
      

UCHWAŁA Nr 680/17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 4 maja 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.08.04.01-

IP.02-12-010/17 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek 
pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, 
Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP dla typu 

projektu A. Wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub 
kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania 

usług rozwojowych. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 pkt 2 i 3, art. 38 ust. 1 
pkt. 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 r. 
(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 konkursu stanowiącego Załącznik 
nr 1 do Uchwały nr 58/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 
8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój 
kompetencji kadr sektora MŚP, zmienionej Uchwałą nr 203/17 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/17 
Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 
w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr 
i adaptacja do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP, 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 

Zatwierdza się listę ocenionych projektów obejmującą listę podstawową zawierającą 
projekt, który spełnia kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów na 
etapie oceny formalno-merytorycznej i dokonuje się wyboru projektu do dofinansowania 
złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-010/17 w ramach 8 Osi 
Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, 
Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP dla typu projektu A. Wsparcie 
dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach 
podmiotowego finansowania usług rozwojowych, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej 
Uchwały. 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-010/17 w ramach 

8 Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja 

do zmian, Poddziałania 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP dla typu projektu 

A. Wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP 

w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych, rozstrzygnięcie konkursu 

następuje poprzez zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Małopolskiego listy 

ocenionych projektów, które podlegały ocenie w ramach naboru. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-010/17 lista 

ocenionych projektów obejmuje: 

 listę podstawową zawierającą jeden projekt, który spełnia kryteria wyboru 

projektów i uzyskał wymaganą tj. największą liczbę punktów na etapie oceny 

formalno-merytorycznej, 

 listę rezerwową,  

 informację dot. wniosków odrzuconych.  

W związku z tym, że w odpowiedzi na konkurs nr RPMP.08.04.01-IP.02-12-010/17 

wpłynął 1 projekt, lista ocenionych projektów obejmuje tylko ten projekt i stanowi zarazem 

listę podstawową projektów rekomendowanych do dofinansowania. 

Ocena została przeprowadzona przez dwóch członków KOP, posiadających odpowiednią 

wiedzę w zakresie oceny potwierdzoną certyfikatami. 

W wyniku przeprowadzonej oceny projekt został rekomendowany do 

dofinansowania. Kwota dofinansowania projektu umieszczonego na liście 

podstawowej wynosi 69 399 805,22 zł i nie przekracza alokacji przeznaczonej na 

konkurs. 


