
 
 

 

UCHWAŁA Nr 834/19 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 16 maja 2019 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 196/19 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów 
oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 
10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia 
ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. 
Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej 
uczniów. 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512), art. 9 ust. 1 pkt 2,  
art. 9  ust. 2 pkt 2 i 3, art. 39 ust. 2, art. 46 ust. 1, art. 58 ust. 2 pkt 1 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 2018 r. poz. 1431 
z późn. zm.), biorąc pod uwagę zapisy zawarte w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 
460/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie 
przyjęcia zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 344/14 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu 
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., Uchwały Nr 580/15 Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego 
Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 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. pomiędzy Zarządem Województwa 
Małopolskiego, a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości oraz biorąc pod uwagę 
zapisy Regulaminu konkursu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr 1574/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 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 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.5 
Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień oraz pogłębienie 
zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów, Zarząd Województwa 
Małopolskiego uchwala, co następuje: 

 



§ 1. 
 

Uwzględniając wyniki oceny projektu nr RPMP.10.01.05-12-0236/18  
pn. „Małopolskie Talenty - I, II i III etap edukacyjny - powiat Miasto Nowy Sącz”, 
złożonego przez Wnioskodawcę: Fundacja Sądecka, dokonanej w związku 
z przeprowadzeniem procedury odwoławczej oraz uwzględniając rezygnację dwóch 
Wnioskodawców z podpisania umów, zmienia się Uchwałę Nr 196/19  Zarządu 
Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy 
ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu 
nr RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w ramach 10. Osi 
Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, 
Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój uzdolnień 
oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w ten sposób, że 
Załącznikowi nr 1 do tej Uchwały nadaje się brzmienie określone w Załączniku nr 1 
do niniejszej Uchwały, a Załącznik nr 2 do tej Uchwały otrzymuje brzmienie 
Załącznika nr 2 do niniejszej Uchwały. 

 
§ 2. 

 
Zatwierdza się listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr 
RPMP.10.01.05-IP.01-12-035/18 uwzględniającą projekt oceniony pozytywnie 
w wyniku procedury odwoławczej oraz usunięcie z listy dwóch projektów, w związku 
z rezygnacją Wnioskodawców z podpisania umów o dofinansowanie. Lista  projektów 
wybranych do dofinansowania stanowi 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.10.01.05-IP.01-12-035/18 w ramach  
10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia 
ogólnego, Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu C. Rozwój 
uzdolnień oraz pogłębienie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów, 
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 projektów wybranych do 
dofinansowania (Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały). 

W związku z procedurą odwoławczą uległa zmianie Lista ocenionych projektów oraz 
Lista projektów wybranych do dofinansowania. W wyniku procedury odwoławczej 
projekt nr RPMP.10.01.05-12-0236/18 został umieszczony na Liście projektów 
wybranych do dofinansowania. Kwota dofinansowania projektu to 240 000,00 zł. 
 
Ponadto w związku z rezygnacją dwóch Wnioskodawców z podpisania umów 
o dofinansowanie, projekty nr RPMP.10.01.05-12-0227/18 i RPMP.10.01.05-12-
0225/18 zostały wykreślone z Listy projektów wybranych do dofinansowania.  

W związku z powyższym zmianie ulega Lista ocenionych projektów stanowiąca 
Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz Lista projektów wybranych do 
dofinansowania stanowiąca Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów umieszczonych na Liście 
projektów wybranych do dofinansowania nie przekracza alokacji finansowej na ten 
konkurs. 

 
Zmiany na Liście projektów wybranych do dofinansowania na skutek uwzględnienia 
wyników procedury odwoławczej, dokonywane są przez Zarząd Województwa 
Małopolskiego.  
 


