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I. Cel i przedmiot konkursu 

 

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 3.4, Poddziałania 3.4.3 Priorytetu III Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Opracowanie i pilotaŜowe wdroŜenie programów doskonalenia zawodowego 

w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego”.  

Jakość kształcenia zawodowego jest wyznaczana między innymi przez stałe dostosowywanie programów i treści 

kształcenia do dynamicznie zmieniających się wymagań nowoczesnej gospodarki. śeby sprostać tym wyzwaniom 

nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu muszą mieć moŜliwość 

aktualizowania swojej wiedzy przez bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem pracy  

w przedsiębiorstwie1 o profilu odpowiadającym specyfice zawodu, w którym kształcą oraz stosującym 

nowoczesną technologię, oprzyrządowanie techniczne i rozwiązania organizacyjne.  

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które: 

� w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi opracują programy praktyk  

i/lub staŜy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i/lub instruktorów praktycznej nauki 

zawodu w przedsiębiorstwach; 

� zapewnią warunki ich przeprowadzenia; 

� dokonają rekrutacji uczestników; 

� zrealizują praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i/lub instruktorów 

praktycznej nauki zawodu w postaci praktyk i/lub staŜy w przedsiębiorstwach. 

Osiągnięcie załoŜonego celu projektu musi przyczynić się do wypracowania rozwiązań będących nową 

jakością w doskonaleniu nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe.  

Projekty mają mieć charakter pilotaŜowy, zatem niezbędne jest, sformułowanie wniosków i rekomendacji 

dotyczących dalszego wdraŜania i upowszechniania wypracowanych rozwiązań, co przyczyni się  

do podniesienia jakości kształcenia zawodowego. 

 

 

 

 

                                                
1Pod pojęciem przedsiębiorstwa Instytucja Pośrednicząca II stopnia rozumie wszystkich potencjalnych pracodawców, którzy mogą zatrudnić 
absolwentów szkół zawodowych poszczególnych zawodów. Zasady przedmiotowego konkursu nie wprowadzają bowiem ograniczeń co do zawodów, 
w których kształcą nauczyciele mogący brać udział w projekcie. Stąd praktyki mogą odbywać się równieŜ  w urzędach, szpitalach, hospicjach, 
gospodarstwach rolnych, agroturystycznych itp. 
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II.  Informacje ogólne 

 

2.1.  Obowiązujące akty prawne i dokumenty programowe    

 

1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, 

poz. 712 z późn. zm.);   

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. 

zm.); 

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów 

kształcenia nauczycieli (Dz. U z 2004 r. Nr 207. poz. 2110); 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu 

udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz.1786); 

6. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada 2010 r.; 

7. Aktualne Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone 

dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.; 

8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej CCI 2007 PL 051  

PO 001 z dnia 27 września 2007 r.; 

9. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzony przez Instytucję 

Zarządzającą PO KL w dniu 18 września 2007 r. (z późn. zm., ostatnia z dnia 1 czerwca 2010 r.); 

10. System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą 

PO KL w dniu 18 września 2007 r. (z późn. zm., ostatnia zmiana z dnia 1 stycznia 2011 r.) w tym przede 

wszystkim: 

a. Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL – wersja obowiązująca 

od 1 stycznia 2011 r. 

b. Instrukcja do wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL - wersja, która będzie obowiązywać 

od 1 stycznia 2012 r. 

c. Zasady finansowania Programu Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. 

d. Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu 
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Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011 r. 

11. Plan Działania na rok 2011 dla Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty PO KL 2007-2013. 

12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 

późn. zm.). 

Wszystkie obowiązujące dokumenty są dostępne na stronie www.mrr.gov.pl oraz www.efs.gov.pl. 

Informacja o Planie Działania dla Priorytetu III PO KL na 2011 r. dostępna jest na stronie www.efs.men.gov.pl 

 

2.2. Instytucje odpowiedzialne za realizację konkursu 

 

Funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia (zwanej dalej IP2) dla Priorytetu III PO KL, a zarazem Instytucji 

Ogłaszającej Konkurs  (zwanej dalej IOK) nr 1/POKL/3.4.3/2011 pełni Wydział Instytucji Pośredniczącej II stopnia 

w Ośrodku Rozwoju Edukacji (ORE). 

W ramach procedury odwoławczej Wnioskodawca, któremu przysługuje prawo do złoŜenia protestu, a którego 

protest został przez IP2 odrzucony, moŜe wnieść odwołanie do Instytucji Pośredniczącej (patrz pkt 4.4 

Dokumentacji konkursowej). 

Funkcję Instytucji Pośredniczącej Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zwanej dalej IP) pełni 

Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa. 

Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (zwanej dalej IZ) pełni 

Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego,  

ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa. 

 

2.3. Źródła finansowania i kwota środków przeznaczona na konkurs 

Projekt jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

oraz budŜetu państwa. 

Ogółem:         150 000 000,00 PLN 

w tym wsparcie finansowe EFS:        127 500 000,00 PLN 

w tym wsparcie finansowe krajowe:          22 500 000,00 PLN  

PowyŜsza alokacja, tj. 150 000 000,00 PLN, obejmuje rezerwy finansowe w wysokości 5% wartości konkursu 

z przeznaczeniem na ewentualne odwołania Wnioskodawców oraz 5% wartości konkursu na ewentualne 

zwiększenie wartości projektów w wyniku negocjacji. 
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Środki niewykorzystane z ww. rezerwy mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie kolejnych wniosków z listy 

rankingowej pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej. 

 

2.4. Forma finansowania projektów 

Środki na realizację projektu są wypłacane w formie zaliczki, przekazywanej na wyodrębniony rachunek 

bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Płatności 

w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem tego rachunku. W uzasadnionym przypadku,  

po uzgodnieniu z Instytucją Pośredniczącą II stopnia, moŜliwe będzie pokrywanie wydatków z innych rachunków. 

Pierwsza transza środków na realizację projektów jest wypłacana w wysokości i terminie (minimum 10 dni 

roboczych) określonym w harmonogramie płatności dołączonym do umowy o dofinansowanie projektu,  

który wnioskodawca uzgadnia z IP2 przed podpisaniem umowy.  

W przypadku beneficjentów zobowiązanych do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia (na zasadach 

określonych w punkcie 4.3 niniejszej dokumentacji), pierwsza transza środków na realizację projektu jest 

wypłacana po ustanowieniu i wniesieniu ww. zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. Beneficjent jest 

zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający zabezpieczenie w terminie 15 dni od podpisania umowy. 

 

Warunkiem przekazania drugiej transzy (n+1) jest złoŜenie wniosku o płatność rozliczającego pierwszą transzę 

(n), jego zweryfikowanie przez IP2 oraz spełnienie następujących warunków:  

� wykazanie w tym wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych rozliczających co najmniej 70% łącznej 

kwoty transz dofinansowania otrzymanych na dzień odsyłania do poprawy wniosku i wydatki w tej 

wysokości nie wymagają składania przez beneficjenta dalszych wyjaśnień;  

� nie stwierdzono przesłanek do rozwiązania umowy z danym beneficjentem w trybie natychmiastowym. 

W związku z powyŜszym, przekazanie kolejnej transzy środków na dofinansowanie projektu moŜe nastąpić  

albo po zatwierdzeniu wniosku o płatność (w przypadku gdy wniosek o płatność jest prawidłowy) albo po 

odesłaniu beneficjentowi wniosku do poprawy (w przypadku gdy wniosek o płatność wymaga dalszych korekt), 

przy spełnieniu warunków, o których mowa powyŜej.  

 

Przekazanie kolejnej transzy zaliczki (n+2) jest moŜliwe po spełnieniu następujących warunków:  

� zatwierdzenie wniosku o płatność rozliczającego przedostatnią transzę (n); 

� złoŜenie przez beneficjenta i zweryfikowanie przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia pierwszej wersji 

wniosku o płatność rozliczającego ostatnią transzę (n+1), w którym wykazano wydatki kwalifikowalne 

w wysokości co najmniej 70% łącznej kwoty transz dofinansowania otrzymanych na dzień odsyłania  
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do poprawy wniosku i wydatki w tej wysokości nie wymagają składania przez beneficjenta dalszych 

wyjaśnień;  

� nie stwierdzono przesłanek do rozwiązania umowy z danym beneficjentem w trybie natychmiastowym. 

Szczegółowe informacje na temat sposobu finansowania projektów, przekazywania środków finansowych  

oraz rozliczania poniesionych wydatków znajdują się w dokumencie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Zasady 

finansowania PO KL, dostępnym na stronie internetowej: www.efs.gov.pl. 

 

2.5. Procedura składania wniosków i wyboru projektów 

 

2.5.1. Termin i miejsce składania wniosków o dofinansowanie 

 

Niniejszy konkurs ma charakter otwarty, co oznacza, Ŝe IP2 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie 

projektów w sposób ciągły od 7 kwietnia 2011 (otwarcie konkursu) do wyczerpania limitu środków 

przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia 

konkursu. 

IP2 moŜe w trakcie trwania naboru podjąć decyzję o zawieszeniu konkursu (np. w przypadku, gdy łączna wartość 

wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złoŜonych w danej rundzie konkursowej przekracza 150% 

dostępnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach konkursu), lub w innych 

przypadkach uzasadnionych odpowiednią decyzją IP2. 

O dacie zawieszenia konkursu bądź jego zamknięcia IP2 powiadomi potencjalnych wnioskodawców,  

wraz z uzasadnieniem, z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych przed planowaną datą zawieszenia bądź 

zamknięcia. W przypadku zawieszenia konkursu, informacja zostanie podana do publicznej wiadomości  

we wszystkich formach komunikacji, w jakich zostało opublikowane ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu, 

natomiast w przypadku decyzji dotyczącej zamknięcia konkursu, informacja zostanie podana tylko na stronie 

internetowej IP2:  www.ore.edu.pl 

Wnioski złoŜone po terminie zawieszenia bądź zamknięcia konkursu nie podlegają rozpatrzeniu  

i nie są zwracane wnioskodawcy. IP2 wysyła do wnioskodawcy jedynie pismo informujące go o tym 

fakcie. 

IP2 moŜe podjąć decyzję o ponownym rozpoczęciu naboru wniosków w ramach uprzednio zawieszonego 

konkursu.  

W takiej sytuacji podaje do publicznej wiadomości we wszystkich formach komunikacji, w jakich zostało 

opublikowane ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu, z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, informację  

o planowanej dacie ponownego rozpoczęcia naboru wniosków. 



 9

Wnioski o dofinansowanie projektów naleŜy składać w siedzibie IP2, tj.: 

w Ośrodku Rozwoju Edukacji w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej  

(sekretariat, pokój nr 377, III piętro)  

al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.  

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony będzie w dni robocze, od poniedziałku do piątku,  

w godzinach: 8.30-16.00. 

Wnioski moŜna składać osobiście lub nadsyłać pocztą bądź przesyłką kurierską.  

O skierowaniu wniosku o dofinansowanie projektu do oceny merytorycznej na dane posiedzenie Komisji Oceny 

Projektów (pod warunkiem, Ŝe jest on poprawny pod względem formalnym) decyduje data i godzina wpływu 

wniosku do siedziby Instytucji Pośredniczącej II stopnia.  

Na dane posiedzenie Komisji Oceny Projektów (zwanej dalej KOP) zostaną przekazane tylko te wnioski,  

które zostały złoŜone w danej rundzie konkursowej. W przypadku wniosków, które będą wymagały uzupełnienia 

i/lub skorygowania w wyniku stwierdzenia błędów formalnych, do oceny na dane posiedzenie KOP dla danej 

rundy konkursowej trafią tylko te wnioski, które zostaną złoŜone do IP2 (po uzupełnieniu i/lub skorygowaniu)  

na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia KOP, a ich ocena formalna zakończy się wynikiem pozytywnym. 

Wnioski, które nie spełnią tego warunku zostaną przekazane do oceny na posiedzenie dla kolejnej rundy. 

Harmonogram posiedzeń KOP dla konkursu otwartego nr 1/POKL/3.4.3/2011 został przedstawiony w załączniku 

nr 1 do niniejszej dokumentacji. 

W przypadku braku wniosków, które mogłyby być przekazane do oceny merytorycznej lub innej, 

uzasadnionej przyczyny, IP2 zastrzega sobie moŜliwość zmiany podanych terminów zwołania posiedzeń 

KOP. IP2 poinformuje wnioskodawców niezwłocznie o zmianie terminów posiedzeń KOP,  

wraz z uzasadnieniem, na stronie internetowej: www.ore.edu.pl . 

Harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania (etap oceny 

formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) będzie zamieszczany na stronie 

internetowej: www.ore.edu.pl  w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia danej rundy konkursowej 

(termin „runda konkursowa” uŜywany w niniejszej Dokumentacji konkursowej oznacza określony datami 

dziennymi okres naboru wniosków, które następnie są oceniane w ramach jednego posiedzenia KOP 

i umieszczane na jednej liście rankingowej). Harmonogram dla konkursu otwartego zostanie opracowany zgodnie 

ze wzorem, o którym mowa w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia 2011 r. w formie tabeli terminów. 

W przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków  

do dofinansowania nie będzie moŜliwe, IP2 dokona jego aktualizacji i niezwłocznie zamieści zmienioną wersję 

harmonogramu wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian na stronie internetowej: www.ore.edu.pl . 
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Raz w miesiącu (tj. do 7 dnia kaŜdego miesiąca wg stanu na koniec poprzedniego miesiąca) na stronie 

internetowej IP/IP2 będzie zamieszczała informację przypominającą o trwaniu naboru projektów, o stanie 

wykorzystania alokacji przeznaczonej na konkurs oraz o wartości kwoty dofinansowania wynikającej  

ze złoŜonych wniosków. 

 

2.5.2. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie 

Wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać przygotowany na specjalnym formularzu (wzór stanowi załącznik 

nr 2 do niniejszej Dokumentacji) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych  

w wersji 7.5. (wersja on-line).Dostęp do tej aplikacji moŜna uzyskać za pośrednictwem strony internetowej: 

www.generatorwnioskow.efs.gov.pl.  

Wniosek naleŜy złoŜyć w toŜsamej wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach) i elektronicznej, w formacie pliku 

xml oraz pdf, wygenerowanych przez aplikację Generator Wniosków Aplikacyjnych.  

Opis na płycie CD/DVD powinien zawierać nr konkursu, nazwę Wnioskodawcy, tytuł projektu i sumę kontrolną 

wniosku. Płyta CD/DVD winna być zabezpieczona przed uszkodzeniami poprzez włoŜenie  

do pudełka/etui/koszulki /koperty i dołączona do oryginału wniosku. 

Wniosek naleŜy złoŜyć (bez segregatorów) w zamkniętej (zaklejonej) kopercie/przesyłce oznaczonej danymi 

zgodnie z poniŜszym wzorem: 

Pełna nazwa i adres beneficjenta (projektodawcy) 

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Wydział Instytucji Pośredniczącej II stopnia  

Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu: ,,…wpisać tytuł projektu…” 

Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.4.3/2011 

W ramach Poddziałania 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe Ŝycie - projekty konkursowe 

 

Wnioskodawcy składający wniosek osobiście otrzymują na miejscu poświadczenie złoŜenia wniosku. 

Poświadczenie złoŜenia wniosku przygotowane będzie zgodnie z poniŜszym wzorem: 
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IP2 dokona oceny formalnej wniosku, mającej na celu sprawdzenie, czy dany wniosek spełnia ogólne kryteria 

formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu. 

Informacje o pozostałych wymogach formalnych dotyczących wniosku oraz wymaganych załącznikach znajdują 

się w cz. 4. 1 niniejszej dokumentacji.  

Informacje o kryteriach oceny merytorycznej wniosku cz. 4.2 niniejszej dokumentacji. 

 

 

 

 

 

 

OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI 

WYDZIAŁ INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II STOPNIA 

POŚWIADCZENIE ZŁOśENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Z EFS 

 
Wnioskodawca …...................................................................................................................……           

w odpowiedzi na konkurs nr 1/POKL/3.4.3/2011 złoŜył wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach konkursu „Opracowanie i pilotaŜowe wdroŜenie programów 

doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego” 

 

Wniosek został zarejestrowany pod numerem kancelaryjnym nr ..................... (jeśli nadano – w przypadku 

wniosków składanych osobiście). 

 
………………. 

                                                              datownik 

Sposób złoŜenia wniosku (zaznaczyć właściwe): 

□ osobiście, 

□ pocztą, 

□ kurierem. 
 

ZA KOMPLETNOŚĆ SKŁADANEGO WNIOSKU W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM CAŁKOWITĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI WNIOSKODAWCA - POTENCJALNY BENEFICJENT PROJEKTU.  
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2.6 Wycofanie wniosku 

Wnioskodawcy przysługuje prawo pisemnego wystąpienia do IP2 o wycofanie złoŜonego przez siebie wniosku  

o dofinansowanie projektu z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania. PowyŜsze wystąpienie 

projektodawcy uznaje się za skuteczne na kaŜdym etapie oceny, zarówno formalnej, jak i merytorycznej. 

Prośba o wycofanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu złoŜona do IP2 w formie pisemnej powinna 

zawierać następujące informacje: 

− precyzyjną deklarację woli wycofania złoŜonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, 

− tytuł wniosku, 

− sumę kontrolną wniosku, 

− pełną nazwę i adres Wnioskodawcy. 

Pismo zawierające wolę wycofania wniosku powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną  

do reprezentowania Wnioskodawcy (podpisującą wniosek). Wnioskodawca moŜe przygotować pismo  

o wycofanie wniosku według zamieszczonego poniŜej wzoru i złoŜyć osobiście, dostarczyć pocztą/kurierem  

lub przesłać faksem na nr (22) 34 74 851. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOK nie odsyła wycofanych wniosków. Wniosek złoŜony na konkurs wraz z pismem o wycofanie wniosku jest 

archiwizowany w IP2. 

 

 

 

 

miejscowość, data 

 

Pismo o wycofanie wniosku o dofinansowanie projektu 

 

Ja, niŜej podpisany/podpisana....(imię i nazwisko)... reprezentujący....(nazwa Wnioskodawcy) 

z siedzibą w ....(adres Wnioskodawcy), wnoszę o wycofanie wniosku nr .....(numer kancelaryjny IOK  - jeśli 
nadano +  tytuł projektu) o sumie kontrolnej …….  złoŜonego na konkurs nr....(numer konkursu).... 

           
 podpis 
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III.  Podstawowe wymagania konkursowe 

 

3.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu 

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych z uwagi na brak 

moŜliwości zapewnienia warunków realizacji projektu (wyjątek stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie  

na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  

z późn. zm.),. 

 

3.2. Wymagania odnośnie grupy docelowej  

Projekty realizowane w ramach Działania 3.4, Poddziałania 3.4.3 muszą być skierowane bezpośrednio  

do następujących grup odbiorców: 

− nauczycieli przedmiotów zawodowych, 

− instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

Kryterium grupy docelowej jest weryfikowane na etapie oceny formalnej. 

 

3.3. Wymagania czasowe   

Wnioskujący o dofinansowanie określa datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu, mając na uwadze, iŜ okres 

realizacji projektu jest toŜsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne.  

Data rozpoczęcia projektu nie powinna być wcześniejsza niŜ 3 miesiące i późniejsza niŜ 6 miesięcy od daty złoŜenia 

wniosku do IOK. W ramach umowy o dofinansowanie kwalifikowalne będą wyłącznie wydatki poniesione w okresie 

realizacji projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.  

Wnioskodawca moŜe przed podpisaniem umowy o dofinansowanie rozpocząć realizację projektu (zgodnie  

z terminem wskazanym we wniosku o dofinansowanie), jednak działania te podejmuje na własne ryzyko. NaleŜy 

przy tym pamiętać, Ŝe od początku realizacji projektu Wnioskodawcę/Partnera obowiązuje przestrzeganie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, 

z późn. zm.) w zakresie, w jakim ta ustawa ma zastosowanie do Wnioskodawcy/Partnera lub zasady 

konkurencyjności, w zakresie, w jakim ta zasada ma zastosowanie do Wnioskodawcy/Partnera. 
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3.4. Wymagania finansowe 

Ubiegający się o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu 

własnego. Projekty realizowane w ramach działania są finansowane w 100% ze środków publicznych (85 % - 

EFS, 15% - budŜet państwa). 

Na etapie planowania budŜetu projektu we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, naleŜy zaplanować 

koszt audytu zewnętrznego. Wydatki związane z audytem zewnętrznym są wydatkami kwalifikowalnymi  

(nie mogą przekroczyć 2% wartości dofinansowania projektu). Audyt zewnętrzny powinien zostać zaplanowany 

jednorazowo, w połowie realizacji projektu, po wydatkowaniu 50% budŜetu projektu. 

Podmiot realizujący projekt ponosi wydatki związane z jego realizacją, zgodnie z zasadami kwalifikowalności 

wydatków w ramach PO KL, określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w Zasadach finansowana 

PO KL. 

W ramach projektu uzasadnione będą wydatki związane m. in. z: 

� opracowaniem, we współpracy z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi, programu praktyk  

oraz innych dokumentów z obudowy dydaktyczno- merytorycznej; 

� realizacją praktyk w przedsiębiorstwach, w tym koszty np. ubezpieczenia uczestników projektu, odzieŜy 

ochronnej i roboczej, zwrotu kosztów dojazdów i zakwaterowania na czas praktyk/staŜy uczestników 

projektu spoza miejsca odbywania praktyk/staŜy, zuŜytych materiałów i surowców, wynagrodzenia 

opiekunów praktyk. 

 

Do wydatków, które nie mogą zostać uznane za kwalifikowalne naleŜą, m.in.: 

− wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu; 

− podatek od towarów i usług (VAT), jeśli moŜe zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe,  

tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.); 

− zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury; 

− zakup sprzętu, mebli oraz pojazdów z wyjątkiem: 

a) wydatków w ramach cross-financingu, 

b) sprzętu, którego wartość początkowa jest niŜsza niŜ 10% kwoty określonej w przepisach 

podatkowych, tj. 350 zł,  

− odsetki od zadłuŜenia; 
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− koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut;. 

− wydatki poniesione na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych  

lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat, poprzedzających datę zakupu środka przez Beneficjenta: 

− koszty kar i grzywien, a takŜe koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych 

postanowień wydanych przez sąd; 

− wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marŜa finansującego, odsetki  

od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe; 

− zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą, niekwalifikowalne są wpłaty 

dokonywane przez pracodawców zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 

z późn. zm.) na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

wynagrodzenia personelu projektu; 

− koszty kredytu. 

Wydatki niekwalifikowalne związane z realizację projektu ponosi Beneficjent. 

Nieuzasadnione będą wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu za udział w praktykach i staŜach (np. stypendia itp.) – IP2 uznaje bowiem,  

iŜ przedmiotowe wydatki nie są niezbędne dla realizacji działań w ramach projektów. 

Szczegółowe informacje m.in. na temat zasad kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, sposobu kalkulacji 

budŜetu projektu, zasad stosowania cross-financingu określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego 

w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 22 listopada  

2010 r., dostępne na stronie internetowej: www.efs.gov.pl oraz  www.mrr.gov.pl  

 

3.5. Wymagane rezultaty  

Ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu produkty 

realizacji projektu – do kaŜdego z zadań. 

Dodatkowo we wniosku naleŜy określić, w jaki sposób mierzona będzie realizacja celów poprzez ustalenie 

wskaźników pomiaru celu. 

Dla kaŜdego celu naleŜy określić co najmniej jeden podstawowy i mierzalny wskaźnik, który w sposób precyzyjny 

umoŜliwi weryfikację stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych. Projektodawca moŜe równieŜ 

określić większą liczbę wskaźników do celu głównego i celów szczegółowych (maksymalnie pięć dla kaŜdego 

z celów). 
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Wskaźniki pomiaru celu moŜna wybrać z listy rozwijanej wyświetlającej się w Generatorze Wniosków 

Aplikacyjnych lub określić własne wskaźniki zgodne ze specyfiką projektu. 

Beneficjenci w ramach realizowanych projektów powinni wziąć pod uwagę juŜ na etapie planowania projektu 

następujące wskaźniki: Opracowany program doskonalenia zawodowego, raport z pilotaŜowego wdroŜenia 

programu doskonalenia zawodowego, liczba nauczycieli uczestniczących w programie doskonalenia 

zawodowego w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, liczba przedsiębiorstw w poszczególnych branŜach 

zaangaŜowanych w realizację programu doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących proces kształcenia 

w zawodach, liczba nauczycieli wdraŜających nowoczesne procesy w procesie kształcenia zawodowego, liczba 

pracodawców/przedsiębiorców i dostawców technologii współpracujących ze szkołami/ placówkami realizującymi 

kształcenie zawodowe w zakresie podnoszenia jakości kształcenia oraz dostosowywania kształcenia do potrzeb 

rynku pracy, liczba nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy podnieśli swoje kwalifikacje 

zawodowe (np. instruktaŜ stanowiskowy przed przystąpieniem do praktyk/staŜy) lub nabyli w procesie 

doskonalenia dodatkowe umiejętności zawodowe, zdobycie przez nauczycieli którzy ukończyli staŜ lub praktykę 

w przedsiębiorstwie praktycznej wiedzy, dostosowanie umiejętności nauczycieli do realiów współczesnej 

gospodarki, zwiększenie zainteresowania i motywacji nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów 

praktycznej nauki zawodu do doskonalenia zawodowego, w tym do udziału w realizacji innowacyjnych 

programów nauczania, aktualizacja praktycznej i teoretycznej wiedzy nauczycieli przedmiotów zawodowych i 

instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym w zakresie nowoczesnych technik i technologii w obszarze 

nauczania zawodu, doskonalenie warsztatu pracy z uczniem oraz nowoczesnych środków dydaktycznych, 

technik wizualnych i multimedialnych, doskonalenie umiejętności poszukiwania wiedzy dotyczącej nowych 

rozwiązań technologicznych i ich stosowanie w procesie dydaktycznym w kształceniu zawodowym itp. 

Konieczne jest wykazanie we wnioskach o dofinansowanie wskaźnika obligatoryjnego: Liczba 

nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uczestniczyli 

i ukończyli trwające co najmniej dwa tygodnie staŜe i praktyki w przedsiębiorstwach w ramach Działania. 

Główną funkcją wskaźników jest zmierzenie, na ile cel główny i cele szczegółowe projektu zostały zrealizowane, 

tj. kiedy moŜna uznać, Ŝe problem został rozwiązany (złagodzony), a projekt zakończył się sukcesem. W trakcie 

realizacji projektu wskaźniki powinny umoŜliwiać mierzenie jego postępu względem celów projektu. Wybór 

wskaźników projektu powinien być powiązany z typem realizowanego przedsięwzięcia i planowanymi działaniami, 

które beneficjent zamierza podjąć w ramach projektu. Do celów projektu (głównego i szczegółowych) beneficjent 

powinien dobrać odpowiednie wskaźniki, co umoŜliwi osobie weryfikującej część sprawozdawczą wniosku 

o płatność monitorowanie realizacji celów/ rezultatów projektu. Cele oraz słuŜące mierzeniu ich realizacji 

wskaźniki określone przez beneficjenta powinny być zgodne z regułą SMART, czyli:  

� Konkretne (Specific, simple) – szczegółowo opisane i powiązane z konkretnymi problemami oraz prosto 

skonstruowane. 

� Mierzalne (Measurable) – moŜliwe do pomiaru przy uŜyciu odpowiednich do tego narzędzi, oraz 
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� Dostępne (Available/ assessable/ acceptable) – informacje potrzebne do pomiaru wskaźnika są lub 

będą dostępne podczas realizacji projektu po akceptowalnym koszcie. 

� Realistyczne (Realistic/ relevant) – moŜliwe do wykonania lub urzeczywistnienia przy dostępnych 

zasobach. 

� Określone w czasie (Timebound) – powinien zostać określony termin, w jakim zostanie osiągnięta 

załoŜona we wniosku aplikacyjnym wartość wskaźnika, jak równieŜ częstotliwość jego pomiaru. 

Propozycje wskaźników, które mogą być wykorzystane w procesie programowania, a więc powstawania projektu, 

a następnie w procesie jego monitorowania zawarte zostały w Podręczniku wskaźników Program Operacyjny 

Kapitał Ludzki 2007 – 2013, styczeń 2011 r., dostępnym na stronie internetowej: www.efs.gov.pl. 

 

3.6. Wymagania dotyczące partnerstwa i zlecania wykonania usług 

W ramach niniejszego konkursu moŜliwa jest realizacja projektów w partnerstwie. 

W przypadku projektów składanych w ramach PO KL nie ma ograniczeń co do rodzajów podmiotów,  

z którymi moŜna współpracować przy realizacji projektu, jednakŜe beneficjent (Lider) ponosi pełną 

odpowiedzialność za realizację projektu, w tym za rozliczanie projektu, sprawozdawczość oraz kontrolę - 

obowiązki te nie mogą być realizowane przez partnera. 

Realizacja projektu w partnerstwie krajowym musi być zgodna z dokumentem Zakres realizacji projektów 

partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 1 stycznia  

2011 r., stanowiącym część Systemu Realizacji PO KL. Informacja o partnerstwie musi znaleźć się we wniosku  

o dofinansowanie (pkt 2.8 wniosku). Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, beneficjenta i jego 

partnerów powinna wiązać umowa lub porozumienie jednoznacznie określające reguły partnerstwa, w tym 

zwłaszcza jednoznacznie wskazujące wiodącą rolę jednego podmiotu, tj. lidera, reprezentującego partnerstwo, 

odpowiedzialnego za całość projektu, jego zarządzanie i rozliczanie wobec IP2. 

We wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca powinien zawrzeć informacje na temat partnerstwa. 

W szczególności dotyczy to: 

� wskazania zadań, za które odpowiedzialny będzie partner; 

� efektów realizacji projektu w partnerstwie; 

� doświadczenia projektodawcy i partnerów; 

� potencjału finansowego; 

� struktury zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnienie roli partnerów; 
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� sposobu wyboru partnerów (w przypadku partnerstwa jednostek publicznych i niepublicznych, w których 

liderem jest jednostka publiczna naleŜy zawrzeć informację o spełnieniu wymogów w zakresie 

przejrzystości i bezstronności w wyborze partnerów, określonych w art. 28a Ustawa z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)); 

� informacji, Ŝe projektodawca i partnerzy przygotowali projekt wspólnie. 

Umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Dokumentacji konkursowej, musi zawierać: 

− cel partnerstwa, 

− obowiązki lidera projektu – beneficjenta, 

− zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją projektu, 

− plan finansowy w podziale na partnerów oraz zasady zarządzania finansowego, w tym przepływów 

finansowych i rozliczania środków; 

− zasady komunikacji i przepływu informacji w partnerstwie, 

− zasady podejmowania decyzji w partnerstwie, 

− pełnomocnictwo do reprezentowania partnerów przez beneficjenta; 

− sposób monitorowania i kontroli projektu. 

Poprzez umowę partnerską strony zobowiązują się do wspólnego działania, które ma prowadzić do osiągnięcia 

wskazanego celu. 

Zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 

Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), w przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy 

partnerskiej, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ubiegający się 

o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady 

przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: 

� ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie 

partnerów; 

� uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami 

partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie 

w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania 

projektu; 

� podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań 

partnerów. 
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Zgodnie z Zakresem realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą PO KL 

partnerstwo oznacza wspólną realizację projektu, co z kolei wiąŜe się z uczestnictwem partnerów w realizacji 

projektu na kaŜdym jego etapie poprzez wniesieni zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych  

lub finansowych odpowiadających realizowanym zadaniom. Wobec powyŜszego nie jest moŜliwe postępowanie 

polegające na podpisywaniu przez lidera umów cywilno-prawnych bezpośrednio z pracownikami Partnera. Takie 

rozwiązanie stanowi zlecanie zadań, nie zaś realizację projektu w partnerstwie. 

Beneficjent/Partner moŜe zlecić wykonanie pewnych usług w ramach projektu innym podmiotom. W ramach 

kaŜdej pozycji budŜetowych, które projektodawca zamierza zlecać wykonawcy zewnętrznemu powinno zostać 

zaznaczenie w kolumnie „Zadania zlecone T/N” pole typu „checkbox”. Dotyczy to jedynie zadań merytorycznych 

lub ich istotnej części zlecanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień 

publicznych w zakresie, w jakim ta ustawa ma zastosowanie do Beneficjenta lub zgodnie z zasadą 

konkurencyjności w przypadku Beneficjentów/Partnerów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Przez zadania zlecone nie naleŜy rozumieć 

zlecenia poszczególnych, pojedynczych usług wchodzących w skład zadania merytorycznego np. wynajmu sali 

wykładowej czy zlecenia usługi cateringowej. 

Wydatki związane ze zleceniem usług mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, Ŝe: 

− zlecenie usług przynosi wartość dodaną do projektu; 

− Beneficjent wskaŜe we wniosku o dofinansowanie projektu usługi, które zamierza zlecać innym 

podmiotom i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez podmiot będący stroną umowy. 

Dodatkowo naleŜy pamiętać, Ŝe w przypadku zlecenia przez Beneficjenta zlecenia usług merytorycznych  

na zewnątrz, podstawa wyliczenia limitu kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem ulega pomniejszeniu 

(poprzez pomniejszenie wartości kosztów bezpośrednich) o wartość ww. zadań zleconych. Jednak w sytuacji, 

gdy kwota zadań merytorycznych zlecanych na zewnątrz w ramach projektu jest równa wartości kosztów 

bezpośrednich projektu, nie ma moŜliwości rozliczania w projekcie kosztów pośrednich ryczałtem.  

W ramach Partnerstwa partnerzy wykonują osobiście przypisane im zadania zaplanowane w umowie 

partnerstwa. Zlecanie zadań podwykonawcom moŜliwe jest w stosunku do części zadania, za które odpowiada 

dany partner, które nie jest zasadniczo związane z kompetencjami partnera, decydującymi o jego udziale 

w realizowanym projekcie. 

Zlecanie dostaw towarów lub usług podmiotom – podwykonawcom niebędącym stroną tej umowy, moŜe dotyczyć 

jedynie tej części zadania powierzonego partnerowi, która nie moŜe być wykonana bezpośrednio przez niego  

lub w ramach współpracy między partnerami (w takiej sytuacji Projektodawca winien podać dokładne informacje  

o powodach i zakresie zleceń podwykonawczych, kryteriach wyboru, dla tych działań naleŜy przedstawić rzetelną  

i wiarygodną rynkowo kalkulację kosztów). 
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3.7. Wymagania dotyczące innowacyjności i współpracy ponadnarodowej  

W ramach niniejszego konkursu IP2 nie przewiduje realizacji projektów innowacyjnych  

i ponadnarodowych w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, w zakresie wdraŜania projektów 

innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL, dostępnych na stronie internetowej: 

www.efs.gov.pl. 

  

IV. Wybór projektów oraz podpisywanie umów o dofinansowanie projektu 

Zgodnie z wymogami wdraŜania EFS, ocena projektów o dofinansowanie prowadzona jest dwustopniowo,  

tj. pod względem formalnym i merytorycznym, która opisana jest w Zasadach dokonywania wyboru projektów 

w ramach PO KL. 

 

4.1. Ocena formalna  

Do sprawdzenia wniosku pod względem formalnym słuŜy Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie 

realizacji projektu konkursowego PO KL (patrz: załącznik nr 4). 

Ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o wymienione w niniejszym 

rozdziale kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania: ogólne kryteria formalne i szczegółowe 

kryteria dostępu. 

Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych  

w ramach PO KL. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych  

oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami.  

 

4.1.1. Ogólne kryteria formalne  

Stosowane będą następujące kryteria formalne: 

− wniosek złoŜono we właściwej instytucji tj. Ośrodek Rozwoju Edukacji: 

− wniosek wypełniono w języku polskim;  
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− wniosek jest kompletny i został sporządzony i złoŜony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania 

wniosku o dofinansowanie i właściwą dokumentacją konkursową (w tym pkt 2.6, część V wniosku); 

− wniosek złoŜono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów; 

− wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów 

finansowych; 

− wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie); 

− okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL; 

− roczny obrót projektodawcy i partnerów (jest równy lub wyŜszy od rocznych wydatków w projekcie 

(zgodnie z zapisami pkt 3.6 wniosku oraz z budŜetem projektu); 

− toŜsama suma kontrolna w obu wersjach wersji papierowych i elektronicznej wniosku; 

− toŜsama suma kontrolna na kaŜdej stronie wniosku; 

− złoŜenie listu intencyjnego (kryterium dotyczy tylko projektów z komponentem  ponadnarodowym). 

 Lista kryteriów formalnych, których niespełnienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej wniosku  

o dofinansowanie projektu, w ramach PO KL, a takŜe nie podlega korektom ani uzupełnieniom ze względu  

na niespełnienie kryterium:  

1.  Inna suma kontrolna w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub róŜne sumy kontrolne na stronach 

w wersji papierowej; 

2. Wskazanie w pkt 1.6 wniosku inny numer konkursu niŜ wskazany w niniejszej dokumentacji; 

3. Wskazanie w pkt 1.5 wniosku o dofinansowanie instytucji innej niŜ Ośrodek Rozwoju Edukacji 

4.  Wypełnienie wniosku o dofinansowanie w języku innym niŜ język polski; 

5. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu wskazanych w pkt 4.1.2 

IP2 dopuszcza moŜliwość jednokrotnego uzupełnienia/poprawy złoŜonego wniosku, wyłącznie w zakresie 

poniŜszych punktów :  

1.  NiezłoŜenie drugiego egzemplarza wniosku w wersji papierowej  

− poprzez złoŜenie wniosku o toŜsamej sumie kontrolnej, jaki  został złoŜony pierwotnie; 

2. Brakującej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku 

− poprzez złoŜenie kompletnego wniosku/ów; 
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3. Wydruk wniosku jako „wersji próbnej” lub wypełnionego w wersji Edytor ( GWA- E) bez wczytania on-line 

i wygenerowania pliku pdf (pod warunkiem, Ŝe wczytanie wniosku do GWA on- line nie powoduje zmiany sumy 

kontrolnej). 

4. Podpisanie wniosku w części V przez osobę wskazaną (wskazane) w pkt 2.6 wniosku oraz pieczęć 

wnioskodawcy  

− poprzez złoŜenie podpisu w części V przez osobę wskazaną w części 2.6, przystawienie pieczęci lub 

złoŜenie prawidłowo podpisanego wniosku z pieczęcią; 

5. Podpis w części V wniosku przez partnera/partnerów krajowych biorących udział  w realizacji projektu; 

− poprzez złoŜenie podpisu w części V przez partnera / partnerów lub złoŜenie prawidłowo podpisanego 

wniosku; 

6. Niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML) lub uszkodzony nośnik  

− poprzez złoŜenie wersji elektronicznej moŜliwej do odczytania lub na nieuszkodzonym nośniku; suma 

kontrolna wersji elektronicznej powinna być toŜsama z wersją papierową , która w tym przypadku nie 

podlega uzupełnieniu 

7. Typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną, jest niezgodny z wymaganiami określonymi 

w dokumentacji konkursowej  

− poprzez złoŜenie prawidłowego nośnika danych. 

8. NiezłoŜenie listu intencyjnego w przypadku projektów z komponentem ponadnarodowym 

− poprzez złoŜenie listu intencyjnego.  

W celu zweryfikowania zgodności złoŜonych dokumentów z kryteriami formalnymi w załączniku nr 6  

do Dokumentacji konkursowej znajduje się lista sprawdzająca, słuŜąca wnioskodawcy pomocą w stwierdzeniu, 

czy wniosek o dofinansowanie, który zamierza złoŜyć, spełnia wszystkie kryteria formalne. 

Procedura oceny formalnej wniosku o dofinansowanie dokonywana jest zgodnie z Zasadami dokonywania 

wyboru projektów w ramach PO KL. Dokument dostępny jest na stronie internetowej IP2 –www.ore.edu.pl, jak 

równieŜ na Portalu Funduszy Strukturalnych – www.efs.gov.pl. 

 

4.1.2. Szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej 

Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas 

oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą 

dotyczyć, np.: wnioskodawcy, grup docelowych obszaru realizacji projektu, itp.  

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu: 
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1. Grupę docelową stanowią: nauczyciele przedmiotów zawodowych i/lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisu  w treści wniosku o dofinansowanie projektu 

w części 3.2 . 

Brak wskazania powyŜszej grupy docelowej w części 3.2 wniosku będzie skutkował odrzuceniem wniosku  

na etapie oceny formalnej. 

2. Projekty obejmują staŜami i praktykami w przedsiębiorstwach minimum 250 osób (nauczycieli przedmiotów 

zawodowych i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu). 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisu w treści wniosku o dofinansowanie projektu 

w części 3.2, w tym tabeli 3.2.1. 

Brak wskazania minimalnej liczby osób objętych wsparciem w części 3.2 w tym w tabeli 3.2.1 wniosku będzie 

skutkował odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej. 

Praktyki/staŜe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu z róŜnych 

szkół mogą być realizowane w kilku przedsiębiorstwach. Ponadto kaŜdy nauczyciel moŜe uczestniczyć 

w praktykach/staŜach kilku róŜnych branŜ (zgodnie z nauczanym przedmiotem) jednak do spełnienia powyŜszego 

kryterium wymagane jest objęcie projektem 250 osób (nauczycieli przedmiotów zawodowych i/lub instruktorów 

praktycznej nauki zawodu) liczonych według liczby osób a nie liczby wsparcia (branŜ/specjalności). 

Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. 

Wnioski niespełniające, co najmniej jednego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez moŜliwości 

ich uzupełnienia. 

 

4.2. Ocena merytoryczna  

KaŜdy wniosek o dofinansowanie projektu, który został pozytywnie oceniony pod względem formalnym,  

jest przekazywany do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna wniosku jest dokonywana przez Komisję Oceny 

Projektów (zwaną KOP), którą powołuje dyrektor IP2 dla Priorytetu III PO KL. Członkami KOP są pracownicy IP2, 

przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres tematyczny konkursu oraz eksperci zewnętrzni z listy 

prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (zgodnie z art. 31 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). Do sprawdzenia 

wniosku pod względem merytorycznym słuŜy Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu  

w ramach PO KL (patrz: Załącznik nr 6).  

Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria 

wyboru projektów: szczegółowe kryteria dostępu, ogólne kryteria horyzontalne oraz ogólne kryteria merytoryczne 

zgodnie z metodologią określoną w Systemie realizacji PO KL. W sytuacjach określonych w dokumencie System 

realizacji PO KL (dotyczy projektów ,których wartość przekracza 5 mln złotych oraz które, na skutek 
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uwzględnienia odwołania, zostały skierowane do ponownej oceny merytorycznej), w procesie oceny wniosku 

uczestniczą eksperci, tj. wydają opinię. 

Do wszystkich projektów złoŜonych w niniejszym konkursie stosuje się ogólne kryteria merytoryczne 

i horyzontalne zgodnie z zapisami Załącznika 8 do Dokumentacji konkursowej. 

 

4.2.1. Szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

Na etapie oceny merytorycznej weryfikowane będzie kryterium dostępu w brzmieniu: 

StaŜe i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w ramach opracowanych programów powinny trwać minimum 

dwa tygodnie.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie odpowiednich zapisów w pkt. 3.3 wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

StaŜ/praktyka- oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez realizowanie zadań 

w rzeczywistym środowisku przedsiębiorstwa. Okres trwania praktyki/staŜu nie moŜe być krótszy niŜ 2 tygodnie 

(min. 10 dni roboczych, przy czym 10 dni roboczych nie musi być realizowanych w kolejnych, następujących po 

sobie dni kalendarzowych). Za zgodą uczestników praktyki/staŜe mogą być realizowane w ferie, wakacje lub dni 

wolne od pracy. Z uwagi na fakt, Ŝe udział w praktykach/staŜach ma pozwolić uczestnikowi (nauczycielowi 

przedmiotów zawodowych i/lub instruktorowi praktycznej nauki zawodu) m. in. na zdobycie doświadczenia w 

rzeczywistym środowisku pracy, osoba odbywająca praktyki/staŜe powinna wykonywać czynności lub zadania w 

wymiarze do 8 godzin dziennie. W przypadku, gdy beneficjent z uzasadnionych przyczyn zakłada realizację ww. 

form wsparcia w mniejszym wymiarze czasowym (dziennym lub godzinowym) konieczne jest odpowiedni 

uzasadnienie takiej decyzji we wniosku. 

Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. 

Wnioski niespełniające, powyŜszego kryterium są odrzucane na etapie oceny merytorycznej, bez moŜliwości ich 

uzupełnienia. 

 

4.2.2. Ogólne kryteria horyzontalne  

Ocena wniosków złoŜonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria 

horyzontalne: 

− zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans)  

i koncepcją zrównowaŜonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym, 

− zgodność z prawodawstwem krajowym (w tym z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych  

oraz zasadami dotyczącymi pomocy publicznej), 
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− zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu, 

− zgodność z Planem Działania na 2011 r. dla Priorytetu III PO KL. 

Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1” tzn. „spełnia – nie spełnia”. 

Wnioski niespełniające, co najmniej jednego kryterium są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej. 

4.2.2.1. Zasada równości szans kobiet i męŜczyzn  

Wniosek składany na konkurs powinien spełniać tzw. standard minimum wniosku PO KL z perspektywy realizacji 

zasady równości szans kobiet i męŜczyzn. 

Standard minimum zostanie spełniony w przypadku uzyskania na etapie oceny merytorycznej co najmniej 

2 pozytywnych odpowiedzi na 7 pytań zamieszczonych w karcie oceny merytorycznej: 

� Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i męŜczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu 

oddziaływania projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć?  

� Czy analiza sytuacji kobiet i męŜczyzn zawarta w uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu, zawiera 

dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu 

oddziaływania projektu?  

� Czy uŜyte w analizie sytuacji kobiet i męŜczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji 

projektu i zasięgu oddziaływania projektu?  

� Czy działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć, istniejące w obszarze interwencji i/lub 

zasięgu oddziaływania projektu i/lub róŜnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i męŜczyzn?  

� Czy rezultaty są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet 

i męŜczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu?  

� Czy projekt wskazuje, w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem?  

� Czy projekt naleŜy do wyjątku, do którego nie stosuje się standardu minimum? 

Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum: 

1) profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe), 

2) realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej 

płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej 

szans społecznych i zawodowych), 

3) zamknięta rekrutacja – projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem 

wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego 

podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie. 
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Wskazówki w zakresie zasady równych szans kobiet i męŜczyzn: Poradnik „Zasada równych szans kobiet 

i męŜczyzn w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, dostępny na stronie internetowej 

www.efs.gov.pl. 

 

 

4.2.3. Ogólne kryteria merytoryczne  

Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności projektodawcy do podjęcia 

realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają 

charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.  

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne: 

− jakości projektu: 

� wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji 

problemowej. 

� wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście wskazanego problemu. 

� adekwatność i załoŜona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła 

weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru, 

� opis ryzyka nieosiągnięcia załoŜeń projektu (dotyczy tylko projektów, których wnioskowana 

kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł) 

� opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu 

widzenia istotnych dla projektu cech, 

� uzasadnienie wyboru grupy docelowej,  

� sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu (w tym uwzględnienie zasady równości 

szans, w tym równości płci), 

� opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestniczek/uczestników projektu oraz wskazanie 

wiarygodnych źródeł pozyskiwania danych o skali zainteresowania potencjalnych 

uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym, 

� trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów szczegółowych projektu  

i racjonalność harmonogramu zadań, 

� opis produktów, które będą wytworzone w ramach zadań, 

� opis stosowanej metodologii badania/kanałów informacyjnych i sposobu dotarcia do grup 

docelowych kampanii (dotyczy tylko projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych) 
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� opis sposobu, w jaki osiągnięcie celu głównego przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych 

efektów realizacji Priorytetu III PO KL,  

� wartość dodana projektu, 

− beneficjenta: 

� doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podobnych przedsięwzięć, 

� sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji), 

� opis zaplecza technicznego oraz kadry zaangaŜowanej w realizację projektu, 

� opis działań, jakie będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników, 

� uzasadnienie wyboru partnera/ów projektu i innych podmiotów, 

� opis roli partnera/ów i innych podmiotów, 

− finansowania projektu: 

� niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, 

� racjonalność i efektywność wydatków projektu (zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania 

finansami, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL), 

� kwalifikowalność wydatków, 

� zasadność poziomu kosztów zarządzania w kontekście specyfiki i okresu realizacji projektu  

oraz zgodność z limitem określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach PO KL. 

� prawidłowość sprzędzenia budŜetu projektu. 

Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej, 

zgodnie z systemem wagowym w karcie oceny merytorycznej (patrz: załącznik numer 7). Maksymalna liczba 

punktów do uzyskania za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100. Uzyskanie 60% moŜliwej 

liczby punktów za ogólne kryteria merytoryczne i jednocześnie 60% punktów za poszczególne ich części oznacza 

spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie. Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru 

projektów znajdują się w dokumencie System realizacji PO KL. 

 

4.3. Podpisywanie umów o dofinansowanie projektu 

Przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu IP2 zastrzega sobie moŜliwość podjęcia negocjacji  

z wybranymi podmiotami, ubiegającymi się o dofinansowanie realizacji projektu, w celu wprowadzenia 

niezbędnych zmian do projektu (w części merytorycznej oraz w budŜecie projektu). Niezastosowanie się do uwag 
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i zaleceń IP2, które nie muszą wynikać wyłącznie z uwag ekspertów zawartych w Kartach oceny merytorycznej, 

moŜe skutkować niepodpisaniem umowy. 

Podstawą zobowiązania beneficjenta (projektodawcy) do realizacji projektu jest umowa o dofinansowanie 

realizacji projektu, której załącznikiem jest wniosek złoŜony do konkursu i wybrany do realizacji (ze zmianami 

wynikającymi z negocjacji, podjętych przez IP2.  

W przypadku wyłonienia projektu do dofinansowania, wnioskodawca (projektodawca) podpisuje umowę  

o dofinansowanie projektu, zobowiązującą do realizowania projektu zgodnie z Zasadami finansowania PO KL, 

dostępnymi na stronie internetowej: www.efs.gov.pl. 

Obowiązki beneficjenta odnośnie realizacji projektu ujęte są w umowie o dofinansowanie projektu (patrz: 

załącznik nr 8) oraz przepisach prawnych, dotyczących udzielenia pomocy publicznej z funduszy strukturalnych. 

Umowa o dofinansowanie reguluje takie kwestie jak: 

− przedmiot umowy, 

− zasady i terminy płatności, 

− zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy, 

− monitoring i kontrola, 

− ochrona danych osobowych, 

− obowiązki informacyjne, 

− zasady dokonywania zmian w projekcie, 

− prawa autorskie, 

− dane osobowe, 

− rozwiązanie umowy. 

Zabezpieczenie naleŜytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie ustanawiane 

będzie w następującej formie: 

− dla projektów o wartości poniŜej 10 000 000,00 zł będzie to weksel in blanco wraz z deklaracją 

wekslową . Kwota zabezpieczenia wynosić będzie 100% dofinansowania, 

− dla projektów o wartości powyŜej 10 000 000,00 zł będzie to gwarancja bankowa  

lub ubezpieczeniowa. Kwota zabezpieczenia wynosić będzie wówczas minimum 100% wartości 

najwyŜszej transzy (zgodnie z harmonogramem płatności); 

Ponadto, w przypadku podpisania przez jednego beneficjenta z IP/IP2 kilku umów o dofinansowanie projektu, 

realizowanych równolegle, których łączna wartość przekracza 10 000 000,00 zł oraz kaŜdej kolejnej umowy, 
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której podpisanie powoduje przekroczenie limitu, zabezpieczenie umowy o dofinansowanie ustanawiane jest  

na zasadach jak dla projektów przekraczających wartość 10 000 000,00 zł. 

Zabezpieczenie, o którym mowa powyŜej, powinno obejmować okres od początku do końca realizacji projektu 

oraz jego ostatecznego rozliczenia w Poświadczeniu i deklaracji wydatków IP2 (tj. okres 7 miesięcy  

po planowanej dacie zakończenia realizacji projektu).  

Z obowiązku ustanowienia i wniesienia do IP2 zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy zwolnione są 

jednostki sektora finansów publicznych (na podstawie art. 206 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). 

Na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu IP2 będzie wymagać  

od ubiegającego się o dofinansowanie we wskazanym terminie (nie krótszym niŜ 5 dni od otrzymania  

przez beneficjenta informacji o zatwierdzeniu wersji wniosku po negocjacjach) złoŜenia następujących 

załączników do umowy o dofinansowanie projektu: 

− harmonogramu płatności – (według wzoru stanowiącego załącznik do wzoru umowy  

o dofinansowanie projektu zawartej w Zasadach finansowania PO KL); 

− kopii statutu ubiegającego się o dofinansowanie lub innego dokumentu potwierdzającego zgodność 

działalności, prowadzonej przez ubiegającego się o dofinansowanie, z typem realizowanego projektu; 

− wypisu lub kopii wypisu z organu rejestrowego dotyczącego wnioskodawcy (np. wyciągu  

z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego 

osobowość prawną ubiegającego się o dofinansowanie wraz z danymi osoby upowaŜnionej  

do podejmowania decyzji wiąŜących w imieniu ubiegającego się o dofinansowanie, wydanego nie 

wcześniej niŜ 3 miesiące przed dniem złoŜenia do IP 2 wymaganych załączników do umowy); 

− upowaŜnienia/pełnomocnictwa do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie; załącznik 

wymagany w przypadku, gdy wniosek jest podpisywanej przez osobę/osoby nie posiadające 

statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy jak równieŜ, gdy z dokumentów wynika,  

Ŝe uprawnionymi do podpisywania wniosku są dwie lub więcej osób;  

− informacji o przebiegu pracy zawodowej osób odpowiedzialnych za kluczowe funkcje w zarządzaniu 

projektem wraz z pisemną deklaracją uczestnictwa w projekcie (nie więcej niŜ 3 CV) – (patrz: załącznik 

nr 9);  

− w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie - umowy/porozumienia między partnerami (na 

wspólnym dla wszystkich stron egzemplarzu); 

− oświadczenia ubiegającego się o dofinansowanie oraz Partnera/ów o kwalifikowalności VAT (według 

wzoru stanowiącego załącznik do wzoru umowy o dofinansowanie projektu zawartej w Zasadach 

finansowania PO KL); 
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− uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub innego dokumentu właściwego 

organu, który dysponuje budŜetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), 

zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów współfinansowanych  

z Europejskiego Funduszu Społecznego- jedynie w przypadku, gdy dokument taki jest wymagany  

dla zaciągnięcia zobowiązań przez wnioskodawcę; 

− dokumenty potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy i partnerów; 

− numeru wyodrębnionego na rzecz realizacji projektu rachunku bankowego oraz nazwy banku. 

Kopie dokumentów stanowiących załączniki do umowy powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem  

(na kaŜdej stronie dokumentu lub na pierwszej stronie dokumentu,  z adnotacją „od str. 1 do str. …”, w sytuacji 

gdy strony dokumentu są ponumerowane) przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji wiąŜących 

w imieniu wnioskodawcy, tj. osobę wskazaną w pkt 2.6 wniosku, która podpisała wniosek w części V 

„Oświadczenie” i która ze strony wnioskodawcy będzie podpisywała umowę o dofinansowanie projektu. 

NiezłoŜenie wymaganych załączników w komplecie (w dwóch egzemplarzach) w wyznaczonym terminie oznacza 

rezygnację z ubiegania się o dofinansowanie. Brak zgodności treści załączników z informacjami przekazanymi  

we wniosku skutkuje nie zawarciem umowy z beneficjentem (projektodawcą). Załączniki do umowy  

o dofinansowanie muszą być podpisane przez osobę, która ze strony wnioskodawcy będzie podpisywała 

umowę o dofinansowanie projektu.  

 

4.4. Procedura odwoławcza  

Ubiegający się o dofinansowanie, którego projekt został oceniony negatywnie lub pozytywnie, lecz nie został 

przyjęty do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji (braku środków), które mogłyby być przeznaczone  

na dofinansowanie projektu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie  

(tj. otrzymania pisma ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) moŜe złoŜyć pisemny protest (patrz: załącznik nr 10). 

Wniesienie protestu po terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia, o czym IP2 niezwłocznie 

informuje wnioskodawcę.  

Protest moŜe dotyczyć zarówno oceny formalnej, jak teŜ merytorycznej. 

Protest moŜe zostać złoŜony jedynie w formie pisemnej. 

W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu, ubiegający się o dofinansowanie, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, moŜe skierować odwołanie do IP. Odwołanie 

wniesione do innej instytucji lub złoŜone po terminie nie podlega rozpatrzeniu.  

Zgodnie z art. 30 c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadza polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, 

poz. 712, z późn. zm.) od negatywnego wyniku procedury odwoławczej, tj. jedynie od negatywnego 
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rozstrzygnięcia wszystkich środków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji PO KL wnioskodawcy 

przysługuje skarga wnoszona bezpośrednio do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 

dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku procedury odwoławczej, wraz z kompletną 

dokumentacją w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją w przedmiocie oceny 

projektu, kopie wniesionych środków odwoławczych oraz informacji o wyniku procedury odwoławczej. Skarga 

podlega opłacie sądowej. 

Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu znajdują się w dokumencie System 

Realizacji PO Kapitał Ludzki w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki”, dostępnym na stronie internetowej www.efs.gov.pl. 

IP2 zaleca wnioskodawcom przygotowywanie protestów na wzorze załączonym do Dokumentacji konkursowej 

(zał. nr 11). 

 

V. Kontakt i dodatkowe informacje IP2 

Dodatkowych informacji dla ubiegających się o dofinansowanie udziela IP2: Wydział Instytucji Pośredniczącej II 

stopnia w Ośrodku Rozwoju Edukacji Al. J. Ch. Szucha 25,  00-918 Warszawa, tel.(22) 347 48 50, 

www.ore.edu.pl. 

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela: Pani Agnieszka Jarosz, tel. (22) 34 74 177,  

adres e-mail: agnieszka.jarosz@ip2.men.gov.pl. 

 

VI. Załączniki  

Załącznik nr 1: Harmonogram rund konkursowych. 

Załącznik nr 2: Wzór wniosku o dofinansowanie projektu PO KL wraz z instrukcją jego wypełniania  

Załącznik nr 3: Wzór umowy partnerskiej 

Załącznik nr 4: Wzór Karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu  

Załącznik nr 5: Lista sprawdzająca, słuŜąca pomocą w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie kryteria 

formalne 

Załącznik nr 6: Wzór Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu  

Załącznik nr 7: Kryteria wyboru projektów 

Załącznik nr 8: Wzór umowy o dofinansowanie projektu  

Załącznik nr 8a: Załączniki do wzoru umowy  
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Załącznik nr 9: Wzór CV 

Załącznik nr 10: Wzór protestu 


