
 

           

 

 

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu nr RPMP.10.01.03-IP.01-12-032/16 

 

w ramach 10. Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, 

Typy projektu: 

A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych 

i matematyki oraz kompetencji informatycznych,  

B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu, 

C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności 

(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną 

 

Zapis  
w 

Regulaminie 
konkursu 

Przed zmianami Po zmianie 

Podrozdział 
2.5  

pkt 1 

1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 
w konkursie wynosi 53 015 823,19 PLN4  (słownie: pięćdziesiąt 
trzy miliony piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy 
i 19/100 zł), w tym: 

▪ wsparcie finansowe EFS – 47 435 210,26 PLN 
(słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta 
trzydzieści pięć tysięcy dwieście dziesięć i 26/100 
zł); 

1. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów 
w konkursie wynosi 106 031 656,47 zł4 (słownie: sto sześć 
milionów trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć 
i 47/100 zł), w tym: 

▪ wsparcie EFS – 94 870 429,29 zł (słownie: 
dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset 
siedemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia 
dziewięć i 29/100 zł); 



 

4 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu 

została określona w załączniku nr 1 Uchwały Nr 580/15 z dnia 14 maja 2015 r. ZWM 

w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-

2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z późn. 

zm. (w skrócie RPRD) * kurs księgowy publikowany 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. 

4 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu 

została 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 lata 2015-

2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z późn. zm. 

(w skrócie RPRD) * kurs księgowy publikowany 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. 

           

▪ wsparcie krajowe – 5 580 612,93 PLN (słownie: 
pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy 
sześćset dwanaście i 93/100 zł).  

 

▪ wsparcie krajowe – 11 161 227,18 zł (słownie: 
jedenaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy 
dwieście dwadzieścia siedem i 18/100 zł).  
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