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Kryteria wyboru projektów :

Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów

Poddziałanie 9.6.1  Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych –

szkolnictwo ogólne



Zgłoszone uwagi

Pani Krystyna Marek – KE, jedna uwaga - odrzucona

Dotyczy: Działanie 9.4, kryterium specyficzne premiujące nr 1:
Treść uwagi: Realizacja wsparcia powinna odbywać się w oparciu o analizę

zapotrzebowania na zawody. W związku z tym kryterium premiujące 1, powinno stać się

kryterium dostępu.

Treść kryterium premiującego : Wspierane jest uruchamianie lub modyfikacja

programów kształcenia prowadzących do uzyskania zawodów wskazanych w załączniku

do regulaminu konkursu, które wynikają z analizy potrzeb szkół zawodowych w

kontekście wyzwań regionalnego rynku pracy.

Definicja kryterium: Kryterium ma zapewnić premiowanie projektów ukierunkowanych na

zawody przyszłościowe, na które istnieje potwierdzone zapotrzebowanie na rynku pracy

lub przewiduje się wzrost tego zapotrzebowania. ……….. Aby projekt otrzymał premię

wszystkie uruchamiane lub modyfikowane w jego ramach kierunki muszą dotyczyć

zawodów wykazanych w załączniku.

Premia punktowa: 20 pkt



Odpowiedź IZ:
Całkowite ograniczenie możliwości ubiegania się o wsparcie przez szkoły jest

niezasadne i dlatego proponujemy pozostawienie tego kryterium jedynie jako

premiującego. Zapisy RPO WP na lata 2014-2020 wskazują iż jedynie zakup

wyposażenia dla szkół ma być poprzedzony analiza zapotrzebowania na

zawody.

Zapis w RPO (wer. 23.10.2018, str 28): „Instytucja Zarządzająca planując wsparcie w PI 10iv dokonuje

analizy potrzeb szkół zawodowych pod kątem wyzwań regionalnego rynku pracy. Wsparcie

w zakresie zakupu wyposażenia w PI 10iv realizowane jest w oparciu o powyższą analizę”.

Stąd też wprowadzone zostało kryterium specyficzne dostępu nr 6:
Wyposażenie/doposażenie szkoły w ramach projektu dotyczy tylko i wyłącznie pracowni

lub warsztatów szkolnych służących nauczaniu zawodów wskazanych w załączniku do

regulaminu konkursu, które wynikają z analizy zapotrzebowania regionalnego rynku pracy

na zawody.

Kryterium to nie ogranicza możliwości aplikowania przez szkoły na wszystkie

nowe/modyfikowane kierunki zawodowe, lecz tylko ogranicza możliwość doposażania

szkół jedynie dla kierunków zawodowych które wynikają z analizy.
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