
            

 
 

 
 

UCHWAŁA Nr 55/17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 17 stycznia 2017 roku 

w sprawie wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 
złożonego przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia 
Ustawicznego pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II  
w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.02.03-IP.01-12-068/16 w ramach 
Poddziałania 10.2.3 KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW 
dla Typu projektu A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego 
w regionie, Typu projektu B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji 
Zawodowych, Typu projektu C. promocja kształcenia zawodowego oraz 
działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji 
zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych, w 
tym w formule Festiwalu Zawodów, Typu projektu D. małopolska chmura 
edukacyjna – komponent dotyczący przedmiotów zawodowych, 10. Osi 
Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt. 2, art. 9 ust. 
2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i 3 oraz art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 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 oraz 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.), na podstawie Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach 
osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 
1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2015 roku  
w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych  
w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 (z późn. zm.), 
a także w oparciu o zapisy Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji 
zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014–2020 zawartego w dniu 3 czerwca 2015 r. (z późn. zm.), 
Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

 



 
§ 1 

 
Dokonuje się wyboru do dofinansowania projektu nr RPMP.10.02.03-12-0490/16 
złożonego w odpowiedzi na nabór nr RPMP.10.02.03-IP.01-12-068/16 w ramach 
Poddziałania 10.2.3 KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW 
dla Typu projektu A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego  
w regionie, Typu projektu B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji 
Zawodowych, Typu projektu C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania  
z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej,  
w szczególności skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych, w tym w formule 
Festiwalu Zawodów, Typu projektu D. małopolska chmura edukacyjna – komponent 
dotyczący przedmiotów zawodowych. 
 
 

Lp.  Numer projektu Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł 

Projektu 

Całkowita 

wartość 

projektu 

(PLN) 

 

Kwota wydatków 

kwalifikowalnych 

(PLN) 

Kwota 

dofinansowania 

EFS (PLN) 

1 RPMP.10.02.03-

12-0490/16 
Województwo 

Małopolskie – 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Małopolskiego, 

Departament 

Edukacji  

i Kształcenia 

Ustawicznego 

Modernizacja 

kształcenia 

zawodowego 

w 

Małopolsce II 

53 980 976,81 53 980 976,81 45 883 830,28 

 
§ 2 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 



UZASADNIENIE 
 

 

W ramach RPO WM projekty pozakonkursowe mogą być realizowane przez 

Wnioskodawcę wskazanego w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO 

WM w Załączniku nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP)  

(z późn. zm.). Zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), właściwa instytucja 

wybiera do dofinansowania projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów albo 

spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów. 

 

Projekt nr RPMP.10.02.03-12-0490/16, złożony w odpowiedzi na nabór  

nr RPMP.10.02.03-IP.01-12-068/16 w ramach Poddziałania 10.2.3 KOORDYNACJA 

KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW dla Typu projektu A. kreowanie  

i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego w regionie, Typu projektu B. 

tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typu projektu C. 

promocja kształcenia zawodowego oraz działania z obszaru doradztwa edukacyjno-

zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów 

szkół gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów, Typu projektu D. 

małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący przedmiotów zawodowych, 

został pozytywnie oceniony i jest, niniejszą Uchwałą, przekazywany Zarządowi 

Województwa Małopolskiego w celu zatwierdzenia do dofinansowania w ramach 

RPO WM na lata 2014-2020. 

 

Zgodnie z art. 48 ust. 6 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, informacja  

o wybranym projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej instytucji  

w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

(www.rpo.malopolska.pl) oraz na Portalu Funduszy Europejskich 

(www.funduszeeuropejskie.gov.pl). 
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