
Kryteria wyboru projektów 

w ramach IX Osi Priorytetowej

RPO WP 2014-2020 

Jakość edukacji i kompetencji 

w regionie

Działanie 9.2

Działanie 9.4

Działanie 9.6

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Edukacji EFS



Uwagi zgłoszone do

kryteriów dla: 

Działania 9.2

„Poprawa jakości kształcenia 

ogólnego”

(2 uwagi MRiRW., 7 uwag KE) – wyjaśnienia,  uwagi 

nieuwzględnione. 

Propozycja IZ/IP - przyjęcie kryteriów dostępu bez 

zmian, zmiana pkt dla kryteriów premiujących 

(autopoprawka)



Uwaga MRiRW:

Kryterium 7 - Wsparcie jest udzielane jednokrotnie dla tej samej szkoły w

ramach danego konkursu. Prosimy o przeformułowanie definicji kryterium.

Obecnie zaproponowany zapis nie jest jednoznaczny.

Propozycja zapisu: Szkoła może być objęta wsparciem raz w ramach

działania 9.2 w okresie 2014-2020. Oznacza to, że szkoła może otrzymać

wsparcie jeden raz w ciągu trwania Programu w następstwie

samodzielnego wnioskowania o wsparcie albo w wyniku wniosków

realizowanych np. przez organ prowadzący lub placówkę doskonalenia

nauczycieli. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji wszystkie wnioski

składane na rzecz danej szkoły zostaną odrzucone.

Odpowiedź IP WUP: Uwaga nieuwzględniona - wyjaśnienie

Rozszerzenie definicji dla kryterium 7 nie pozwoli na prawidłową

weryfikację jego spełnienia, ponieważ zaproponowana nowa definicja

wskazuje, że należy sprawdzić, czy dana szkoła jest objęta wsparciem raz w

ramach programu, natomiast wprowadzając kryterium nr 7 chodziło o to,

żeby zweryfikować czy dana szkoła jest objęta wsparciem raz w ramach

danego konkursu. Weryfikacja czy wsparciem są objęte szkoły, które nie

korzystały dotychczas ze wsparcia w konkursie nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-

008/16 w ramach Działania 9.2 RPO WP 2014-2020 odbywa się na podstawie

kryterium nr 8.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Uwaga MRiRW:

Kryterium 8 - Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie te szkoły realizujące

kształcenie ogólne, które nie korzystały dotychczas ze wsparcia w konkursie nr

RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 w ramach Działania 9.2 RPO WP 2014-2020.

Prosimy o uzasadnienie takiego podejścia. Czy takie rozwiązanie nie tworzy

ryzyka niewydatkowania środków? Prosimy o informacje ile szkół w tym z

obszarów wiejskich już skorzystało z tego wsparcia a także ile szkół jeszcze nie

korzystało z tej pomocy.

Odpowiedź IP WUP: Wyjaśnienie
Zastosowanie kryterium w konkursie nie stworzy ryzyka niewydatkowania

środków przeznaczonych na działanie 9.2.

W trwającym konkursie do oceny merytorycznej zostało skierowanych 60

projektów, w których Wnioskodawcy planują objąć wsparciem 330 szkół, w tym

271 z obszarów wiejskich. Zgodnie z wykazem szkół wg Systemu Informacji

Oświatowej (stan na dzień 21.03.2016 r.) w województwie podkarpackim

funkcjonuje 1537 szkół, w tym 943 z obszarów wiejskich. Nawet zakładając, że

wszystkie szkoły w ramach 1 konkursu otrzymają wsparcie to do skorzystania z

pomocy kwalifikuje się jeszcze 1207 szkół (1537-330), w tym 672 z obszarów

wiejskich (943-271).

Przy mocno ograniczonych kwotach alokacji przeznaczonych na Działanie 9.2

nie jest zasadne udzielanie wsparcia po raz drugi podmiotom, które zostały nim

objęte w pierwszym konkursie, a pozostawienie bez pomocy podmiotów, które

jej potrzebują, a nie korzystały dotychczas ze wsparcia z EFS.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Uwaga KE EMPL:

Prosimy o dodanie kryterium: Realizacja projektu zostanie każdorazowo poprzedzona

diagnozą potrzeb. Działania zaproponowane w projekcie będą odpowiadać na potrzeby

zidentyfikowane w diagnozie. W zależności od charakteru wsparcia diagnoza powinna

być przeprowadzona na szczeblu regionalnym/lokalnym i instytucjonalnym. Diagnoza

na szczeblu lokalnym powinna być zgodna z diagnozą regionalną. Diagnoza

instytucjonalna powinna być przygotowana według wzoru określonego w regulaminie

konkursu i powinna zawierać między innymi inwentaryzację sprzętu, ze szczególnym

uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków Unii Europejskiej we wcześniejszych

perspektywach finansowych. Diagnoza powinna być częścią wniosku projektowego, a

zgodność zaproponowanego w ramach projektu wsparcia powinna podlegać ocenie w

ramach stosownego kryterium wyboru projektów.

Odpowiedź IP WUP: Uwaga nieuwzględniona
Tworzenie dodatkowego kryterium jest niepotrzebne. Odpowiednie zapisy wskazujące

na konieczność przeprowadzenia przez Wnioskodawcę diagnozy, zaplanowania w

projekcie działań odpowiadających na potrzeby wynikające z diagnozy oraz

uszczegółowienie informacji na temat tego, co powinna zawierać diagnoza znajdą się w

regulaminie konkursu. Z zapisów we wnioskach aplikacyjnych złożonych i ocenionych

dotychczas w ramach realizowanego konkursu wynika, że Wnioskodawcy diagnozują

problemy i potrzeby szkół i placówek oświatowych oraz planują w projektach działania,

które wynikają z problemów i potrzeb zidentyfikowanych w diagnozach. Ponadto w

konkursie nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 z Działania 9.2 Wnioskodawcy zgodnie z

zapisami Regulaminu konkursu zostali zobowiązani do składania informacji o

posiadanym sprzęcie (z uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków Unii

Europejskiej) w odrębnym załączniku do wniosku aplikacyjnego.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Uwaga KE EMPL:

Prosimy o wyjaśnienie jak zostały wyznaczone kwoty w kryterium 2 i

dlaczego występuje różnica pomiędzy szkołami zawodowymi i

pozostałymi?

Odpowiedź IP WUP: Wyjaśnienie
Kwoty wsparcia dla szkół zostały określone na podstawie doświadczeń IP

wynikających z realizacji projektów w poprzedniej perspektywie finansowej.

Ich wartości zostały określone na poziomie gwarantującym osiągnięcie w

realizowanych projektach rezultatów współmiernych do założonych

kosztów.

Niższa wartość wsparcia w przypadku zasadniczych szkół zawodowych

wynika z poniższych przesłanek:

- w liceach i technikach realizowana jest większa liczba godzin przedmiotów

ogólnokształcących w zakresie rozszerzonym, z uwagi na to, że uczniowie

tych typów szkół zdają egzamin maturalny, natomiast uczniowie zsz do

matury nie przystępują i nie realizują rozszerzonego wymiaru godzin;

-zsz wchodzą w skład zespołów szkół i dzięki temu mają łatwiejszy dostęp

do infrastruktury i środków dydaktycznych.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Uwaga KE EMPL:

Dodanie kryterium dostępu wprowadzającego wymóg otwartego,

publicznego udostępniania materiałów edukacyjnych i szkoleniowych

stworzonych w ramach projektów (takich o którym mowa np w kryterium 5).

Komisja Europejska rekomenduje w tym zakresie przekazanie na mocy

umowy o dofinansowanie projektu praw autorskich do produktów

powstałych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS do

instytucji pośredniczącej (lub zarządzającej) i wprowadzenie

obligatoryjnego wymogu udostępniania powstałych materiałów

edukacyjnych i szkoleniowych na zasadzie wolnej licencji. Beneficjent

deklaruje, jakie wolne licencje będą zastosowane oraz że odpowiednie

oznaczenia znajdą się na portalach internetowych (własnych i/lub

należących do podmiotów trzecich), za pośrednictwem których zasoby te

będą udostępniane. Zostanie również określone na jakim portalu takie

materiały będą udostępniane.

Odpowiedź IP WUP: Uwaga nieuwzględniona
Nie jest zasadne tworzenie dodatkowego kryterium dostępu

wprowadzającego wymóg otwartego, publicznego udostępniania

materiałów edukacyjnych i szkoleniowych stworzonych w ramach

projektów. IP zagwarantuje, że powyższy wymóg zostanie spełniony

poprzez ujęcie odpowiednich zapisów w umowie o dofinansowanie w

paragrafie dotyczącym praw autorskich.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Zapisy z obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie

projektu dotyczące zagadnień poruszanych przez KE:

1. Beneficjent zobowiązany jest, na wezwanie Instytucji

Pośredniczącej do przekazania praw autorskich do produktów

powstałych w ramach Projektów współfinansowanych w

ramach EFS na rzecz Instytucji Pośredniczącej.

2. Beneficjent zobowiązany jest do udostępniania powstałych

nowych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych w ramach

Projektu (np. podręczników, scenariuszy zajęć, materiałów

multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji.

3. Beneficjent zobowiązany jest do zadeklarowania, jakiego

rodzaju wolne licencje będą zastosowane w ramach Projektu,

jak również do odpowiedniego oznaczenia portali

internetowych (własnych i/lub należących do podmiotów

trzecich), za pośrednictwem, których zasoby te będą

udostępniane.

4. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się także do Partnerów.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Uwaga KE EMPL:

Dodanie kryterium premiującego wykorzystanie istniejących

materiałów edukacyjnych np w ramach szkoleń.

Odpowiedź IP WUP: Uwaga nieuwzględniona

W opinii IZ RPO WP 2014-2020 wprowadzenie takiego kryterium

będzie bardzo trudne do weryfikacji. W zasadzie każdy

wnioskodawca będzie w stanie wykazać, że wykorzystuje „jakieś”

posiadane zasoby/materiały, co w praktyce oznaczało będzie, że

spełnia kryterium. Kryterium premiujące powinno w opinii IZ RPO

WP 2014-2020 prowadzić do wsparcia podmiotów, które

faktycznie wykażą, że planują zrealizować projekt w zakresie

”znacząco lepszym” niż standardowo – np. trudniejsza grupa

docelowa, kompleksowe wsparcie, wyższa efektywność itp.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Uwaga KE EMPL:

Uważamy ze kryterium premiujące 1 (najniższe wyniki edukacyjne) powinno

być kryterium dostępu.

Odpowiedź IP WUP: Uwaga nieuwzględniona ale zwiększono premię

punktową za to kryterium z 20 na 30 punktów
Z danych zebranych przez IP na podstawie danych OKE Kraków wynika, że

na 1657 szkół (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne –

licea i technika) 478 szkół kwalifikowało się do objęcia wsparciem

(osiągnęło niskie wyniki; w przypadku SP wynik ze sprawdzianu na skali

staninowej mniejszy lub równy 4, w przypadku gimnazjów wynik z

egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z

matematyki lub z przedmiotów przyrodniczych mniejszy lub równy 4,

odsetek sukcesów maturalnych na poziomie niższym lub równym 80% w

przypadku liceów oraz 60% w przypadku techników).

W pierwszym naborze projektów ogłoszonym w ramach Działania 9.2

wsparciem potencjalnie może zostać objętych 330 szkół. W przypadku

przeniesienia pierwszego kryterium premiującego do kryteriów dostępu,

przy założeniu konieczności spełnienia niskich wyników na poziomie

założonym w 1 kryterium premiującym tylko 148 szkół mogłoby aplikować o

dofinansowanie (478 szkół, które spełniają wymóg niskich wyników – 330

szkół, które potencjalnie mogą zostać objęte wsparciem w 1 konkursie z

działania 9.2).

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Zmiana punktacji kryteriów premiujących w związku z uwagą KE

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2

Nazwa kryterium
Punkty
przed 

zmianą

Punkty 
po 

zmianie

1.Projekt jest skierowany wyłącznie do szkół, 
które osiągnęły najniższe wyniki edukacyjne.

20 30

2.Projekt jest realizowany wyłącznie w szkołach 
/ w szkole zlokalizowanych na obszarach gmin 
wiejskich, części wiejskiej gmin miejsko –
wiejskich (leżącej poza miastem) i miast do 25 
tys. mieszkańców.

10 5

3.Kryterium efektywności wykorzystania 
wyposażenia szkolnych pracowni 
przyrodniczych i pracowni TIK stworzonych 
bądź doposażonych w ramach projektu.

10 5



Uwaga KE EMPL:

Kryterium premiujące 2 (premiowanie szkół z terenów wiejskich) ma

charakter terytorialny, a wsparcie EFS z zasady ma charakter

tematyczny. Wsparcie powinno być udzielane w oparciu o

konkretne wyniki diagnozy. Tutaj te wyniki są uogólnione, dlatego

kryterium to powinno być zastąpione zaproponowanym kryterium

dostępu.

Odpowiedź IP WUP: Uwaga nieuwzględniona

Z zapisów RPO WP 2014-2020 wynika, że pomimo realizacji

projektów wspierających rozwój infrastruktury edukacyjnej w

ramach PO KL 2007-2013 w znacznej części na obszarach

wiejskich, stan tej infrastruktury uległ poprawie, nadal jednak

występują widoczne opóźnienia w zakresie jej rozwoju. Inwestycje

infrastrukturalne w obszarze kształcenia ogólnego ograniczać się

będą do wyposażenia lub doposażenia w nowoczesny sprzęt ICT i

materiały dydaktyczne pracowni w szkołach podstawowych,

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Uwaga KE EMPL:

Dla projektów doposażenia w ICT, zapewnienie poprzez kryteria osiągnięcia

określonego poziomu gotowości technicznej w ciągu 6 miesięcy od zakończenia

projektu dla projektów, w których rozwijane są nowe narzędzia technologii

informacyjno-komunikacyjnych.

Odpowiedź IP WUP: Uwaga nieuwzględniona
Nie jest zasadne tworzenie dodatkowego kryterium. IP zagwarantuje, że powyższy wymóg,

zawarty w Wytycznych …….." zostanie spełniony poprzez umieszczenie odpowiednich

zapisów w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie.

W treści wniosku o dofinansowanie wnioskodawcy zamieszczaja obowiazkowo stosowne

oswiadczenie w zakresie osiagniecia funkcjonalnosci – jest to weryfikowane na etapie

oceny merytorycznej i ewentualnie uzupełniane podczas negocjacji.

We wzorze umowy o dofinansowanie projektu IP przewidziała w paragrafie dotyczącym

odpowiedzialności Beneficjenta możliwość wprowadzenia zapisów odnośnie zachowania

trwałości.

W przypadku Działania 9.2 w umowie zostanie wprowadzony zapis dotyczący obowiązku

osiągnięcia funkcjonalności przez Beneficjentów, którzy realizują wsparcie w formie

zakupu wyposażenia szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz

narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach

systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej, w

ramach 3 typu projektu.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Uwagi zgłoszone do

kryteriów dla: 

Działania 9.4

„Poprawa jakości kształcenia 

zawodowego”

(1 uwaga MRiRW, 2 uwagi MEN, 3 uwagi KE)

Odpowiedź IZ/IP: wyjaśnienia, 3 uwagi 

uwzględnione, 

Propozycja IZ/IP

-zmiana kryterium dostępu/definicja nr  1

-zmiana kryterium dostępu/definicja nr 3



Uwaga KE EMPL: (kryterium dostępu nr 1).

Realizacja projektu powinna zostać poprzedzona diagnozą potrzeb.

Działania zaproponowane w projekcie powinny odpowiadać na potrzeby

zidentyfikowane w diagnozie. Realizowanie projektu w partnerstwie z

przedsiębiorcami niewątpliwie wpływa pozytywnie na zapewnienie zgodności z

potrzebami regionalnego rynku pracy. Diagnoza powinna wiec być przeprowadzona nie

tylko na szczeblu instytucjonalnym (elementy kryterium 6) ale również regionalnym.

Projekt powinien wpisywać się w regionalna strategie kształcenia zawodowego,

odpowiadającego na potrzeby rynku pracy i biorąc pod uwagę sektory o strategicznym

znaczeniu dla rozwoju regionu, jak również w miarę możliwości tendencje

zapotrzebowania na umiejętności w przyszłości. Diagnoza instytucjonalna

powinna być przygotowana według wzoru określonego w regulaminie

konkursu i powinna zawierać między innymi inwentaryzację sprzętu, ze

szczególnym uwzględnieniem sprzętu zakupionego ze środków Unii

Europejskiej we wcześniejszych perspektywach finansowych.

Odpowiedź IP WUP: Uwaga czesciowo uwględniona

Proponujemy modyfikację brzmienia i definicji kryterium dostępu nr 1 w

taki sposób aby tworzenie nowych czy modyfikacja istniejących warunków

była poprzedzona rozszerzoną diagnozą na szczeblu regionalnym. Nie

przewiduje się przygotowania wzoru diagnozy natomiast w Regulaminie

Konkursu zostaną wskazane kluczowe elementy które powinna zawierać

diagnoza.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.4



Uwaga MEN (do kryterium dostępu nr 1):

Z zapisów wprost nie wynika, że chodzi o otwarcie kształcenia w

nowych zawodach w danej jednostce systemu oświaty. Ponadto

działania podejmowane w projekcie związane z weryfikacją treści

kształcenia powinny uwzględniać cele i efekty kształcenia w

danym zawodzie określone w podstawie programowej kształcenia

w zawodach.

Odpowiedź IP WUP: Wyjaśnienie – uwaga uwzględniona

W definicji kryterium nr 1 dodano odpowiedni zapis wskazujący,

że chodzi o kierunek w danej jednostce systemu oświaty.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.4



Projekt zakłada otworzenie kształcenia w

nowym zawodzie / nowych zawodach i/lub

weryfikację treści kształcenia w zawodzie już

nauczanym / zawodach już nauczanych w danej

szkole. Wymagane jest, aby potrzeba otwarcia

kształcenia w nowym zawodzie i/lub weryfikacja

wynikała z pogłębionej analizy potrzeb

regionalnego rynku pracy a kształcenie w ww.

zawodzie/zawodach objęte było patronatem

przedsiębiorcy.

Działanie 9.4

Kryterium specyficzne dostępu nr 1 

(modyfikacja w związku z uwagą KE)



Konkurs pilotażowy ukierunkowany jest na stworzenie rozwiązań wspierających ścisłe powiązanie

zakresu zawodowego kształcenia formalnego z bieżącymi i przyszłymi potrzebami rynku pracy,

dlatego w ramach tego konkursu możliwe jest dofinansowanie tylko i wyłącznie projektów

zakładających uruchomienie kształcenia w nowym zawodzie w danej szkole lub weryfikację i

modyfikację treści kształcenia w zawodzie już nauczanym, z uwzględnieniem celów i efektów

kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, w odpowiedzi na

zapotrzebowanie konkretnych pracodawców i w ścisłej współpracy z nimi. Potrzeba utworzenia lub

modyfikacji istniejącego kierunku powinna wynikać z zawartej we wniosku o dofinansowanie

diagnozy regionalnego rynku pracy wskazującej na realne i wysokie zapotrzebowanie na nowy

zawód lub modyfikację programu nauczanego już zawodu. Diagnoza ta powinna uwzględniać

sektory o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu, jak również w miarę możliwości tendencje

zapotrzebowania na umiejętności w przyszłości, a także odnosić się do potencjału

instytucjonalnego Wnioskodawcy. W celu zwiększenia trwałości efektów projektów oraz bliższego

związania pracodawcy ze szkołą projekt powinien również przewidywać objęcie kierunku patronatem

przez pracodawcę, o ile (w przypadku kierunków zmodyfikowanych) dotychczas nie był on

ustanowiony.

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Z treści

wniosku powinno jasno wynikać w jakim zawodzie kształcenie zamierza otworzyć szkoła i/lub który

zawód będzie weryfikowany, a jego program kształcenia modyfikowany (należy podać co najmniej

symbol cyfrowy i nazwę zawodu zgodnie z Klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego).

Ponadto wniosek powinien zawierać czytelną deklarację utworzenia klasy patronackiej lub

informację o trwającym patronacie. W części drugiej punktu 3.2 wniosku należy umieścić kluczowe

wnioski z diagnozy o której mowa powyżej z podaniem odpowiednich danych potwierdzające

zapotrzebowanie na utworzenie lub modernizację kierunku kształcenia.

Działanie 9.4

Definicja: Kryterium specyficznego dostępu nr 1 

(modyfikacja w związku z uwagą KE i MEN)



Uwaga MEN (do kryterium dostępu nr 3) – doprecyzowanie

zapisów dot.: podstawy programowej, celów i zadań kształcenia

zawodowego, efektów kształcenia.

Odpowiedź IP WUP: Wyjaśnienie – uwaga uwzględniona

Projektując kryterium nr 3 IP WUP założył, że zgodność z

podstawą programową jest kwestią oczywistą dla potencjalnych

wnioskodawców w tym Działaniu, niemniej jednak uwagę

uwzględniono modyfikując kryterium nr 3 i definicję zgodnie z

uwagami MEN.

Działanie 9.4

Kryterium specyficzne dostępu nr 3



Projekt zakłada formę wsparcia w postaci opracowania lub

modyfikacji programu/ów nauczania, przy czym:

• Opracowany/e / zweryfikowany/e program/y

wymaga/ją formalnego zatwierdzenia, tak ze strony

dyrektora szkoły, jak i ze strony pracodawcy – partnera,

• Opracowany/e / zweryfikowany/e program/y zawiera/ją

cele i efekty kształcenia określone w podstawie

programowej, ze szczególnym uwzględnieniem nabywania

przez uczniów kompetencji społecznych niezbędnych do

pracy w danym zawodzie oraz sposoby / metody ich

kształtowania / wzmacniania.

Działanie 9.4

Kryterium specyficzne dostępu nr 3 

(modyfikacja w związku z uwagą MEN)



Z badań opinii pracodawców wynika, że absolwenci szkół prowadzących kształcenie

zawodowe są słabo lub nieadekwatnie przygotowani do podejmowania pracy, w

związku z tym w projektach pilotażowych wymagane jest opracowanie lub

zweryfikowanie programu nauczania na danym kierunku w taki sposób, aby

uwzględniał on ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego, cele i efekty

kształcenia w zawodzie oraz oczekiwane przez pracodawców efekty kształcenia.

Program kształcenia powinien uwzględniać nie tylko określone efekty kształcenia, ale

również określać uzgodnione z pracodawcami – partnerami sposoby i metody

kształtowania i wzmacniania kompetencji oczekiwanych przez rynek pracy.

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. Z

zapisów wniosku (głównie w punkcie 4.1) powinno wynikać, jakie działania zostaną

podjęte w zakresie opracowania lub weryfikacji i modyfikacji programów, należy

wskazać etapy prac oraz opisać rolę partnera – pracodawcy. Dopuszczalne jest

również, aby zadania związane z opracowaniem/modernizacją programu były

wykonane przed rozpoczęciem projektu na etapie opracowania partnerskiego

wniosku o dofinansowanie. W takiej sytuacji należy w punkcie 3.2 wniosku zawrzeć

stosowną informację oraz podać podstawowe dane na temat zastosowanej procedury

opracowania programu w tym opisać rolę partnera oraz streścić kluczowe założenia

programu lub najistotniejsze zmiany w programie w przypadku modyfikacji

istniejącego programu.

Działanie 9.4

Definicja: Kryterium specyficznego dostępu nr 3

(modyfikacja w związku z uwagą MEN)



Uwaga KE EMPL: (wprowadzenie odrębnego kryterium dostępu)

Diagnoza powinna być częścią wniosku projektowego, a zgodność

zaproponowanego w ramach projektu wsparcia powinna podlegać ocenie w

ramach stosownego, odrębnego kryterium wyboru projektów.

Odpowiedź IP WUP: Uwaga nieuwzględniona
IP WUP nie widzi potrzeby załączania całej diagnozy do wniosku

projektowego jak również konieczności i celu jej oddzielnego oceniania w

odrębnym kryterium.

Po pierwsze jest to sprzeczne z zasadą upraszczania procesu aplikowania i

wydłuży proces oceny wniosków.

Po drugie kluczowe wnioski z diagnozy znajdują się każdorazowo we

wniosku, gdyż wymaga tego Regulamin Konkursu, który określa również co

powinno znaleźć się w diagnozie (jej główne elementy).

Na diagnozie opiera się cały wniosek i zgodność projektu z diagnozą

podlega wnikliwej ocenie na etapie oceny merytorycznej projektu,

szczególnie w kontekście kryterium dotyczącego zasadności realizacji

projektu, ale również zgodności projektu z celami RPO i w zakresie

trafności doboru instrumentów realizacji projektu.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.4



Uwaga KE EMPL: Proponujemy wprowadzenie kryterium dotyczącego

zapewnienia i monitorowania wysokiej jakości staży i praktyk przez

szkoły/placówki systemu oświaty.

Odpowiedź IP WUP: Uwaga nieuwzględniona
IP WUP w miarę możliwości unika wprowadzania kryteriów oceny

wniosków, których spełnienie można zweryfikować wyłącznie w oparciu o

deklarację zawartą przez Wnioskodawcę we wniosku aplikacyjnym. Zamiast

tego w Regulaminie Konkursu podane są wymogi dotyczące warunków i

sposobu organizacji staży i praktyk, które Wnioskodawcy muszą

uwzględnić sporządzając wniosek o dofinansowanie. Weryfikacja

spełnienia tych wymogów i ocena sposobu zapewnienia jakości

prowadzona jest na etapie oceny merytorycznej projektu, kwestie te mogą

być również negocjowane. Możliwa jest weryfikacja jakości staży i praktyk

w przypadku konkretnych projektów w formie np. wizyt monitorujących czy

kontroli na miejscu.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.4



Uwaga MRiRW:

Proponujemy aby konkurs pilotażowy został rozszerzony o ginące zawody

(które w wielu przypadkach) można nazywać zawodami nowymi lub

zawodami, które powinny zostać dostosowane do obecnych potrzeb na

rynku. Dla przykładu kowalstwo artystyczne, wikliniarstwo, garncarstwo,

bednarstwo itp. Obecnie zapotrzebowanie na tego typu usługi (dotychczas

bardzo silnie związane z obszarami wiejskimi), jest bardzo poszukiwane.

Rozwój tych zawodów jest również ważny biorąc pod uwagę poszukanie

nowych form zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Odpowiedź IP WUP: Wyjaśnienie
Jako nowy zawód należy rozumieć zawód, dla którego kształcenie

dotychczas nie było realizowane. Oznacza to, że możliwe jest otwieranie

kształcenia w tzw. „ginących zawodach”, warunkiem jest jednak objęcie

kierunku patronatem przedsiębiorstwa. Zapotrzebowanie na utworzenie

kierunku w „ginącym zawodzie” musi być jednak wyraźnie wykazane i

opierać się na twardych danych wynikających z pogłębionej diagnozy rynku

pracy.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.4



Uwagi zgłoszone do

kryteriów dla: 

Działania 9.6 „Wsparcie stypendialne 

dla uczniów”  
Poddziałania 9.6.1 i 9.6.2

(1 uwaga MRiRW, 1uwaga KE)

Odpowiedź IZ/IP: wyjaśnienia, 

Propozycja IZ/IP:

Przyjęcie kreytriów bez zmian



Uwaga KE EMPL: Kryteria powinno zostać doprecyzowane - jakie oceny

klasyfikacyjne będą uznane za oznaczające "szczególne uzdolnienia".

Odpowiedź IP WUP: Uwaga nieuwzględniona
Sposób weryfikacji kryterium (jakie oceny) zostanie dokładnie określone we wniosku aplikacyjnym

projektu pozakonkursowego- złożonego przez UMWP oraz z regulaminie naboru uczestników.

Szczególne uzdolnienia weryfikowane są kilkoma kryteriami łącznie:

- dobra lub wysoka średnia ocen z wszystkich przedmiotów (w przypadku u.sz. zawodowych pow.

4,3, w przypadku u.sz. ogólnokształcących pow.5,0),

- bardzo wysoka średnia ocen z 3 przedmiotów z grupy przedmiotów przyrodniczych,

informatycznych, zawodowych, języków obcych lub matematyki, (5,0 – 6,0)

- osiągnięcia na olimpiadach, konkursach szczebla co najmniej wojewódzkiego, organizowanych na

podstawie przepisów MEN (tzw. „kuratoryjne”), w zakresie przyrodniczych, informatycznych,

zawodowych, języków obcych lub matematyki

Lub - osiągnięcia na innych konkursach organizowanych przez uczelnie, szkoły, organizacje

branżowe, instytucje edukacyjne, w zakresie przyrodniczych, informatycznych, zawodowych,

języków obcych lub matematyki,

Dotychczas obowiązywało też kryterium wysokich osiągnięć z egz. zewn. na

zakończenie szkoły podstawowej (w przypadku u. gimnazjów) i na zakończenie

gimnazjum (w przypadku u. szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących). Jeżeli

egzaminy te będą utrzymane w kolejnych latach, kryterium to będzie nadal

obowiązywać, natomiast jeżeli tych egzaminów nie będzie, kryterium zostanie

usunięte. W związku z trwającymi pracami nad zmianą systemu oświaty, kryteria te

nie mogą być traktowane jako ostateczne.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.6



Uwaga MRiRW: Kryterium 1 - Grupę docelową projektu stanowić będą

wyłącznie uczniowie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji materialnej…

Będziemy wdzięczni za wyjaśnienie w jaki sposób będzie liczony dochód, w

tym w jaki sposób zostanie uwzględniony dochód z gospodarstwa rolnego

oraz świadczenia rodzinne 500 plus.

Odpowiedź IP WUP: Wyjaśnienie
Dochód na osobę w rodzinie, uprawniający do otrzymania stypendium w

ramach projektów realizowanych w ramach poddziałań 9.6.1 i 9.6.2 liczony

jest w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Stypendium

może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczny dochód na 1 osobę

nie przekracza dwukrotności progu dochodowego określonego w ww.

ustawie, czyli 674x2=1348 zł lub, jeżeli w rodzinie jest dziecko

niepełnosprawne, 764x2=1528 zł. Pod uwagę bierze się dochód netto. Do

dochodu nie wlicza się świadczeń z Programu 500+. W przypadku

posiadania gospodarstwa rolnego, dochód liczony jest na podstawie kwoty

określanej corocznie przez Prezesa GUS, jako średni dochód z 1ha

przeliczeniowego, tj. ok. 2,5 tys. zł rocznie z 1 ha przeliczeniowego

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.6
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