
 

           

 

 

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-029/16 

w ramach 10. Osi priorytetowej Wiedza i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania 10.2 

Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR  

dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych  

oraz typu projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami 

Zapis  
w 

Regulaminie 
konkursu 

Przed zmianami Po zmianie 

Podrozdział 
2.5  

pkt 1 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 
konkursie wynosi 116 152 940,15 PLN (słownie: sto szesnaście 
milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści i 
15/100 PLN), w tym: 
1) wsparcie finansowe EFS – 109 700 000,00 PLN (słownie: sto 

dziewięć milionów siedemset tysięcy i 00/100 PLN); 
2) wsparcie krajowe – 6 452 940,15 PLN (słownie: sześć milionów 

czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści i 
15/100 PLN). 

a) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 
złożonych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (bez 
obszaru objętego Strategią ZIT, tj. Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Krakowa – Metropolia Krakowska) w konkursie 
wynosi  14 867 576,36 PLN (słownie: czternaście milionów 
osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt 
sześć i 36/100 PLN), w tym: 

 wsparcie finansowe EFS  14 041 600,00 PLN (słownie: czternaście 
milionów czterdzieści jeden tysięcy sześćset i 00/100 PLN); 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów  
w konkursie wynosi 127 608 375,26 PLN (słownie: sto dwadzieścia 
siedem milionów sześćset osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć 
i 26/100 PLN), w tym: 
1) wsparcie finansowe EFS – 120 519 022,08 PLN (słownie: sto dwadzieścia 

milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy  dwadzieścia dwa i 08/100 PLN); 
2) wsparcie krajowe – 7 089 353,18 PLN (słownie: siedem milionów 

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy i 18/100 
PLN). 

a) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 
złożonych z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (bez obszaru 
objętego Strategią ZIT, tj. Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Krakowa – Metropolia Krakowska) w konkursie wynosi  
14 867 576,36 PLN (słownie: czternaście milionów osiemset 
sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć i 36/100 
PLN), w tym: 

 wsparcie finansowe EFS  14 041 600,00 PLN (słownie: czternaście 
milionów czterdzieści jeden tysięcy sześćset i 00/100 PLN); 
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 wsparcie krajowe –  825 976,36 PLN (słownie: osiemset 
dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć i 
36/100 PLN).  

b) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 
złożonych z Subregionu tarnowskiego w konkursie wynosi  
24 972 882,03 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony 
dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset 
osiemdziesiąt dwa i 03/100 PLN), w tym: 

 wsparcie finansowe EFS –  23 585 500,00 PLN (słownie: 
dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy 
pięćset i 00/100 PLN); 

 wsparcie krajowe –  1 387 382,03 PLN (słownie: jeden milion 
trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt 
dwa i 03/100 PLN).  

c) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 
złożonych z Subregionu sądeckiego w konkursie wynosi 
29 735 152,71 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów 
siedemset trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa i 71/100 
PLN), w tym: 

 wsparcie finansowe EFS –  28 083 200,00 zł PLN (słownie: 
dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące 
dwieście i 00/100 PLN); 

 wsparcie krajowe – 1 651 952,71 PLN (słownie: jeden milion 
sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 
dwa i 71/100 PLN).  

d) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 
złożonych z Subregionu podhalańskiego w konkursie wynosi  
18 352 164,57 PLN (słownie: osiemnaście milionów trzysta 
pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery i 57/100 PLN), 
w tym: 

 wsparcie krajowe –  825 976,36 PLN (słownie: osiemset 
dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć  
i 36/100 PLN).  

b) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 
złożonych z Subregionu tarnowskiego w konkursie wynosi  
30 066 328,01 PLN (słownie: trzydzieści milionów sześćdziesiąt 
sześć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem i 01/100 PLN), w tym: 

 wsparcie finansowe EFS –   28 395 976,64 PLN (słownie: dwadzieścia 
osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset 
siedemdziesiąt sześć i 64/100 PLN); 

 wsparcie krajowe –  1 670 351,37 PLN (słownie: jeden milion sześćset 
siedemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden  i 37/100 PLN).  

c) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 
złożonych z Subregionu sądeckiego w konkursie wynosi 
29 735 152,71 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów 
siedemset trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa i 71/100 
PLN), w tym: 

 wsparcie finansowe EFS –  28 083 200,00 zł PLN (słownie: 
dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście  
i 00/100 PLN); 

 wsparcie krajowe – 1 651 952,71 PLN (słownie: jeden milion sześćset 
pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa  
i 71/100 PLN).  

d) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 
złożonych z Subregionu podhalańskiego w konkursie wynosi  
18 352 164,57 PLN (słownie: osiemnaście milionów trzysta 
pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery i 57/100 PLN),  
w tym: 

 wsparcie finansowe EFS –  17 332 600,00 PLN (słownie: siedemnaście 
milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćset i 00/100 PLN); 

 wsparcie krajowe 1 019 564,57 PLN (słownie: jeden milion 
dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery i 57/100 PLN).  
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 wsparcie finansowe EFS –  17 332 600,00 PLN (słownie: 
siedemnaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące 
sześćset i 00/100 PLN); 

 wsparcie krajowe 1 019 564,57 PLN (słownie: jeden milion 
dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery i 57/100 
PLN).  

e) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 
złożonych z Subregionu Małopolska Zachodnia w konkursie 
wynosi  28 225 164,48 PLN (słownie: dwadzieścia osiem 
milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto sześćdziesiąt 
cztery i 48/100 PLN), w tym: 

 wsparcie finansowe EFS –  26 657 100,00 PLN (słownie: 
dwadzieścia sześć milionów sześćset pięćdziesiąt siedem 
tysięcy sto i 00/100 PLN); 

 wsparcie krajowe – 1 568 064,48 PLN (słownie: jeden milion 
pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt cztery i 
48/100 PLN).  

 

e) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 
złożonych z Subregionu Małopolska Zachodnia w konkursie wynosi 
34 587 153,61 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset 
osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy i 61/100 PLN),  
w tym: 

 wsparcie finansowe EFS –  32 665 645,44 PLN (słownie: trzydzieści 
dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści 
pięć  i 44/100 PLN); 

 wsparcie krajowe – 1 921 508,17 PLN (słownie: jeden milion 
dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset osiem i 17/100 
PLN).  

 


