
 

            
            

 
UCHWAŁA NR 1870/22 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 
z dnia 27 października 2022 r. 

 
 

w sprawie zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie grantu  w 
ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 1 w 
ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój 
Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących 
kształcenie ogólne typu projektu B granty na zakup narzędzi do nauki zdalnej 
oraz wielowymiarowe wsparcie szkół - Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 
Pakiet Edukacyjny – edycja II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  
 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094) i 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) oraz  § 7 ust. 20 Regulaminu udzielania 
Grantów w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa - 
Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 1, 
stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 708/22 Zarządu Województwa 
Małopolskiego z dnia 10 maja 2022 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 II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 1 w 
ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja 
szkół prowadzących kształcenie ogólne w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zmienionego 
Uchwałą Nr 913/22 z dnia 7 czerwca 2022 r.,  Uchwałą Nr 979/22 z dnia 14 czerwca 
2022 r., Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Zatwierdza się listę wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu grantowego 
pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja 
wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 1  zakwalifikowanych do otrzymania 
dofinansowania, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Zatwierdza się listę rezerwową wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu 
grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. 
Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 1, tj. listę obejmującą 
Wnioski o przyznanie grantu, które spełniły kryteria oceny i uzyskały ocenę 
pozytywną, jednak kwota alokacji jest niewystarczająca do wybrania ich do 
otrzymania Grantu, stanowiącą załącznik Nr 2 do uchwały.  

3. Nie tworzy się listy odrzuconych Wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu 
grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. 
Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 1, tj. które nie spełniły 
kryteriów formalnych wyboru i uzyskały ocenę negatywną, ponieważ wszystkie 
złożone wnioski spełniły kryteria formalne wyboru i uzyskały ocenę pozytywną.  

 



 

 
§ 2 

Środki na realizację uchwały znajdują pokrycie w ramach projektu grantowego pn. 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół 

i placówek oświatowych Grant 1 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i 

Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 

Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne typu projektu B granty na zakup 

narzędzi do nauki zdalnej oraz wielowymiarowe wsparcie szkół - Małopolska Tarcza 

Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny – edycja II w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

§ 3 
 

Z podmiotami, o których mowa w § 1 ust. 1 zostanie zawarta umowa powierzenia 
grantu, określająca zakres i warunki realizacji zadania grantowego.  
 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji. 
 

§ 5  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

UZASADNIENIE 
 

Celem naboru ogłaszanego w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek 
oświatowych” - Grant 1 jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach 
podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty 
prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników 
oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie tych szkół 
w narzędzia do nauki zdalnej, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii 
COVID-19. Na podstawie ogłoszonego przez Województwo Małopolskie - 
Departament Edukacji naboru wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu pn. 
„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia 
szkół i placówek oświatowych” Grant 1, wpłynęło 153 wnioski o dofinansowanie. 
Powołana uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Komisja do oceny 
wniosków o przyznanie grantów- Grant 1, składająca się z pracowników 
Departamentu Edukacji, dokonała oceny wniosków o przyznanie grantu pod 
względem formalnym i porównawczym. W wyniku dokonanej oceny formalnej  
a następnie oceny porównawczej, zgodnie z określonymi w regulaminie kryteriami, 
zostały utworzone listy rankingowe tj. lista 144 wnioskodawców, którzy zostali 
zakwalifikowani do otrzymania dofinansowania na pełną wnioskowaną kwotę 
wynoszącą łącznie 9 884 433,47 zł. oraz lista rezerwowa wniosków tj. lista 
obejmującą Wnioski o przyznanie grantu, które spełniły kryteria oceny i uzyskały 
ocenę pozytywną, jednak kwota alokacji jest niewystarczająca do wybrania ich do 
otrzymania Grantu.  Zgodnie z regulaminem udzielania grantów – Grant 1 , kwota 
alokacji przeznaczona na przedmiotowy grant wynosi 9 920 000 zł. W związku z 
powyższym, pozostałych 9 wnioskodawców  pozostaje na liście rezerwowej 
wniosków o przyznanie grantu tj. liście obejmującej Wnioski o przyznanie grantu, 
które spełniły kryteria oceny i uzyskały ocenę pozytywną, jednak kwota alokacji jest 
niewystarczająca do wybrania ich do otrzymania Grantu. Nie tworzy się listy  
odrzuconych wniosków o przyznanie grantu tj. które nie spełniły kryteriów 
formalnych wyboru i uzyskały ocenę negatywną, ponieważ wszystkie złożone 
wnioski spełniły kryteria formalne wyboru i uzyskały ocenę pozytywną. Na 
podstawie § 7 pkt 20 Regulaminu udzielania Grantów w ramach projektu 
grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. 
Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 1, Zarząd Województwa 
Małopolskiego, niniejszą uchwałą zatwierdza listy rankingowe  wniosków o 
przyznanie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza 
Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek 
oświatowych Grant 1.  
 

 
 

 
 

 

 


