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Uwagi zgłoszone do

kryteriów dla: 

DZIAŁANIE 9.3 PODNOSZENIE 

KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH 

W OBSZARZE TIK I JĘZYKÓW 

OBCYCH

2 uwagi  KE - uwagi nieuwzględnione. 

Propozycja IZ/IP - przyjęcie kryteriów dostępu bez 

zmian.



DZIAŁANIE 9.3

Uwaga KE 1: ograniczanie doświadczenia jedynie do 

działalności w województwie nie znajduje uzasadnienia 

szczególnie dla szkoleń językowych. Jeżeli chodzi o 

kształcenie językowe to potrzeby odbiorców są 

określone przez poziom znajomości jeżyka a nie 

lokalizacje w związku z tym potrzeby w województwie 

podkarpackim są takie same jak w innych 

województwach. Kryterium powinno zostać zmienione 

gdyż w obecnym kształcie jest dyskryminujące.



DZIAŁANIE 9.3
Odpowiedź IP: 

W obecnie realizowanych przez IP WUP projektach 

wnioskodawcy spoza terenu województwa podkarpackiego 

mają poważne kłopoty z rekrutacją grupy docelowej, 

konsekwencją tej sytuacji są coraz częstsze przypadki 

rozwiązywania umowy o dofinansowanie projektu. 

Przedmiotowe kryterium ma na celu weryfikację potencjału 

Wnioskodawcy do skutecznej i efektywnej realizacji 

przedsięwzięcia na obszarze województwa podkarpackiego. 

Szkoły językowe posiadające siedzibę lub oddział na 

Podkarpaciu mają lepsze rozeznanie w zakresie potrzeb 

lokalnej społeczności, w tym osób dorosłych z obszaru, na 

którym funkcjonują i skutecznego dotarcia do nich. Mając na 

uwadze założone do osiągnięcia wskaźniki, kluczowe 

znaczenie ma weryfikacja doświadczenia na określonym 

terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu. 



DZIAŁANIE 9.3

Uwaga KE 2: Kryterium dostępu 3 - zaproponowane 

brzmienie kryterium nie gwarantuje koncentracji na 

osobach starszych i o niskich kwalifikacjach. 

Proponujemy ukierunkowanie 50% interwencji na osoby 

starsze powyżej 50-go roku życia i na osoby nisko-

wykwalifikowane na poziomie ISCED 1 lub 2. jeżeli 

chodzi o dodatkowo prowadzone grupy to czy diagnoza 

wskazuje ze udział tych grup w szkleniach językowych 

powinien być promowany?.



DZIAŁANIE 9.3

Odpowiedź IP:
W przedmiotowym kryterium w grupie docelowej ujęte są osoby posiadające 

wykształcenie do poziomu ISCED 3 (w tym zawierają się osoby z wykształceniem 

na poziomie ISCED 1) zatem nie ma znaczenia dodatkowe premiowanie osób o 

jeszcze niższym wykształceniu. 

W obecnie wdrażanych przez IP WUP projektach identyfikujemy problemy z 

rekrutacją osób powyżej 50 roku życia oraz osób o niskich kwalifikacjach 

W ramach poprzednich naborów projekty były skierowane w 100 % do ww. grup. 

Wsparcie do tych osób kierowane jest również w ramach innych Osi 

Priorytetowych, osoby z w/w grup nie są dużym stopniu zainteresowane 

podnoszeniem swoich kwalifikacji, (zwłaszcza językowych), dlatego też 

rozszerzenie grupy docelowej jest zasadne. 

Z badań przeprowadzonych na zlecenie WUP w Rzeszowie „Potencjał kadrowy 

podkarpackiego rynku pracy" Rzeszów 2017 r., wynika m.in. że, głównymi 

powodami braku zainteresowania podnoszeniem własnych kwalifikacji są opieka 

nad osobą zależną (dziecko, niepełnosprawny), zły stan zdrowia lub podeszły 

wiek. W związku z tym uznajemy za zasadne włączenie do kryterium 

dodatkowych grup, które poszerzą możliwe do obejmowania wsparciem 

spektrum osób.



Uwagi zgłoszone do kryteriów dla: 

Działania 9.4

„Poprawa jakości kształcenia 

zawodowego”

2 uwagi/ KE – uwzględnione 

+ 2 wyjaśnienia



Działanie 9.4

Pytanie: prosimy o przedstawienie wniosków z pilotażu tego

konkursu w 2017 roku, które skłoniły Państwa do jego

powtórzenia.

Wyjaśnienia IP: W ramach pierwszego konkursu

ogłoszonego w III br. złożono 4 wnioski, z czego 3 otrzymały

dofinansowanie. Projekty rozpoczęły się we IX br. Są to

projekty partnerskie szkół z lokalnymi firmami produkcyjnymi.

Dodatkowo IP WUP przeprowadził kilka spotkań z

pracodawcami, które potwierdziły duże zainteresowanie z ich

strony w zakresie zacieśnienie współpracy ze szkołami. Stąd

proponujemy ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach

działania.



Działanie 9.4

Pytanie: Jak weryfikowana jest zasadnosc diagnozy i

analizowana jest jej zgodnosc z diagnoza potrzeb

wykonana na poziomie regionalnym?

Wyjaśnienia IP: Diagnoza wykazana we wniosku o

dofinansowanie będzie konfrontowana z zapisami

różnych opracowań regionalnych, w tym. m. in. wynikami

badania: „Zapotrzebowanie na zawody oraz

kwalifikacje i kompetencje na lokalnych rynkach

pracy w województwie podkarpackim” wykonanego

na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

oraz „Programem rozwoju edukacji w województwie

podkarpackim do roku 2020” opracowanym wspólnie

przez Urząd marszałkowski oraz Wojewodę

Podkarpackiego



Działania 9.4

Uwaga 1: kryterium dostępu nr 5 - proponujemy

dodanie odwołania do kryteriów jakościowych staży

zgodnie z wytycznymi.

Odpowiedź IP WUP - uwzględniona 

Zapis definicji kryterium zostanie skorygowany: Staże i

praktyki muszą spełniać wymagania jakościowe

określone w Wytycznych MR w zakresie realizacji

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata

2014-2020.



Działania 9.4

Uwaga nr 2: Definicja kryterium 9 - w związku z

reforma kształcenia zawodowego, kompleksowym I

nowatorskim charakterem projektu I w duchu należytego

zarzadzania finansami, projekt nie powinien być

kierowany do zasadniczych szkol zawodowych.

Odpowiedź IP WUP: uwzględniona

Zapis zostanie skorygowany: zasadnicze szkoły

zawodowe zostaną zamienione na szkoły branżowe.



Uwagi zgłoszone do

kryteriów dla: 

Działania 9.6 „Wsparcie stypendialne 

dla uczniów”  
Poddziałania 9.6.1 i 9.6.2

3 uwagi KE + wyjaśnienie

1 uwzględniona

2 nieuwzględnione



Działania 9.6.1

Uwagi KE- Kryterium 1:

1. Potrzeba dostosowania brzmienia kryterium do sytuacji po

reformie.

Nieuwzględniona: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe - przepisy

przejściowe pozwalają na prowadzenie klas gimnazjalnych w

szkołach podstawowych - wyjasnienie jest podane w pkt 2 RPD

– Uzasadnienie realizacji projektu).

2. Definicja kryterium powinna być uszczegółowiona, w zakresie

podania dokładnej listy przedmiotów.

- Uwzględniona - Definicja kryterium zostanie

uszczegółowiona poprzez wymienienie listy przedmiotów:

matematyka, chemia, fizyka, biologia, przyroda, geografia,

zajęcia komputerowe, informatyka lub technologia

informacyjna, języki obce lub odpowiedniki tych przedmiotów.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla



Działania 9.6.1 i Działania 9.6.2

Uwagi KE- Kryterium 1:

3. Definicja nie jest jasna - czy zwrot "co najmniej" oznacza ze

inne oceny niż klasyfikacyjne są brane pod uwagę?.

Wyjaśnienie: oznacza to iż oprócz kryteriów obowiązkowych –

ocen ze świadectwa podczas rekrutacji uczniów brane są

również pod uwagę kryteria dodatkowe – szczególne

osiągniecia uczniów),

4. Propozycja dodania kryterium premiującego zamiast

uwzględnianie nieokreślonej premii w kryterium dostępu.

Kryterium dostępu nie jest transparentne w obecnym brzmieniu.

Nieuwzględniona – jest to kryterium premiujące podczas

rekrutacji dla uczniów a nie dla wnioskodawców.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla
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