
-PROJEKT- 
 

UCHWAŁA NR       /       /17 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia                      2017 r. 

 
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji  

projektów przez Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji 
i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego 

 
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 t.j. z późn. zm.),  
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Województwo Podkarpackie/Medyczno-
Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle do 
realizacji projektu pod nazwą „Równość szans i lepsza jakość kształcenia 
zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle” 
w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa 
jakości kształcenia zawodowego.  

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Rzeszowie (Instytucji Pośredniczącej) w terminie określonym 
w Regulaminie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia 
zawodowego, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17.  

3. Planowany termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2018 r. do 
31 października 2019 r.  

4. Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podkarpackiego przez 
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. 

5. Wartość projektu wyniesie: ok. 400 000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych 00/100), 
w tym dofinansowanie: 360 000,00 PLN (trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych 
00/100), z tego: 340 000,00 PLN - Unia Europejska (85%) i 20 000,00 PLN - 
Budżet Państwa (5%). 

6. Wkład własny pieniężny Województwa Podkarpackiego w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu wyniesie: ok. 40 000,00PLN (czterdzieści tysięcy 
złotych 00/100), tj. 10% całkowitej wartości projektu. 

7. Szczegółowe założenia projektu zostaną określone we wniosku o dofinansowanie 
projektu.  

 
 
 
 



 
§ 2 

 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Województwo Podkarpackie/Medyczno-

Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu do 
realizacji projektu pod nazwą „Uczeń Medyka na rynku pracy nie znika” w ramach 
konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 
IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości 
kształcenia zawodowego.  

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Rzeszowie (Instytucji Pośredniczącej) w terminie określonym 
w Regulaminie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia 
zawodowego, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17.  

3. Planowany termin realizacji projektu: od 2 stycznia 2018 r. do 30 września 2019 r.  
4. Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podkarpackiego przez 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Przemyślu. 

5. Wartość projektu wyniesie: ok. 130 000,00 PLN (sto trzydzieści tysięcy złotych 
00/100), w tym dofinansowanie: 117 000,00 PLN (sto siedemnaście tysięcy 
złotych 00/100), z tego: 110 500,00 PLN - Unia Europejska (85%) i 6 500,00 PLN 
- Budżet Państwa (5%). 

6. Wkład własny pieniężny Województwa Podkarpackiego w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu wyniesie: ok. 13 000,00 PLN (trzynaście tysięcy złotych 
00/100), tj. 10% całkowitej wartości projektu. 

7. Szczegółowe założenia projektu zostaną określone we wniosku o dofinansowanie 
projektu.  

 
§ 3 

 
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Województwo Podkarpackie/Medyczno-

Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do 
realizacji projektu pod nazwą „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do 
potrzeb podkarpackiego rynku pracy” w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-
IP.01-18-012/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji 
i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.  

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony do Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Rzeszowie (Instytucji Pośredniczącej) w terminie określonym 
w Regulaminie konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Jakość 
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia 
zawodowego, konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-012/17.  

3. Planowany termin realizacji projektu: od 1 stycznia 2018 r. do 
31 października 2019 r.  

4. Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podkarpackiego przez 
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Rzeszowie. 

5. Wartość projektu wyniesie: ok. 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100), 
w tym dofinansowanie: 450 000,00 PLN (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 
00/100), z tego: 425 000,00 PLN - Unia Europejska (85%) i 25 000,00 PLN - 
Budżet Państwa (5%). 



6. Wkład własny pieniężny Województwa Podkarpackiego w finansowaniu wydatków 
kwalifikowalnych projektu wyniesie: ok. 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy 
złotych 00/100), tj. 10% całkowitej wartości projektu. 

7. Szczegółowe założenia projektu zostaną określone we wniosku o dofinansowanie 
projektu.  
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie: 

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata                   
2014-2020 ogłosił w dniu 1 lutego 2017 r. konkurs zamknięty nr                      
RPPK.09.04.00-IP.01-012/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 
Poprawa jakości kształcenia zawodowego. Typy projektów możliwe do realizacji 
w ramach konkursu: dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia 
i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie 
zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego. 
Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest 
kwota 20 000 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego 
i budżetu państwa. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 
(ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 90%. Minimalny udział wkładu 
własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach 
konkursu wynosi 10%. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN. Wnioski 
o dofinansowanie projektów winny zostać złożone w terminie od 15.03.2017 r. do 
05.05.2017 r. 
 
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wymienione niżej Medyczno-Społeczne Centra 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - samorządowe jednostki organizacyjne 
Województwa Podkarpackiego, nieposiadające osobowości prawnej podjęły prace 
zmierzające do opracowania wniosków o dofinansowanie projektów: 
1) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, 

projekt pn. „Równość szans i lepsza jakość kształcenia zawodowego w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle”, 

2) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Przemyślu, projekt pn. „Uczeń Medyka na rynku pracy nie znika”, 

3) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Rzeszowie, projekt pn. „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb 
podkarpackiego rynku pracy”. 

 
Przedmiotowe projekty nakierunkowane będą na poprawę jakości kształcenia oraz 
wzbogacenie oferty edukacyjnej Medyczno-Społecznych Centrów Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego. W ramach projektów szkoły planują realizację działań 
związanych, m.in. z:  
 doskonaleniem umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu,  
 podnoszeniem umiejętności oraz uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych przez 

uczniów i słuchaczy, 
 tworzeniem w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy 

właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów 
szkolnych. 

 
Mając na uwadze umożliwienie Medyczno-Społecznym Centrom Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego przystąpienie do realizacji przedmiotowych projektów oraz 
wymagania zapisane w dokumentacji konkursowej podjęcie niniejszej uchwały jest 
niezbędne. 

 


