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Szanowny Panie Dyrektorze, 

działając w imieniu Instytucji Pośredniczącej (IP), na mocy porozumienia 

zawartego w dniu 30 stycznia 2015 r., pomiędzy Ministrem Infrastruktury 

i Rozwoju a Ministrem Edukacji Narodowej, powierzającego Ministrowi Edukacji 

Narodowej realizację Działań 2.10, 2.13, 2.14 i 2.15 w II Osi Priorytetowej, 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217) wzywam do złożenia 

do Instytucji Pośredniczącej wniosku o dofinasowanie projektu 

pozakonkursowego koncepcyjnego pt.: Wspieranie realizacji I etapu 

wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie 

administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje 

i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji w ramach Działania 2.13 

Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji, w typie projektu Wdrażanie 

i wsparcie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

w maksymalnym terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego 

wezwania, w celu dokonania wyboru projektu do dofinasowania, o którym 

mowa w art. 48 ust. 5 ustawy. Niemniej jednak biorąc pod uwagę zapisy 

rządowego Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia 

realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 

uprzejmie proszę o dołożenie wszelkich starań w celu jak najszybszego 

złożenia przedmiotowego wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt. 

Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje 

i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji musi być zgodny z zapisami 



 

Rocznego Planu Działania PO WER 2014-2020 (w załączeniu), w którym został 

zidentyfikowany. 

Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że wniosek o dofinansowanie ww. projektu 

przed skierowaniem do oceny musi uzyskać akceptację merytoryczną 

Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej (DSWM) w MEN, który 

nadzorować będzie jego realizację pod względem merytorycznym. 

W związku z powyższym, przed złożeniem wniosku do Departamentu Funduszy 

Strukturalnych w MEN proszę o przekazanie wniosku do DSWM w celu 

uzyskania potwierdzenia, że założenia projektu są zgodne z zapisami fiszki 

projektowej oraz kierunkiem polityki państwa w obszarze objętym działaniami 

projektu. 

Wniosek o dofinasowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego powinien 

zostać złożony do Instytucji Pośredniczącej: 

 w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, 

za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA 

oraz 

 w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej 

podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku 

o dofinansowanie. 

Dla ww. projektu, w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych został założony 

nabór pod nr: POWR.02.13.00-IP.02-00-001/16 

Wniosek należy złożyć w tożsamej wersji papierowej i elektronicznej. 

Przewidywany termin dokonania ostatecznej oceny (ocena formalna, 

merytoryczna I i II stopnia) to dwa i pół miesiąca od złożenia poprawnego 

wniosku o dofinasowanie projektu w Instytucji Pośredniczącej. 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć schemat struktury zarządzania 

projektem. 

W załączeniu przekazuję dokumenty, które należy uwzględnić przy 

sporządzaniu wniosku o dofinasowanie projektu, tj.: 

 Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; 

 Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych 

(SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów; 

 Ogólne kryteria wyboru projektów konkursowych i pozakonkursowych 

oraz systematyka kryteriów obowiązujących w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 stanowiące 



 

załącznik do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-

2020, 

 Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r., 

 pismo IZ PO WER z 16 czerwca br., o nr: DZF.IV.8610.16.2015.RP.1, 

dotyczące ryczałtowych kosztów pośrednich w projektach 

współfinansowanych z EFS, 

 pismo IZ PO WER z 5 listopada br., o nr: DZF.IV.8620.63.2015.DS.3, 

w sprawie zawierania umów o pracę w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków UE, 

 pismo IZ PO WER z 2 grudnia br. o nr: DZF.8610.131.2015.PSz.1, 

dotyczące okresów realizacji projektów, 

 pismo IZ PO WER z 3 grudnia br., o nr: DZF.X.8610.69.2015.MKa.1, 

dotyczące sposobu postępowania przy udzielaniu zamówień w ramach 

PO WER, 

 pismo IZ PO WER z 10 grudnia br. o nr: DZF.IV.8620.94.2015.DS.1, 

dotyczące potencjału kadrowego beneficjenta PO WER 2014-2020, 

 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach 

PO WER. 

We wniosku o dofinasowanie projektu w części Uzasadnienie poszczególnych 

wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie proszę o zawarcie 

uzasadnień do wydatków wykazanych w budżecie projektu wraz 

ze wskazaniem numeru pozycji budżetowej. Opis powinien zawierać również 

informacje o zastosowanym sposobie oszacowania kosztów, a także kalkulacje 

kosztów, które umożliwią porównanie wskazanych stawek z zestawieniem 

standardu i cen rynkowych określonych przez IZ oraz cenami obowiązującymi 

na rynku. 

Załączniki, w wersji elektronicznej, zostały przesłane na adres poczty 

elektronicznej Sekretariatu IBE: sekretariat@ibe.edu.pl 

Z poważaniem, 

 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Pani Urszula Martynowicz, Dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy 
Międzynarodowej 

Marzenna Drab 

Podsekretarz Stanu 

 


