
 

 

 

 

UCHWAŁA Nr 1808/19 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 8 października 2019 roku 

w sprawie zmiany Uchwały nr 2004/18 Zarządu Województwa Małopolskiego 
z dnia 25 października 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 10.2 Rozwój 
kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - 
SPR, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, 
Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ 
projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności 
edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów 
Wsparcia Uczniów Zdolnych. 

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 i ust. 2 pkt 2, art. 38 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 41 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 
Rozdziału 6 ust. 2 oraz Podrozdziału 2.6 ust. 3 Regulaminu konkursu stanowiącego Załącznik 
nr 1 do Uchwały Nr 2004/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 
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 10.2 Rozwój 
kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ 
projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. 
rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących 
uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie 
zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie 



 

 

 

 

Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych, Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 

Zmienia się 2004/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 października 
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 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 
10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój 
Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi 
potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań 
i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie 
Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych z pózn. zm., w ten sposób, że w Regulaminie 
konkursu, stanowiącym Załącznik nr 1 do ww. Uchwały, Podrozdział 2.6 ust. 1 
otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 
114 840 783,18 PLN (słownie: sto czternaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy 
siedemset osiemdziesiąt trzy złote 18/100 PLN), w tym: 

a) wsparcie finansowe EFS –  108 694 963,93 PLN (słownie: sto osiem 
milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset 
sześćdziesiąt trzy złote 93/100 PLN); 

b) wsparcie krajowe –  6 145 819,25 PLN (słownie: sześć milionów sto 
czterdzieści pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 25/100 PLN). 

a) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych 
z Subregionu Małopolska Zachodnia w konkursie wynosi 24 427 829,74 PLN 
(słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy 
osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 74/100 PLN), w tym: 

• wsparcie finansowe EFS –  23 139 223,94 PLN (słownie: dwadzieścia trzy 
miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 
94/100 PLN); 

• wsparcie krajowe 1 288 605,80 PLN (słownie: jeden milion dwieście 
osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięć złotych 80/100 PLN). 

b) 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 10 719 734,34 PLN (słownie: dziesięć milionów 
siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 34/100 
PLN), w tym: 

• wsparcie finansowe EFS –  10 124 551,66 PLN (słownie: dziesięć milionów 
sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 66/100 
PLN); 

• wsparcie krajowe –  595 182,68 PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć 
tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 68/100 PLN). 

c) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych 
z Subregionu tarnowskiego w konkursie wynosi 24 872 042,67 PLN (słownie: 



 

 

 

 

dwadzieścia cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści 
dwa złote 67/100 PLN), w tym: 

• wsparcie finansowe EFS –  23 581 109,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy 
miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięć złotych 
00/100 PLN); 

• wsparcie krajowe –  1 290 933,67 PLN (słownie: jeden milion dwieście 
dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 67/100 PLN). 

d) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych 
z Subregionu sądeckiego w konkursie wynosi 44 426 617,58 PLN (słownie: 
czterdzieści cztery miliony czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset 
siedemnaście złotych 58/100 PLN), w tym: 

• wsparcie finansowe EFS –  41 985 301,31 PLN (słownie: czterdzieści jeden 
milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta jeden złotych 31/100 
PLN); 

• wsparcie krajowe –  2 441 316,27 PLN (słownie: dwa miliony czterysta 
czterdzieści jeden tysięcy trzysta szesnaście złotych 27/100 PLN). 

e) Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych 
z Subregionu podhalańskiego w konkursie wynosi 10 394 558,85 PLN 
(słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset 
pięćdziesiąt osiem złotych 85/100 PLN), w tym: 

• wsparcie finansowe EFS –  9 864 778,02 PLN (słownie: dziewięć milionów 
osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem 
złotych 02/100 PLN); 

• wsparcie krajowe –  529 780,83 PLN (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć 
tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 83/100 PLN)”. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Małopolskiego Centrum 
Przedsiębiorczości. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2 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.) Instytucją 
Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (IZ) jest Zarząd Województwa Małopolskiego. W zakresie Działania 
10.2.2 IZ, na mocy 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., powierzyła Małopolskiemu 
Centrum Przedsiębiorczości funkcję Instytucji Pośredniczącej. 

 
Zmiana w Regulaminie konkursu wynika z konieczności zwiększenia kwoty 

przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. W związku z zakończeniem 
oceny formalno-merytorycznej wniosków złożonych w konkursie nr RPMP.10.02.02-
IP.01-12-065/18 oszacowana została brakująca kwota wsparcia, wynikająca z wartości 
założonych w pozytywnie ocenionych wnioskach o dofinansowanie. W związku 
z faktem, iż wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie możliwe jest uruchomienie 
rezerwy w wysokości kwoty 10% alokacji, nie ujętej wcześniej w Regulaminie. 

 
Powyższe zmiany w Regulaminie konkursu nie skutkują nierównym 

traktowaniem wnioskodawców, o którym mowa w art. 41 ust. 3 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.). 


