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Uwaga:

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.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Odpowiedź:

Tworzenie dodatkowego kryterium dostępu nie wydaje się być

potrzebne. 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.

Elementy/wnioski z diagnozy co do zasady muszą stanowić

istotną cześć wniosku o dofinansowanie w części uzasadnienia

potrzeby realizacji projektu oraz opisu problemów i potrzeb grupy

docelowej. Zapisy te podlegają ocenie merytorycznej i

wnioskodawcy, którzy nie przeprowadzili diagnozy, bądź nie

wskazuje ona na potrzebę realizacji projektu, nie będą mogli

otrzymać pozytywnej oceny na kryterium zasadności realizacji

projektu. Nie ma zatem potrzeby tworzenia dodatkowego

kryterium dostępu dotyczącego diagnozy gdyż do oceny tego

typu kwestii lepsza jest ocena skalowalna niż zero-jedynkowa (nie

wystarczy, że diagnoza jest, musi ona wskazywać na potrzebę

realizacji projektu a ta potrzeba może mieć różną siłę).

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Odpowiedź c.d.:

Niemniej jednak wychodząc naprzeciw oczekiwaniom KE

zdecydowano o rozszerzeniu zakresu załącznika

dołączanego do wniosku o dofinansowanie.

W poprzednim konkursie wnioskodawcy składali

obligatoryjnie załącznik zawierający informacje o

posiadanym sprzęcie w tym o tym zakupionym ze środków

UE.

Natomiast obecnie planowane jest rozszerzenie tego

załącznika do formularza diagnozy instytucjonalnej

zawierającego poszerzony zakres kluczowych informacji

diagnostycznych dotyczących szkół, który również będzie

obligatoryjnym załącznikiem do wniosku.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Uwaga:

KE jest zdania ze kwota wsparcia na jednego ucznia wskazana w

kryterium 2 powinna być taka sama w szkołach branżowych i

pozostałych.

Kryterium dostępu nr 2:

Wartość projektu nie przekracza kwoty stanowiącej

iloczyn określonej we wniosku o dofinansowanie projektu

wartości docelowej wskaźnika „Liczba uczniów objętych

wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych

w programie” i kwoty:

a) 1000,00 PLN dla szkół branżowych

b) 2500,00 PLN dla pozostałych szkół,

przy czym wyliczona w powyższy sposób wartość projektu

nie może być niższa niż 500 000,00 PLN.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Odpowiedź:

Proponujemy utrzymać zróżnicowanie wysokości wsparcia, gdyż

wynika ono ze zróżnicowanej skali potrzeb. Niższa wartość

wsparcia w przypadku szkół branżowych wynika z poniższych

przesłanek:

• w liceach i technikach realizowana jest większa liczba godzin

przedmiotów ogólnokształcących i w zakresie rozszerzonym, z

uwagi na to, że uczniowie tych typów szkół zdają egzamin

maturalny, natomiast uczniowie szkół branżowych do matury

nie przystępują i nie realizują rozszerzonego wymiaru godzin;

• szkoły branżowe wchodzą w skład zespołów szkół i dzięki

temu mają łatwiejszy dostęp do infrastruktury i środków

dydaktycznych.

Niemniej jednak kwestia ta może zostać poddana pod głosowanie

przez Komitet Monitorujący.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Uwaga:

Uważamy ze kryterium premiujące 1 (najniższe wyniki

edukacyjne) powinno być kryterium dostępu.

Kryterium premiujące nr 1:

Projekt jest skierowany wyłącznie do szkół, które

osiągnęły najniższe wyniki edukacyjne.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Odpowiedź:

Proponujemy pozostawienie kryterium w kryteriach premiujących.

Na 330 szkół zainteresowanych aplikowaniem z grupy szkół o

niskich wynikach(wnioski z pierwszego konkursu), ok. 250

otrzymało już dofinansowanie, co pozostawia ok 80 szkół o

niskich wynikach zainteresowanych aplikowaniem.

Przeniesienie tego kryterium do kryterium dostępu może

spowodować niewykorzystanie alokacji i/lub nieracjonalne

wydawanie środków (przyznawanie dofinansowania nawet na

słabe projekty).

Należy również zauważyć, że waga punktowa za to kryterium jest

bardzo duża, gdyż na 20 punktów premiujących ogółem 12 może

uzyskać szkoła o niskich wynikach. W związku z tym pozostałe 80

szkół które jeszcze nie otrzymało wsparcia ma duże szanse na

uzyskanie dofinansowania.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Punktacja kryteriów premiujących

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2

Nazwa kryterium Liczba punktów

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

12

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.

3

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

5



Uwaga:

Usunięcie kryterium premiującego nr 2 gdyż 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.

Kryterium premiujące nr 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.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Odpowiedź:

Pomimo, że kryterium ma charakter terytorialny to może

przyczynić się do skierowania wsparcia do szkół o

największych potrzebach. Wynika to z tego, że placówki o

najniższych wynikach bardzo często są placówkami

wiejskimi gdzie dzieci już od początków ścieżki

edukacyjnym są w gorszej sytuacji m.in. np. ze względu na

ograniczony dostęp do edukacji przedszkolnej, ale

również z tego powodu, że organy prowadzące tj. gminy

wiejskie mają znacznie ograniczone możliwości

dodatkowego finasowania oświaty ponieważ mają

mniejszą subwencję oświatową (mniej liczne klasy) oraz

niższe przychody.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.2



Uwagi zgłoszone do

kryteriów dla: 

Działania 9.5

„Podnoszenie kompetencji osób 

dorosłych w formach pozaszkolnych”



Uwaga:

Kryterium premiujące 3 jest dyskryminujące i nie ma wpływu na jakość

oferowanych szkoleń.

Kryterium premiujące nr 3:

Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

Odpowiedź:

W opinii IP WUP kryterium może mieć bardzo pozytywny wpływ nie tylko na

jakość oferowanych szkoleń ale i efektywność kosztową oraz prawidłowość

realizacji projektów. Praktyka realizacji projektów pokazuje, że podmioty

spoza województwa składające wnioski o dofinansowanie to w

zdecydowanej większości podmioty posiadające potencjał i doświadczenie

wyłącznie do pisania i obsługi projektów, nie zaś do ich merytorycznej

realizacji. W praktyce merytoryczna realizacja jest i tak zlecana firmom z

województwa, przy czym wiąże się to z większymi kosztami i obniżoną

jakością realizowanego wsparcia. W projektach wnioskodawców spoza

województwa częściej występują problemy, w tym zwłaszcza problemy z

rekrutacją uczestników i terminową realizacją projektu. Dodatkowo

uczestnicy tego typu projektów rekrutują się głównie z Rzeszowa lub

innych dużych miast województwa co wpływa bardzo negatywnie na

dostępność wsparcia z EFS na terenie całego województwa.

Uwagi zgłoszone do kryteriów dla Działania 9.5
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