnieniu przez IRP protestów). Zadania, które na ww. etapie oceny zostały ocenione 

pozytywnie, przekazano do oceny merytorycznej, której elementem jest ocena finansowa. 

Ocena merytoryczna została zakończona w dniu 13 lutego 2019 r. Pozytywny wynik oceny 

uzyskało 20 zadań.  

 

Z chwilą zakończenia wszystkich etapów oceny w ramach konkursu, Sekretarz Komisji 

Oceny Projektów (KOP) przygotował listę wszystkich projektów dotychczas ocenionych 

przez KOP. Lista została zatwierdzona przez Przewodniczącego KOP.  

 

Rozstrzygnięcie konkursu następuje przez zatwierdzenie uchwałą ZWM listy ocenionych 

projektów tj. takich, które spełniły kryteria oceny i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Listy 

projektów uszeregowane są w kolejności od projektów, które uzyskały największą liczbę 

punktów do projektów najniżej ocenionych i składają się z: 

1) listy podstawowej, tj. listy projektów wybranych do dofinansowania oraz 

2) listy rezerwowej, tj. listy obejmującej projekty, które spełniły minimum punktowe, 

jednak kwota alokacji wskazana w §22 ust 2 Regulaminu jest niewystarczająca do 

wybrania ich do dofinansowania, uszeregowanej wg liczby przyznanych punktów, od 

projektów najwyżej ocenionych. 

 

W nawiązaniu do komunikatu ze strony internetowej www.rpo.malopolska.pl, z uwagi na 

brak decyzji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie uruchomienia środków 

z „ram wykonania”, rozstrzygnięcie konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 

zostało wstrzymane do momentu podjęcia niniejszej uchwały. 

 

Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu 

wynosi 71 136 005,17 zł, w tym 63 648 000,00 zł ze środków EFRR oraz 7 488 005,17 zł 

ze środków Budżetu Państwa.1  

 

Zarząd Województwa Małopolskiego z uwagi na konieczność maksymalizacji 

wydatkowania środków w ramach RPO WM dokonał zmiany zapisów §22 ust.3 

                                                 
1 Środki z Budżetu Państwa przypisać można wyłącznie do zadań, które nie są objęte pomocą publiczną, pomocą de minimis 
lub projektów, które nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, zgodnie z §23 
ust. 2 Regulaminu. Oznacza to, że na etapie rozstrzygania konkursu pierwotna wysokość środków z Budżetu Państwa, a tym 
samy pierwotna kwota alokacji, może ulec zmniejszeniu. 



Regulaminu konkursu na podstawie której podjęto decyzję o rozstrzygnięciu konkursu, 

z zastrzeżeniem, że 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 zakontraktowania2 oraz od spełnienia ram wykonania3, w tym 

decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju o uruchomieniu rezerwy wykonania w ramach 

działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych wynoszącej 10 200 000,00 

euro.” 

 

W związku z powyższym rozstrzyga się konkurs nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17 poprzez 

 wybór do dofinansowania 10 projektów, które spełniły kryteria oceny i uzyskały 

wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu, 

 umieszczenie na liście rezerwowej 7 projektów, które spełniły kryteria oceny 

i uzyskały minimum punktowe, jednak kwota dostępnej alokacji jest niewystarczająca 

do wybrania ich do pełnego dofinansowania  

 

Równocześnie zaznacza się, że umieszczenie projektu na liście podstawowej nie daje 

gwarancji zawarcia umowy o dofinansowanie z uwagi na ograniczenie możliwości 

kontraktowania środków z „ram wykonania”. Możliwość zawarcia umowy o dofinansowanie 

jest uzależniona od dostępności środków na moment podpisywania umowy 

o dofinansowanie. 

 
W związku z powyższym niniejszą Uchwałą: 

 dokonuje się wyboru do dofinansowania 10 projektów na maksymalną 

całkowitą kwotę dofinansowania 62 187 634,32 zł umieszczając ww. projekty na 

Liście podstawowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania 

w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17, Działanie 11.4 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, stanowiącej 

Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, 

 umieszcza się 7 projektów na łączną kwotę oczekiwanego dofinansowania  

44 034 307,68 zł na Liście rezerwowej projektów ocenionych i wybranych do 

dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-IZ.00-12-115/17, 

Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 

stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 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. 

3 Ramy wykonania – pula środków UE, ustanowiona w ramach RPO WM, która zostanie rozdzielona dopiero po osiągnięciu 
przez IZ celów pośrednich określonych dla 2018 roku, uzgodnionych z Komisją Europejską. 



 
Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 723/19 
Zarządu Województwa Małopolskiego  

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

 
 
 

Do zawarcia umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPMP.11.04.00-
IZ.00-12-115/17 dla Działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
upoważnieni są członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego:    
 
– Witold Kozłowski 
– Łukasz Smółka 
– Tomasz Urynowicz 
– Anna Pieczarka 
– Marta Malec-Lech 
 
z zastrzeżeniem, że każdorazowo umowę podpisuje łącznie dwóch członków Zarządu.   

 
 
 
 
 

 


