
 
 

UCHWAŁA Nr 266/17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 23 lutego 2017 roku 

w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014 – 2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, 
Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 
Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój 
Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół 
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 

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 i 3, art. 39 ust. 2 oraz art. 46 ust.1 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 r. (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., w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 
657/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 maja  2016 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze 
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 
Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe 
uczniów - SPR, Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji 
Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami, 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. pomiędzy Zarządem 
Województwa Małopolskiego a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, Zarząd 
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

 



§ 1 
 

Zatwierdza się listę ocenionych projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs  
nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza  
i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 
Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój 
Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół  
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze 
specjalnymi potrzebami, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, stanowiącą Załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały. 

§ 2 
 
Dokonuje się wyboru projektów do dofinansowania złożonych w odpowiedzi na 
konkurs nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza  
i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 
Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój 
Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół  
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze 
specjalnymi potrzebami, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i zatwierdza się listę podstawową 
tj. listę projektów wybranych do dofinansowania, stanowiącą Załącznik nr 2 do 
niniejszej Uchwały. Podpisywanie umów o dofinansowanie projektów możliwe jest 
w odniesieniu do projektów umieszczonych na tej liście. 
 

§ 3 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 w ramach 10 
Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia 
zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ 
projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz Typ 
projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, 
kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Zarząd 
Województwa Małopolskiego dokonuje rozstrzygnięcia konkursu poprzez przyjęcie 
uchwały w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów (załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały) oraz listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania 
(załącznik nr 2 do niniejszej uchwały). 
 
Zgodnie z alokacją wskazaną w Regulaminie konkursu, kwota środków 
przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 127 608 375,26 PLN. 
 
Uwzględniając powyższą kwotę, na moment podjęcia Uchwały, istnieje możliwość 
wyboru do dofinansowania wszystkich 34 projektów ocenionych pozytywnie,  
o łącznej kwocie dofinansowania 97 075 802,76 PLN, zgodnie z listą podstawową 
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 
 
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 zakontraktowania. 
 

 

 


