
            
     

UCHWAŁA NR   1619/20  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

z dnia 18 listopada 2020 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr 1366/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z 
dnia 1 października 2020 w sprawie przyjęcia procedur dotyczących wyboru 
wniosków o powierzenie grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania grantów w 
ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”- grant nr 1 w ramach 10 
Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół 
prowadzących kształcenie ogólne  typ A. granty na zakup sprzętu do nauki 
zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 36 ust. 2 ustawy o 
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 818) i  § 11 ust. 1 
Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych 

– Grant 1, stanowiącego załącznik nr 1  do Uchwały Nr 1366/20 Zarządu Województwa 

Małopolskiego z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przyjęcia procedur dotyczących 
wyboru wniosków o powierzenie grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania grantów 
w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”- grant nr 1 w ramach 10 Osi 
Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół 
prowadzących kształcenie ogólne  typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Zarząd 
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:  

  

§ 1 

Zmienia się Uchwałę Nr 1366/2020  Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 
października  2020 roku w sprawie przyjęcia procedur dotyczących wyboru wniosków 
o powierzenie grantu w brzmieniu Regulaminu udzielania grantów w ramach projektu 
grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja 
szkół i placówek oświatowy”- grant nr 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i 
Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne  
typ A. granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa 
– Pakiet Edukacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020 w taki sposób, że § 7 ust. 10 załącznika nr 1 do 



uchwały Nr 1366/20 Zarządu Województwa Małopolskiego  tj. „Regulamin udzielania 
grantów w ramach projektu grantowego  pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek 
oświatowych” -Grant nr 1  otrzymuje brzmienie:  „§ 7 ust. 10 W przypadku dostępności 
alokacji powstałej w związku z rezygnacją z podpisania Umowy o powierzenie grantu 
przez Wnioskodawcę wybranego do przyznania Grantu lub rozwiązania umowy z 
Grantobiorcą i zwrotu przez niego Grantu lub zwrotu niewykorzystanych przez 
Grantobiorców środków lub zwiększenia kwoty alokacji, o której mowa w §  6 ust. 7  
alokacja ta będzie przeznaczona na dofinansowanie wniosków znajdujących się 
wcześniej na liście rezerwowej (wnioski te zostaną dopisane do listy wniosków 
zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania) wg. właściwej kolejności pod 
warunkiem, że podpisanie Umowy powierzenia grantu i rozlicznie Grantu będzie 
możliwe w okresie realizacji Projektu”.    
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

Realizacja projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. 
Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – grant nr 1 stanowi bezpośrednią 
odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczności 
podjęcia działań w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego 
stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o  
narzędzia cyfrowe. Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć 
dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach 
systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy 
prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz 
placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół 
zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie. Zgodnie 
z zapisem art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 
2014-2020 w ramach programów operacyjnych mogą być realizowane projekty 
grantowe, a właściwa instytucja zatwierdza procedury dotyczące realizacji projektu 
grantowego, opracowane przez beneficjenta projektu grantowego. Zmiana 
regulaminu  udzielania grantów w ramach projektu grantowego  pn. Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. 
Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Grant nr 1, dotyczy doprecyzowania  
zapisu dotyczącego zwiększenia alokacji kwoty na zadania grantowe, o której mowa 
w §  6 ust. 7 regulaminu  poprzez dodanie w §  7 ust. 10 zapisu  uszczegółowiającego 
tą kwestię tj.  alokacja ta będzie przeznaczona na dofinansowanie wniosków 
znajdujących się wcześniej na liście rezerwowej (wnioski te zostaną dopisane do listy 
wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania) wg. właściwej 
kolejności pod warunkiem, że podpisanie Umowy powierzenia grantu i rozlicznie 
Grantu będzie możliwe w okresie realizacji Projektu.  

  

 


