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.UCHWAŁA Nr 851/19 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 21 maja 2019 roku 

 
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym  
w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 z późn. zm. 
 

 
 
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. 38 ust. 1 pkt 2 oraz art. 48 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), 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., 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. 

 
Zmienia się Uchwałę Nr 1464/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 
29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przygotowania 
i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO 
WM 2014-2020 z późn. zm., w ten sposób, że w Specyficznych warunkach dla 
projektów współfinansowanych z EFS stanowiących Załącznik nr 3 do Regulaminu 
przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym w ramach 
osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020: 

1. Rozdział III, Podrozdział: Warunki realizacji z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020, pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ Miesięczna wysokość stypendiów wynosi:    

1) w przypadku uczniów klas 5-7 szkół podstawowych: 400,00 zł brutto; 

2) w przypadku uczniów klas 8 szkół podstawowych: 500,00 zł brutto; 



 

 

 

 

3) w przypadku uczniów gimnazjum: 500,00 zł brutto; 

4) w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych: 600,00 zł brutto; 

5) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych: 600,00 zł brutto.” 

 
2. Rozdział V, Podrozdział: Warunki realizacji z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020, pkt 8 ppkt 3 otrzymuje następujące 
brzmienie: 
 
 „Za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie otrzymują 
stypendium. Pełna kwota stypendium jest wypłacana za każde kolejne 
przepracowane 150 godzin.  
W przypadku realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w innym 
wymiarze, wysokość stypendium wliczana jest proporcjonalnie. Wysokość 
stypendium wynosić może minimalnie 1 500,00 zł brutto, a maksymalnie 2 300,00 zł 
brutto.  
W przypadku staży zawodowych realizowanych w ramach kształcenia zawodowego 
praktycznego, o którym mowa w pkt 8 ppkt 1) lit. b), wysokość stypendium nie może 
być niższa niż to wynika z przepisów w sprawie przygotowania zawodowego 
młodocianych i ich wynagradzania, regulujących zasady wynagradzania 
młodocianych w kolejnych latach nauki.” 

 
 

§ 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 operacyjnych w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), zwanej dalej Ustawą, Instytucją 
Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 jest Zarząd Województwa Małopolskiego. 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., Instytucja 
Zarządzająca RPO WM powierzyła Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości realizację 
zadań związanych z wdrażaniem tego Programu. W oparciu o podpisane Porozumienie 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej we 
wdrażaniu m.in. 1, 9 i 10 Osi Priorytetowej, a jednym z przypisanych mu zadań jest 
przeprowadzanie procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie. 

W oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wybór projektów do dofinansowania może nastąpić 
w trybie pozakonkursowym. 

 
Zmiana w zakresie miesięcznej kwoty stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych jest 
konsekwencją reformy systemu oświaty i wynika z przyjętego do realizacji od roku szkolnego 
2018/2019 Regulaminu wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub 
przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  
 
Określona w Regulaminie przygotowania i oceny projektów składanych w trybie 
pozakonkursowym w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 kwota stypendium za udział 
w praktyce zawodowej lub stażu oszacowana została zgodnie ze wskazaniem z Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, które  stanowią, że wysokość tego 
stypendium określa Instytucja  Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym, i nie 
może ona przekroczyć połowy średniego wynagrodzenia (brutto) za pracę w danym 
województwie, wyliczoną na podstawie aktualnych danych GUS.  
W związku ze wzrostem średniego wynagrodzenia za pracę w stosunku do roku 2016, kiedy 
ogłaszany był nabór projektu pozakonkursowego, rekomenduje się aktualizację wysokości 
stypendium w celu dostosowania stawki do aktualnej sytuacji na rynku pracy. Zmiana ta 
uatrakcyjni ofertę stypendialną w projektach i umożliwi racjonalne wykorzystanie powstałych 
w projektach oszczędności na organizację wysokiej jakości praktyk i staży, a w konsekwencji 
osiągnięcie odpowiednich wskaźników. Jednocześnie aktualizacja kwoty stypendium 
w Regulaminie przygotowania i oceny projektów składanych w trybie pozakonkursowym 
w ramach osi 1, 9, 10 RPO WM 2014-2020 nie może stanowić przesłanki dla zwiększenia 
kwoty dofinansowania projektu.  
Ponadto zmiana ta pozwoli na ujednolicenie warunków wsparcia w realizowanych obecnie 
projektach z warunkami obowiązującymi w  trwającym do dnia 15.05 br. konkursach 
w ramach Działania 10.2. 
 


