
  
 

UCHWAŁA NR 151/21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

z dnia 18 lutego 2021 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr 1825/20 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 17 grudnia 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 2 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 oraz art. 57 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) Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, 
co następuje:  

  

§ 1 

Zmienia się uchwałę nr 1825/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 
grudnia 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 2  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. 2 załącznika do uchwały 
nr 1825/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020  r. tj. 
„Regulamin Udzielania Grantów w Ramach Projektu Grantowego pn. „Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” 
– Grant nr 2 otrzymuje brzemiennie: „§ 7 ust. 2 Ocena Wniosku o przyznanie Grantu 
nr 2 składa się z: oceny formalnej (do 30 dni kalendarzowych od zakończenia naboru), 
a następnie oceny merytorycznej (do 40 dni kalendarzowych od zakończenia oceny 
formalnej danego wniosku). Wezwanie Wnioskodawcy do dokonania czynności 
określonych w ust. 5 zawiesza bieg terminu oceny wniosku do czasu wykonania przez 
Wnioskodawcę wskazanych czynności”. 

 



§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od  
12 lutego 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
Niniejsza uchwała dotyczy zmiany harmonogramu oceny formalnej i merytorycznej 
wniosków złożonych w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy”- grant nr 
2  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.  


