
UCHWAŁA Nr 600/19 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 11 kwietnia 2019 roku 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 roku 
pn. „Mecenat Małopolski”. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4, 5 i 16, art. 5 ust. 4 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
450 ze zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 512), uchwały Nr XII/183/11 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku sprawie przyjęcia 
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Uchwały Nr 
LIV/824/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 października 2018 r.  
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Małopolskiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019”, uchwały nr 59/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie 
kultury w 2019 pn. „Mecenat Małopolski”, zmienionej uchwałą nr 599/19 z dnia 11 
kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 
1. Z budżetu Województwa Małopolskiego udziela się dotacji celowych na 

dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w dziedzinie kultury w 2019 r., 
w ramach konkursu pn. „Mecenat Małopolski” zgodnie z wykazem, o którym 
mowa w ust. 2. 

2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów oraz wysokość udzielanych dotacji 
zawiera załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, którym nie udziela się dotacji 
z budżetu Województwa Małopolskiego zawiera załącznik nr 2 do uchwały. 

4. Wykaz ofert odrzuconych ze względów formalnych wraz z podaniem przyczyny 
ich odrzucenia zawiera załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2 
Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w budżecie Województwa 
Małopolskiego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



UZASADNIENIE 

Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 59/19 z dnia 
15 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 r. pn. „Mecenat 
Małopolski”. Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert zostało złożonych 591 
ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 24 228 082,59 zł. 62 ofert 
nie spełniło wymogów formalnych określonych w Regulaminie konkursu. 

Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały Nr 599/19 z dnia 11 
kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 59/19 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego  
w dziedzinie kultury w 2019 roku pn. „Mecenat Małopolski”, zmienił postanowienia 
uchwały i regulaminu zwiększając kwotę przeznaczoną na dofinasowanie zadań  
w ramach I edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2019 r. pn. „Mecenat Małopolski” 
do kwoty 2 567 000 zł. 

Komisja Konkursowa, powołana na mocy uchwały nr 364/19 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 marca 2019 r., dokonała oceny złożonych 
ofert spełniających wymogi formalne. 

Komisja Konkursowa zarekomendowała udzielenie wsparcia finansowego  
z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację 174 zadań, na łączną kwotę 
2 530 000 zł.  

W stosunku do rekomendacji Komisji Konkursowej Zarząd Województwa 
Małopolskiego wprowadził następujące zmiany: 

Nazwa zadania Oferent 
Opinia 
Komisji  

(zł) 

Opinia 
ZWM 
(zł) 

„POKÓJ I POJEDNANIE". 
Wieczornice pamięci w 80. 
rocznicę wybuchu II wojny 
światowej w Krakowie i 
Oświęcimiu 

Fundacja „Maximum" 0  9 000  

XXII Międzynarodowy Festiwal 
Folklorystyczny „Świat pod 
Kyczerą" 

Łemkowski Zespół Pieśni i 
Tańca „Kyczera" 

 0 10 000  

„Twórcza Interpretacja Tradycji – 
Śladami Oskara Kolberga” 

Stowarzyszenie Promocji 
Twórczości Łemkowskiej 
„Serencza” 

 0 10 000  

„Bortniańskiego powrót do 
Bartnego” XIV Edycja 

Diecezjalny Ośrodek Kultury 
Prawosławnej „Elpis”  0 8 000  

 
Zarząd Województwa Małopolskiego, oceniając projekty pn.: „POKÓJ I 

POJEDNANIE". Wieczornice pamięci w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w 
Krakowie i Oświęcimiu”; XXII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod 
Kyczerą"; „Twórcza Interpretacja Tradycji – Śladami Oskara Kolberga”; 
„Bortniańskiego powrót do Bartnego” XIV Edycja  - uznał jako wartościowe i 



wpisujące się w założenia konkursu stwierdzając, że zasługują one na wyższą ocenę  
postanowił udzielić im dofinansowania ze środków budżetu Województwa 
Małopolskiego. 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, Zarząd Województwa 
Małopolskiego udzielił wsparcia finansowego na realizację 178 zadań, na łączną 
kwotę 2 567 000 zł uwzględniając opinię Komisji Konkursowej. 


