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UCHWAŁA NR 153/21  
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  

z dnia 18 lutego 2021 r. 
 

 
 
w sprawie zmiany uchwały nr 1620/20 Zarządu Województwa Małopolskiego  
z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia oceny formalnej  
i porównawczej wniosków o przyznania grantu nr 1 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 z późn. zm.) oraz art. 35 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 § 7 ust. 10  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, zmienionej uchwałą zmienionej Uchwałą Nr 
1619/2020 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 listopada 2020 oraz Uchwałą Nr 
1824/2020 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r., Zarząd 
Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:  

§ 1 

Zmienia się Uchwałę Nr 1620/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia  
18 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia oceny formalnej i porównawczej 
wniosków o przyznania grantu nr 1 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 ten sposób, że: 
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1.  § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:  

„Zatwierdza się ocenę formalną i porównawczą wniosków o przyznania grantu nr 
1 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, zgodnie 
z wykazem listą rankingową, zawierającą listę wniosków zakwalifikowanych do 
otrzymania dofinansowania wraz  z wysokością  przyznanego grantu, która 
stanowi załącznik do uchwały” 
 

2. § 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 
„Z wybranymi podmiotami, o których mowa w § 1 zostanie zawarta umowa 
powierzenia grantu, określająca zakres i warunki realizacji zadania 
grantowego”.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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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.  Projekt wdrażany jest w formule 
projektu grantowego, o którym mowa w art. 35 oraz art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 
perspektywie finansowej 2014-2020. Na podstawie ogłoszonego przez Województwo 
Małopolskie- Departament Edukacji naboru wniosków o grant w ramach projektu pn. 
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek 
Oświatowych  zgodnie z regulaminem  udzielania grantów wpłynęło 215 wniosków o 
dofinansowanie na łącznie wnioskowaną kwotę 12 772 572,12 zł. Na podstawie 
dokonanej oceny złożonych wniosków w zakresie kryteriów wyboru wniosków o 
przyznanie grantu przeprowadzonej przez komisję ds. oceny wniosków, Zarząd 
Województwa Małopolskiego na podstawie uchwały Nr 1620/2020 z dnia 18 listopada 
2020 r. zatwierdził  ocenę formalną i porównawczą wniosków o przyznania grantu nr 1 
w brzmieniu listy rankingowej tj. listy zawierającej listę wniosków zakwalifikowanych 
do otrzymania dofinansowania wraz z wysokością  przyznanego grantu, listę 
rezerwową, tj. listę obejmująca listę wniosków, które spełniły kryteria oceny i uzyskały 
ocenę pozytywną, jednak kwota alokacji jest niewystarczająca do wybrania ich do 
dofinansowania oraz listę wniosków, które nie spełniły kryteriów formalnych wyboru i 
uzyskały  ocenę negatywną. Jednocześnie Zarząd Województwa Małopolskiego na 
podstawie uchwały Nr 1641/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. oraz uchwały Nr 
1696/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany 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 lata 2015-2020 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 dokonał zwiększenia 
kwoty w ramach poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie 
ogólne, co pozwoliło na przyznanie środków finansowych w postaci grantu 
Wnioskodawcom, którzy spełnili kryteria oceny i uzyskali ocenę pozytywną, jednak 
kwota alokacji była  niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania. Ponadto 
zgodnie z § 7 ust 20 pkt 1 regulaminu konkursu grantowego nr 1, Granodawca 
uwzględnił protest jednego Wnioskodawcy dokonując zmiany podjętego 
rozstrzygnięcia i skierował wniosek o przyznanie grantu do ponownej oceny. W wyniki 
pozytywnego rozpatrzenia protestu i uzyskania pozytywnej oceny Wnioskodawca 
kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania  i  dopisania do listy Wnioskodawców 
zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania w pełnej wnioskowanej wysokości 
przewidzianej na realizację zadania grantowego tj. na kwotę 25 000, zł. W związku  ze 
zwiększeniem alokacji na grant nr 1,  na podstawie  § 7 ust. 10 regulaminu udzielania 
grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa 
Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek 
oświatowych” Grant nr 1, alokacja ta będzie przeznaczona na dofinansowanie 
wniosków znajdujących się wcześniej na liście rezerwowej (wnioski te zostaną 
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dopisane do listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania) wg. 
właściwej kolejności. Na tej podstawie Zarząd Województwa Małopolskiego przyjmuje 
listę rankingową, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały obejmującą 215 
Wnioskodawców, wartość  dofinansowania w ramach projektu grantowego wynosi 
12 772  572,12 zł.  

  

 


