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Słownik skrótów i poj ć  
Beneficjent podmiot odpowiedzialny z realizację projektu 

DFS Departament Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej 

Działanie 2.10 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, okre lone w 
SZOOP w Osi II PO WER 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

IOK Instytucja Organizująca Konkurs. Funkcję IOK w 
przedmiotowym konkursie pełni DFS. Siedziba IOK znajduje 
się w Warszawie, przy al. J. Ch. Szucha 25 (kod pocztowy 00-
918 Warszawa) 

IP PO WER Instytucja Po rednicząca dla Osi Priorytetowej II Działań 2.10, 
2.13, 2.14, 2.15 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 

IZ PO WER Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza 
Edukacja Rozwój. 

KM PO WER Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój 

KOP Komisja Oceny Projektów 

MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej 

ORE O rodek Rozwoju Edukacji 

O  II O  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 
gospodarki i edukacji 

Portal portal internetowy, o którym mowa w art. 115 ust. 1 lit. b 
rozporządzenia ogólnego – www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 

PO WER Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Rozporządzenie ogólne rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne 
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójno ci i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320) 

RPD Roczny Plan Działania na 2017 r. stanowiący załącznik do 
SZOOP (załącznik nr 12 do regulaminu) 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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SL2014 aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego, 
o którym mowa w rozdziale 16 ustawy wdrożeniowej. 

SOWA System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych, aplikacja 
przeznaczona do obsługi procesu ubiegania się o rodki 
pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 
2014-2020 w ramach PO WER. Narzędzie służy do 
przygotowania i złożenia do wła ciwej instytucji po redniczącej 
elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie projektu 

SZOOP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Uso ustawa z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (Dz. U. z  
2016 r., poz. 1943 z pó n. zm.) 

Ustawa wdrożeniowa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójno ci finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217, z pó n. zm.) 

Wnioskodawca podmiot składający wniosek o dofinansowanie 

Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalno ci 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójno ci na lata 2014 – 2020    
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1. Informacje ogólne 1.1 Regulamin konkursu 
Celem niniejszego regulaminu konkursu jest dostarczenie wnioskodawcom informacji 
niezbędnych do przygotowywania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, a następnie 
jego złożenia do oceny w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/17 ogłoszonego 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie prowadziło nabór wniosków w okresie od 31 sierpnia 
2017 r. do 30 wrze nia 2017 r.  

MEN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w trakcie 
trwania konkursu, z zastrzeżeniem zmian skutkujących nierównym traktowaniem 
wnioskodawców, chyba że konieczno ć wprowadzenia tych zmian wynika z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa. W związku z tym zaleca się, aby osoby zainteresowane 
aplikowaniem o rodki w ramach niniejszego konkursu na bieżąco zapoznawały się 
z  informacjami zamieszczanymi na stronach internetowych www.efs.men.gov.pl, 
www.power.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie wytycznych ministra ds. rozwoju 
regionalnego. W przypadku ich aktualizacji i zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju, 
wnioskodawcy powinni stosować zapisy nowych, zatwierdzonych wytycznych. IOK zaleca 
wnioskodawcom zainteresowanym aplikowaniem o rodki regularne monitorowanie strony 
www.power.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl, gdzie są publikowane zatwierdzone 
wersje wytycznych (a także ich ewentualne pó niejsze zmiany). 
Terminy wskazane w niniejszym dokumencie – zgodnie z art. 50 ustawy wdrożeniowej – 
obliczane są w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pó n. zm.) z zastrzeżeniem, iż 
sobota traktowana jest jako dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy 
(analogicznie do zapisów Rozdziału 2 pkt 8 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów 
na lata 2014-2020). 

W ramach konkursu okre lono kryteria formalne oraz kryteria dostępu, których niespełnienie 
będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o dofinansowanie. Wniosek, który spełni kryteria 
formalne i kryteria dostępu będzie podlegał ocenie spełnienia kryteriów horyzontalnych oraz 
punktowej ocenie merytorycznej. Procedura oceny została szczegółowo opisana w rozdziale 
4 regulaminu konkursu. 1.2 Podstawy prawne 
Konkurs jest organizowany w oparciu o następujące akty prawne i dokumenty:  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójno ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójno ci i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006; 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 
17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Społecznego i uchylające Rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006; 

http://www.efs.men.gov.pl/
http://www.power.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.power.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójno ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 
217, z pó n. zm.); 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój na lata 2014-2020, przyjęty decyzją 
Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r.; 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020. 

 

1.3 Cel i przedmiot konkursu 

Konkurs jest organizowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 

Projekty składane w odpowiedzi na konkurs powinny przyczyniać się do realizacji celów PO 
WER, w szczególno ci muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego Osi priorytetowej 
II: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół 
w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy 
(ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, 
właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod 
zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach konkursu to Szkolenie i doradztwo dla kadry 
kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności 
przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów 
niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków 
obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, 
pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

Skuteczne kierowanie szkołą to jeden z najważniejszych czynników, które kształtują ogólne 
warunki nauczania i uczenia się, rozbudzają aspiracje uczniów, rodziców i pracowników  
oraz dają im wsparcie, a tym samym przyczyniają się do lepszych wyników nauczania. Szkolni 
przywódcy pełnią dzi  złożoną funkcję: ich zadanie polega na czym  znacznie szerszym niż 
wyłącznie administrowanie szkołami. Przede wszystkim muszą się stać przywódcami 
zapewniającymi efektywny proces uczenia się uczniów oraz rozwój pracowników, aby to 
osiągnąć, konieczne są zmiany w sposobie przygotowania, doskonalenia i wspierania kadry 
kierowniczej systemu o wiaty1. Zbudowanie efektywnego systemu rozwoju przywódców 
wymaga jasnego zdefiniowania zakresu ich odpowiedzialno ci, zapewnienia im odpowiednich 
możliwo ci rozwoju (przez całą karierę zawodową) oraz u wiadomienia rodowisku szkolnemu 
ich kluczowej roli w uczeniu się uczniów i poprawie jako ci pracy szkoły.  
 
Pod uwagę należy wziąć również coraz większe oczekiwania wobec systemów edukacji, 
pojawiające się w kontek cie olbrzymich wyzwań, przed jakimi staje gospodarka wiatowa,  
a co za tym idzie, współczesny człowiek w codziennym życiu i na rynku pracy – w XXI wieku. 
Z tym wiążą się intensywne próby reformowania o wiaty podejmowane na całym wiecie. 
Kierunki zarysowane we wszelkich strategiach rozwoju naszego kraju także wskazują                                                            1 Pod poję ie  kadry kierow i zej syste u oświaty IOK rozu ie zarów o dyrektorów i wi edyrektorów szkół  
i pla ówek, przedstawi ieli orga ów prowadzą y h, odpowiedzial y h za sprawy oświaty oraz przedstawi ieli 
orga ów adzoru pedagogicznego – oso y ezpośred io współpra ują e z kadrą zarządzają ą szkół i pla ówek w ramach nadzoru pedagogicznego. 
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wyra nie na korelację między wzrostem gospodarczym a wzrostem rozwoju kompetencji 
kluczowych uczniów w szkołach. 
 
Aby szkoła mogła zmieniać się i dostosowywać do zmian dziejących się wokół, potrzebuje 
z  jednej strony autonomii, która sprawi, że działania będą dostosowane do jej indywidualnej 
sytuacji, a z drugiej – wsparcia, które wzmocni te procesy rozwoju i pomoże przygotować się 
do realizacji wymagań stawianych przez państwo. Stąd, w ostatnich latach, zgodnie 
z  rekomendacjami ekspertów, opracowano założenia nowego modelu wspomagania szkół 
realizowanego przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne i biblioteki pedagogiczne, który zakłada, iż: 
 

1) wspomaganie jest adresowane do przedszkola, szkoły i placówki, nie za  wyłącznie do 
poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele, co oznacza, że 
poprzez doskonalenie nauczycieli, pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz system 
informacji pedagogicznej zapewniany przez biblioteki pedagogiczne, oddziałuje się 
cało ciowo na przedszkole, szkołę i placówkę, rozumianych jako złożony, 
wieloaspektowy system (organizacja); 

2) wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu problemów, a co za tym idzie nie 
wyręcza jej ani nie narzuca rozwiązań. Oznacza to, że placówki systemu wspomagania 
muszą uwzględniać podmiotową, autonomiczną rolę szkoły lub placówki i ci le z nią 
współpracować przy organizowaniu i realizacji wszelkich działań ją wspierających; 

3) wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej 
specyficzne potrzeby. Punktem wyj cia wszelkich działań adresowanych do 
nauczycieli danej szkoły powinna być rzetelna diagnoza potrzeb, angażująca 
społeczno ć szkolną, przeprowadzana przez dyrektora przedszkola, szkoły bąd  
placówki we współpracy z osobą odpowiedzialną za wspomaganie; 

4) wspomaganie jest procesem, czyli odchodzeniem od pojedynczych, incydentalnych 
form pomocy na rzecz długofalowych, obejmujących cały proces wspomagania, 
poczynając od przeprowadzenia we współpracy z przedszkolem, szkołą lub placówką 
diagnozy potrzeb, poprzez pomoc w realizacji zaplanowanych działań, towarzyszenie 
im w trakcie wprowadzanej zmiany, aż po wspólną ocenę efektów i współpracę przy 
opracowaniu wniosków do dalszej pracy; 

5) w procesie wspomagania powinno się także uwzględniać efekty kształcenia, 
w szczególno ci wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej szkoły lub placówki oraz 
wyniki sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, a także dostosowywać działania do 
kierunków polityki o wiatowej państwa i wprowadzanych zmian w systemie o wiaty. 
 

Należy przy tym pamiętać, że wspomaganie ma stanowić pomoc szkole w identyfikowaniu jej 
potrzeb, a nie rozwiązywać problemy w jej zastępstwie. Ponadto, aby przyniosło ono wymierne 
rezultaty i aby zmiana szkół i nauczycieli była możliwa, konieczne jest zaangażowanie wielu 
partnerów, w tym pracowników nadzoru pedagogicznego. 
 
Zadania wspomagania realizowane są także w ramach nadzoru pedagogicznego. Nadzór 
pedagogiczny na przestrzeni ostatnich 10 lat zmieniał swoją formułę, poszukując coraz 
efektywniejszych sposobów na zmianę polskiej szkoły. Także najbliższy czas przynosi kolejne 
modyfikacje. Niezależnie jednak od obowiązującej w danym momencie formuły nadzoru 
pedagogicznego, łączącymi je stale elementami są: troska o dobro dziecka i jego 
wszechstronny rozwój, opieka, wychowanie, przygotowanie do życia w wiecie ludzi dorosłych 
i do funkcjonowania na rynku pracy. Bowiem jedynie poprzez rozwój człowieka  
(na wszystkich etapach jego życia) możemy zapewnić sobie w przyszło ci rozwój społeczny  
i cywilizacyjny, który pozwoli nam budować silną społecznie i gospodarczo pozycję kraju  
na wiecie. 
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Obecnie nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynno ci 
okre lonych w art. 33 Uso w trybie działań planowych lub dora nych i polega na: 

1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia  
i wychowania oraz efektów działalno ci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
oraz innej działalno ci statutowej szkół i placówek; 

2) ocenianiu stanu i warunków działalno ci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
oraz innej działalno ci statutowej szkół i placówek; 

3) udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom w wykonywaniu ich 
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych  
i organizacyjnych. 

 
Obecnie obowiązujące przepisy prawa stanowią, że nadzór pedagogiczny jest sprawowany  
z uwzględnieniem: 

1) współdziałania organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami 
prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami; 

2) tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek; 
3) pozyskiwania informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalno ci 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalno ci statutowej szkoły lub 
placówki. 

 
Zapisy powyższe wyra nie wskazują na wspomagającą (a nie jedynie kontrolną) funkcję 
nadzoru pedagogicznego.  
 
Celem projektu, o zasięgu ogólnopolskim, wyłonionego w konkursie jest wsparcie 
pracowników nadzoru pedagogicznego w takim planowaniu i organizowaniu wspomagania 
pracy szkół/placówek, które zapewni ich dyrektorom realną pomoc w procesie zarządzania, 
adekwatnym do potrzeb współczesnej edukacji. Szkolenia w tym zakresie, będące głównym 
działaniem projektowym, mają pomóc pracownikom nadzoru zrozumieć ich miejsce  
w kompleksowym systemie wspomagania pracy szkół/placówek, z jednoczesnym skupieniem 
uwagi na istocie kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie. Uczestnicy mają 
u wiadomić sobie, jak badać procesy edukacyjne, żeby gromadzić użyteczne i rzetelne 
informacje o jako ci działań służących kształtowaniu umiejętno ci kluczowych i jak następnie 
komunikować te informacje, aby wspomagały one pracę szkoły. Szkolenia te mają również 
dać uczestnikom możliwo ć dokonania autorefleksji – jaki jest poziom moich kompetencji 
kluczowych (w szczególności komunikacyjnych), czy pozwala on na to, aby trafnie 
diagnozować, wartościować działania szkoły, w jakim zakresie mogłabym/mógłbym się 
rozwinąć sama/sam. 
 
Po zakończeniu cyklu szkoleniowego każdy uczestnik przeprowadzi badanie w zakresie 
kształcenia kompetencji kluczowych uczniów okre lonych PO WER w wybranej/ych 
placówce/placówkach nadzorowanych przez dane Kuratorium O wiaty. Metodologia badań 
będzie jednolita dla wszystkich uczestników i zostanie opracowana przez ORE w ramach 
projektu pozakonkursowego . Zadaniem Projektodawcy będzie jedynie dokonanie weryfikacji 
poprawno ci przeprowadzenia badań i przekazanie wyników badań do IOK. 
 
Przedmiotowe szkolenia realizowane będą przy wykorzystaniu ramowego programu 
szkoleniowego dla kadr nadzoru pedagogicznego (załącznik nr 15) oraz pakietu materiałów 
szkoleniowych (załącznik nr 16) – produktów  projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt. 
Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu 
oświaty, realizowanego przez O rodek Rozwoju Edukacji.  
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Ramowy program szkoleniowy dotyczy stworzenia warunków dla organizacji pracy szkoły, 
służącej kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się  
na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), wła ciwych postaw 
(kreatywno ci, innowacyjno ci, pracy zespołowej) oraz stosowania nauczania 
eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podej cia do ucznia – poprzez takie 
formułowanie wniosków z analizy wyników pozyskiwanych w trakcie nadzoru pedagogicznego 
(w tym przede wszystkim ewaluacji i kontroli), aby pomogły one dyrektorom szkół we 
wła ciwym organizowaniu pracy szkoły. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, iż w toku realizacji 
przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny swoich zadań gromadzone są  
m. in. dane statystyczne, które wykorzystane w odpowiedni sposób, mogą stanowić podstawę 
dla skuteczno ci podejmowanych przez szkoły działań na rzecz kształcenia kompetencji 
kluczowych i indywidualizacji procesu kształcenia oraz podstawę  
do podejmowania decyzji prorozwojowych w tym zakresie, opracowane zostały wskazówki  
i materiały, które pomogą odbiorcom wykonywać te zadania bardziej efektywnie.  
 
Szkolenia realizowane w ogólnopolskim projekcie konkursowym PO WER będą obejmowały 
zarówno tre ci uniwersalne, istotne z punktu widzenia całego procesu wspomagania szkół, jak 
i elementy specyficzne dla obszaru rozwijania konkretnych umiejętno ci kadr nadzoru, stąd 
cztery moduły tematyczne:  
 

I. Wspomaganie pracy szkoły/placówki – wprowadzenie do szkolenia. 
II. Rozwój kompetencji kluczowych w procesie edukacji. 

III. Rola nadzoru pedagogicznego we wspomaganiu szkoły/placówki w kształtowaniu 
kompetencji kluczowych uczniów. 

IV. Profil kompetencyjny wizytatora. 
 
Ponadto program ramowy zawiera zalecenia dotyczące celów, obszarów tematycznych 
szkolenia, formy i metody pracy oraz wymagania kompetencyjne dla osób/trenerów 
realizujących szkolenia w projekcie konkursowym.  
 
Opracowane ramowe programy zostały przetestowane w grupie 32 osób – pracowników 
kuratoriów – po dwie osoby z każdego województwa. Zweryfikowany w ten sposób program 
szkoleń zapewnia jednolite podej cie oraz wła ciwą jako ć szkoleń adresowanych  
do pracowników nadzoru pedagogicznego, organizowanych na poziomie krajowym przez 
beneficjenta projektu konkursowego. 
 
W projekcie pozakonkursowym ORE pt. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia  
i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty opracowane zostały również wymagania 
kompetencyjne dla trenerów odpowiedzialnych za szkolenia dla pracowników nadzoru 
pedagogicznego, zarówno w obszarze wspomagania pracy szkoły, jak i w zakresie 
kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych. Wymagania opracowane zostały  
na podstawie do wiadczeń z pilotażowego wdrożenia programów szkoleniowych, 
przeprowadzonego w ramach projektu pozakonkursowego. Angażowanie trenerów 
posiadających wskazane wysokie kompetencje w zakresie przedmiotu projektu i pracy  
z osobami dorosłymi, ma zapewnić jednakowy poziomu szkoleń, organizowanych w całej 
Polsce w projekcie konkursowym. 
 
Konkurs, którego celem jest objęcie szkoleniami 1006 pracowników nadzoru pedagogicznego, 
organizowany jest w oparciu o rezultaty wypracowane w projekcie pozakonkursowym pt. 
Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu 
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oświaty. Działanie to będzie miało wpływ na poprawę funkcjonowania systemu wspomagania 
szkół. 
 

1.4 Kwota przeznaczona na konkurs i podstawowe zasady 
udzielania dofinansowania 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie (alokacja na konkurs) wynosi: 
2 392 107,00 zł. 
Maksymalna warto ć projektu jest równa wysoko ci alokacji przeznaczonej na cały 
konkurs, w związku z tym do dofinansowania zostanie wybrany jeden projekt.  

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 97%. 
Zgodnie z SzOOP w ramach konkursu konieczne jest wniesienie wkładu własnego 
w  wysoko ci minimum 3% kosztów ogółem projektu.2  

Informacje dotyczące wkładu własnego zawarte są w podrozdziale 3.4 niniejszego regulaminu. 

Zasady finansowe uregulowane są szczegółowo w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
oraz umowie o dofinansowanie projektu (wzór okre la załącznik nr 12 do regulaminu). 

Wnioskodawca zobowiązany jest uwzględnić w budżecie standardy i ceny rynkowe, 
a  w przypadku często występujących typów wydatków, które zostały okre lone w wykazie 
stanowiącym załącznik nr 14 do regulaminu, stosować się do wskazanych w nim 
maksymalnych stawek. 

Koszty po rednie rozliczane są wyłącznie z wykorzystaniem stawki ryczałtowej w wysoko ci 
25%, 20%, 15% albo 10% w zależno ci od warto ci kosztów bezpo rednich projektu, zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (rozdział 8.4). 
Zgodnie z jednym z kryteriów formalnych wydatki w projekcie o warto ci nieprzekraczającej 
wyrażonej w PLN równowarto ci kwoty 100 000 EUR3 wkładu publicznego są rozliczane 
uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności. 

 

1.5 Wskaźniki do osiągni cia w konkursie 

Wnioskodawca jest zobowiązany do monitorowania w projekcie wska ników okre lonych dla 
konkursu w RPD, co musi zostać uwzględnione z zapisach wniosku o dofinasowanie w pkt. 
3.1.1. 

Dla konkursu przewidziano następujące wska niki: 
Wskaźnik produktu (okre lony w PO WER)4: Liczba przedstawicieli kadry kierowniczej 
systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie określonym w programie - 10065                                                            2 Popraw ość w iesio ego wkładu włas ego weryfikowa a ędzie na etapie oceny merytorycznej Część C karty oceny Kryteria Horyzontalne (Czy projekt jest zgod y ze Sz zegółowy  Opise  Osi Priorytetowy h PO WER? . 3 Powyższa kwota jest przeli za a a PLN z wykorzysta ie  iesię z ego o ra hu kowego kursu wy ia y 
stosowa ego przez Ko isję Europejską aktual ego a dzień ogłosze ia ko kursu w przypadku projektów konkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. 4 Należy wy rać z listy rozwija ej w SOWA. 5 Wspar ie ie oże yć realizowa e wo e  osó , które zostały i  o jęte w ra a h projektu pozakonkursowego nr POWR.02.10.00-00- / 6 pt. "Przywództwo – opra owa ie odeli kształ e ia i 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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Definicja wskaźnika: Osoby objęte wsparciem to:  

- dyrektorzy i wicedyrektorzy - osoby pełniące tę funkcję lub przygotowujące się do jej 
pełnienia,  
- przedstawiciele organów prowadzących - osoby z zarządów JST odpowiedzialne za sprawy 
o wiaty, osoby z urzędów JST odpowiedzialne za sprawy o wiaty na terenie danej JST,  

- przedstawiciele organów nadzoru - osoby współpracujące bezpo rednio z kadrą 
zarządzającą szkół i placówek w ramach nadzoru pedagogicznego.6  
Wsparcie obejmuje szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu o wiaty (w tym kadry 
JST) pod kątem kształtowania umiejętno ci przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania 
kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, 
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, wła ciwych 
postaw uczniów (kreatywno ci, innowacyjno ci, pracy zespołowej) oraz metod 
zindywidualizowanego podej cia do ucznia.  
Wska nik produktu jest wska nikiem PO WER i został ujęty w Ramie wykonania Osi 
priorytetowej II, co oznacza, że do końca 2018 r. należy zrealizować jego okre loną warto ć, 
tj. 3 526.  

Wskaźnik rezultatu (specyficzny dla konkursu)7,, do osiągnięcia którego przyczynią się 
projekty wyłonione w tym konkursie: Odsetek szkół, w których zostanie przeprowadzone 
badanie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów określonych w PO WER - warto ć 
docelowa – 10% 

Definicja wskaźnika: Wska nik mierzy odsetek szkół, w których zostanie przeprowadzone 
badanie w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów okre lonych w PO WER. 
Zgodnie z założeniami konkursu przedmiotowe badanie zostanie przeprowadzone w min. 
10 % nadzorowanych przez dane Kuratorium O wiaty szkołach, przez co najmniej 20% 
uczestników projektu8. Weryfikacja poprawno ci przeprowadzonych badań zostanie dokonana 
przez wnioskodawcę zgodnie z metodologią opracowaną przez O rodek Rozwoju Edukacji 
w ramach projektu pozakonkursowego pt. „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia 
i wspierania kadry kierowniczej systemu o wiaty”. Wska nik mierzony będzie na podstawie 
sprawozdania/raportu zawierającego wnioski z przeprowadzonego badania, a także pisemnej 
deklaracji szkół o przeprowadzeniu badania. 
Ponadto, mając na uwadze zapisy art. 26 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, należy odnie ć się do 
wska ników horyzontalnych, okre lonych w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w załączniku nr 2 Wspólna 
Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS . Wska niki te są monitorowane we 
wszystkich priorytetach inwestycyjnych, odnoszących się do efektów interwencji UP w 
kluczowych dla Komisji Europejskiej obszarach, w tym w szczególno ci w zakresie 
finansowania kosztów racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnych, dostosowania 
obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz objęcia szkoleniami/doradztwem w 
zakresie kompetencji cyfrowych. Dlatego we wniosku o dofinasowanie należy wybrać z listy 
rozwijanej w SOWA poniższe wska niki produktu: 

 Wska nik produktu (kluczowy): Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami.                                                             

wspiera ia kadry kierow i zej syste u oświaty": https://www.ore.edu.pl/power-przyw%C3%B3dztwo-oprojekcie. 6 Grupa docelowa w ramach przedmiotowego konkursu. 7 Należy przepisać z Regula i u ko kursu do w iosku o dofi asowa ie. 8 IOK rekomenduje przeprowadze ie ww. ada ia przez wszystki h %  u zest ików projektu. 
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 Wska nik produktu (kluczowy): Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w 
zakresie kompetencji cyfrowych. 

 Wska nik produktu (kluczowy): Liczba projektów, w których sfinansowano koszty 
racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. 

Wyżej wymienione wska niki należy uwzględnić we wniosku nawet je li nie dotyczą 
bezpo rednio działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu, wówczas należy 
przypisać im warto ć „0”. 
 

1.6 Udzielanie informacji 

Wyja nień w kwestiach dotyczących konkursu udziela IOK w odpowiedzi na zapytania 
kierowane na adres poczty elektronicznej: konkurs.nadzor@men.gov.pl lub telefonicznie pod 
nr: 22 34 74 471. Wyja nienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej 
IOK: www.efs.men.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

2. Składanie wniosków o dofinansowanie projektu 2.1 Formularz wniosku o dofinansowanie 
Warunkiem niezbędnym do ubiegania się o dofinansowanie jest wypełnienie wniosku 
o dofinansowanie (jego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu) w SOWA i 
złożenie go w formie wymaganej w regulaminie konkursu (podrozdział 2.2). System SOWA 
dostępny jest z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem: https://www.sowa.efs.qov.pl. 
Każdy użytkownik systemu musi posiadać aktywne konto użytkownika. Wnioskodawcy 
(beneficjenci) zakładają konto samodzielnie wchodząc w systemie na zakładkę Załóż konto. 
Szczegółowe informacje w zakresie zakładania konta oraz obsługi systemu znajdują się w 
Instrukcji użytkownika SOWA w ramach PO WER 2014‐2020 dla 
wnioskodawców/beneficjentów, która jest dostępna w systemie w zakładce Pomoc oraz 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu konkursu. 

Jednocze nie IOK informuje, że przedmiotowy konkurs w SOWA oznaczony jest numerem 
naboru: POWR.02.10.00-IP.02-00-005/17. 

IOK nie przewiduje składania dodatkowych dokumentów w ramach przedmiotowego konkursu. 
 2.2 Termin i forma składania wniosków o dofinansowanie 
Ministerstwo Edukacji Narodowej (dalej MEN) będzie prowadziło nabór wniosków w okresie 
od 31 sierpnia 2017 r. do 30 wrze nia 2017 r. Wnioski złożone przed dniem uruchomienia 
naboru i po terminie zamknięcia konkursu będą odrzucane na etapie oceny formalnej. 
Wnioski w ramach konkursu należy złożyć na obowiązującym formularzu (załącznik nr 1 do 
regulaminu konkursu), wyłącznie w formie elektronicznej za po rednictwem systemu 
obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.  
Wnioski złożone w innej formie odrzucane b dą na etapie oceny formalnej. 
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie należy uznać datę złożenia wersji elektronicznej 
wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.  
Wniosek złożony za po rednictwem systemu SOWA nie jest podpisany, złożenie wniosku 
w ww. sposób oznacza potwierdzenie zgodno ci z prawdą o wiadczeń zawartych 
w sekcji VIII wniosku zarówno ze strony wnioskodawców jak i partnerów (je li dotyczy). 

mailto:konkurs.nadzor@men.gov.pl
http://www.efs.men.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.sowa.efs.qov.pl/
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Oznacza to, że nie ma obowiązku opatrzenia wniosku pieczęcią i podpisem ze strony 
wnioskodawcy jaki i partnerów (je li dotyczy). 
 

W przypadku wyboru projektu do dofinansowania przed podpisaniem umowy 

wnioskodawca będzie zobowiązany do dostarczenia do IOK m.in. dwóch podpisanych 
egzemplarzy wniosku o dofinansowanie. Wnioski w wersji papierowej muszą być 
opatrzone podpisem/ami osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) po stronie 
wnioskodawcy wskazanej (wskazanych) w punkcie 2.7 wniosku i pieczęciami 
wnioskodawcy. W przypadku projektów, które mają być realizowane w partnerstwie 
krajowym w czę ci VIII formularza wniosku o dofinansowanie wymagane jest ponadto 
podpisanie o wiadczenia i opatrzenie go pieczęcią przez osobę (osoby) upoważnioną 
(upoważnione) do podejmowania decyzji w imieniu partnera lub partnerów projektu 
wskazanych w punkcie 2.9 wniosku. 

Wnioskodawca powinien wypełnić wniosek zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku 
o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐
2020 (załącznik nr 3 do regulaminu konkursu). Wypełniając wniosek należy zadbać o to, by 
zawierał on informacje odnoszące się wprost do kryteriów oceny obowiązujących w ramach 
konkursu (patrz: rozdział 4 regulaminu konkursu). 

Po uzupełnieniu wniosku o dofinansowanie i zweryfikowaniu poprawno ci wprowadzonych 
danych należy przesłać w systemie wersję elektroniczną wniosku do IOK. 
Wniosek, który został przesłany do IOK i otrzymał status „Wysłany do instytucji” nie może 
zostać wycofany przez wnioskodawcę samodzielnie. Możliwe jest wystąpienie wnioskodawcy 
do IOK o zwrot wniosku w systemie. 

Każdemu projektodawcy na każdym etapie oceny przysługuje prawo pisemnego wystąpienia 
do IOK o wycofanie złożonego przez siebie wniosku o dofinansowanie projektu z dalszych 
etapów procedury ubiegania się o udzielenie dofinansowania. 
 

3. Podstawowe wymagania konkursowe 

W niniejszym rozdziale przedstawione są podstawowe wymagania wobec wnioskodawców. 
Wszystkie kryteria, do spełnienia których zobligowany jest wnioskodawca zawarte są 
w rozdziale 4 regulaminu konkursu. 3.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 
W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty 
wyszczególnione w SZOOP, tj.: 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 O rodek Rozwoju Edukacji (w tym dawny Krajowy O rodek Wspierania Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej włączony z dniem 1 lipca 2016 r. w strukturę organizacyjną 
O rodka Rozwoju Edukacji) 

 Instytut Badań Edukacyjnych 

 Centrum Informatyczne Edukacji 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne 
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 stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego 

 organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych 

 samorząd gospodarczy i zawodowy 

 partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 

 jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze 

 przedsiębiorcy 

 pracodawcy 

 placówki doskonalenia nauczycieli 

 szkoły wyższe. 
Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub 
w partnerstwie. 

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z ubiegania 
się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z pó n. zm.). 
Ponadto wnioskodawca musi spełniać warunek okre lony w kryterium dostępu nr 1 
weryfikowanym na etapie oceny merytorycznej (podrozdział 4.4.1 niniejszego regulaminu), 
zgodnie z którym beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny 
posiadający minimum 3 letnie udokumentowane do wiadczenie w realizacji szkoleń lub 
doradztwa dla przedstawicieli kadry kierowniczej systemu o wiaty, w tym co najmniej 1 
projektu lub usług o łącznej warto ci 500 tys. złotych brutto o zasi gu 
ponadregionalnym. 

Niespełnienie powyższego kryterium dost pu b dzie skutkowało odrzuceniem wniosku 
na etapie oceny merytorycznej. 

 3.2.  Grupa docelowa 
Grupą docelową dla projektu realizowanego w ramach przedmiotowego konkursu mogą być 
wyłącznie przedstawiciele organów nadzoru pedagogicznego - osoby współpracujące 
bezpo rednio z kadrą zarządzającą szkół i placówek w ramach nadzoru pedagogicznego, to 
jest pracownicy kuratoriów o wiaty lub innych jednostek realizujących nadzór pedagogiczny 
na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych. Szczegółowe informacje 
dotyczące grupy docelowej znajdują się w rozdziale 4.4. 
 3.3. Partnerstwo 
W konkursie dopuszcza się konstrukcję projektu partnerskiego, o którym mowa w art. 33 
ustawy wdrożeniowej. W zakresie wymagań dotyczących partnerstwa wnioskodawca 
zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy wdrożeniowej, SZOOP oraz Wytycznych 
w zakresie kwalifikowalności. 

W związku z tym poniżej przedstawione są wyłącznie najważniejsze informacje dotyczące 
partnerstwa. 

Zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z pó n. zm.), 
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dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady 
przejrzysto ci i równego traktowania podmiotów. W szczególno ci jest zobowiązany do: 

 ogłoszenia otwartego naboru partnerów na swojej stronie internetowej wraz ze 
wskazaniem co najmniej 21-dniowego terminu na zgłaszanie się partnerów; 

 uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodno ci działania potencjalnego partnera 
z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu 
partnerstwa, do wiadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze; 

 podania do publicznej wiadomo ci na swojej stronie internetowej informacji 
o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera. 

Zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej porozumienie lub umowa o partnerstwie nie 
mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika nr I do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). 

Zgodnie z zapisami SZOOP w ramach PO WER nie może zostać również zawarte partnerstwo 
obejmujące podmioty, które mogą wywierać na siebie nawzajem dominujący wpływ poprzez 
powiązania osobowe istniejące między tymi podmiotami i tym samym nie mają możliwo ci 
nawiązania ze sobą równoprawnych relacji partnerskich. 
W szczególno ci niedopuszczalna jest sytuacja polegająca na zawarciu partnerstwa przez 
podmiot z własną jednostką organizacyjną. W przypadku administracji samorządowej 
i rządowej oznacza to, iż organ administracji nie może uznać za partnera podległej mu 
jednostki budżetowej. 
W ramach PO WER wymagane jest utworzenie albo zainicjowanie partnerstwa przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta 
jest wcze niejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, co wnioskodawca potwierdza 
stosowną informacją zawartą we wniosku o dofinansowanie.  
Powyższe oznacza, że partnerstwo musi zostać utworzone albo zainicjowane przed 
rozpoczęciem realizacji projektu i wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie projektu 
partnerskiego. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia albo 
umowy o partnerstwie między wnioskodawcą a partnerami przed złożeniem wniosku o 
dofinansowanie. Wszyscy partnerzy muszą być jednak wskazani we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

W ramach konkursu nie jest dopuszczalna realizacja projektów w partnerstwie 
ponadnarodowym. 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinasowanie w ramach PO 
WER 2014-2020 spełnienie ww. warunków będzie oceniane na podstawie o wiadczenia 
dotyczącego partnerów złożonego przez wnioskodawcę w czę ci VIII. Oświadczenia oraz 
dodatkowego o wiadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów (krajowych) w czę ci 
VIII. Oświadczenia. Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwo ć o wiadczeń 
wnioskodawcy i partnerów tzn. sprawdza prawidłowo ć spełnienia wymogów dotyczących 
partnerstwa. 

 

Beneficjent projektu, będący stroną umowy o dofinansowanie, pełni rolę partnera wiodącego. 
Partner jest zaangażowany w realizację całego projektu, co oznacza, że uczestniczy również 
w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem. Przy czym partner może 
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uczestniczyć w realizacji tylko czę ci zadań w projekcie (okre lonych we wniosku 
o dofinansowanie). 

Udział partnerów (wniesienie zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych 
lub finansowych) musi być adekwatny do celów projektu. Realizacja projektu w partnerstwie 
powinna mieć swoje uzasadnienie merytoryczne – tzn. dzięki współpracy podmiotów 
powstanie efekt synergii i warto ć dodana, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku działań 
podejmowanych indywidualnie. 

Pisemna umowa o partnerstwie lub porozumienie, zawarta pomiędzy wnioskodawcą 
a partnerem musi okre lać w szczególno ci: 

 przedmiot porozumienia albo umowy; 

 prawa i obowiązki stron; 

 zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie; 

 partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów 
projektu; 

 sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez 
poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający okre lenie kwoty dofinansowania 
udzielonego każdemu z partnerów; 

 sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron 
z porozumienia lub umowy. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia IOK umowy o partnerstwie lub porozumienia 
przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Umowa o partnerstwie lub 
porozumienie będzie weryfikowane w zakresie spełnienia ww. wymogów. 
Wydatki poniesione w ramach projektu przez partnera wybranego niezgodnie z powyższymi 
wymaganiami mogą zostać uznane za niekwalifikowalne przez IOK. 
Nie jest dopuszczalne angażowanie jako personelu projektu pracowników partnerów 
przez wnioskodawc  i odwrotnie. 
Nie jest dopuszczalne wzajemne zlecanie przez wnioskodawc  zakupu towarów 
lub usług partnerowi i odwrotnie. 
Beneficjent (partner wiodący) może przekazywać rodki partnerom na finansowanie 
ponoszonych przez nich kosztów. Koszty te wynikają z wykonania zadań okre lonych we 
wniosku. 

Realizacja ww. zadań nie oznacza wiadczenia usług na rzecz beneficjenta (partnera 
wiodącego). 
Partner zobowiązany jest ponosić wydatki zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
oraz zgodnie z regulaminem konkursu. 

Wszystkie płatno ci dokonywane w związku z realizacją projektu pomiędzy beneficjentem 
(partnerem wiodącym) a partnerami dokonywane są za po rednictwem wyodrębnionego dla 
projektu rachunku bankowego zarówno beneficjenta (partnera wiodącego) jaki i partnerów 
projektu. 

Niezależnie od podziału zadań i obowiązków w ramach partnerstwa odpowiedzialno ć 
za prawidłową realizację projektu ponosi beneficjent (partner wiodący), jako strona umowy 
o dofinansowanie. 
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Informacja o udziale partnera powinna znale ć się we wniosku o dofinansowanie projektu, 
zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO WER 2014-2020 
(załącznik nr 3 do regulaminu konkursu). 

 3.4. Wkład własny 
Zgodnie z SZOOP wkład własny wnioskodawcy wynosi min. 3% kosztów projektu 
ogółem i pochodzi ze rodków wnioskodawcy. 
Wkładem własnym są rodki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez 
wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie 
zostaną wnioskodawcy przekazane w formie dofinansowania. Warto ć wkładu własnego 
stanowi zatem różnicę między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania 
przekazaną wnioskodawcy, zgodnie z poziomem dofinansowania dla projektu, rozumianą jako 
procent dofinansowania wydatków kwalifikowalnych. 
Wkład własny może być wnoszony w formie: 
1) niepieniężnej, 

lub 

2) finansowej,  

W przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do projektu, współfinansowanie z EFS oraz 
innych rodków publicznych (krajowych) niebędących wkładem własnym wnioskodawcy, nie 
może przekroczyć warto ci całkowitych wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych 
o warto ć wkładu niepieniężnego. 
Wkład niepieniężny polega na wniesieniu do projektu okre lonych składników majątku przez 
wnioskodawcę lub z majątku innych podmiotów, jeżeli możliwo ć taka wynika z przepisów 
prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, w szczególno ci 
urządzeń lub materiałów, badań lub wiadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Oznacza 
to, że wkład własny niepieniężny powinien być co do zasady w posiadaniu wnioskodawcy 
przed okresem realizacji projektu (wyjątkiem jest wkład w postaci wiadczeń wolontariuszy). 
Warunki wnoszenia wkładu własnego niepieniężnego okre lone są w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności w podrozdziale 6.10. 

Wydatek niepieniężny wniesiony na rzecz projektu przez wnioskodawcę w postaci dóbr lub 
usług stanowi wydatek kwalifikowalny przy założeniu, że jego warto ć może zostać 
w niezależny sposób potwierdzona dokumentami uzupełniającymi o warto ci dowodowej 
równoważnej fakturom. Wyceny warto ci majątku można dokonać przy wykorzystaniu 
wyników różnego rodzaju ekspertyz, w tym operatów rzeczoznawców majątkowych 
i protokołów specjalnych komisji oraz za pomocą innych materiałów np. wykazów cen 
rynkowych uzyskiwanych z różnych ródeł lub rynków. 
Wkład własny niepieniężny należy odróżnić od amortyzacji oraz wkładu własnego 
pieniężnego, który stanowi opłacenie przez wnioskodawcę ze rodków własnych wydatków 
kwalifikowalnych w projekcie, np. w postaci zapłaty za wynagrodzenie personelu projektu, za 
wynajem sali szkoleniowej lub utrzymanie powierzchni biurowych. 

Wynajem sali szkoleniowej lub koszt oddelegowania trenera zatrudnionego 
u wnioskodawcy na umow  o prac  nie jest wkładem własnym niepieni żnym. 
W czę ci VI Szczegółowego budżetu projektu przy okre laniu kosztów bezpo rednich mamy 
możliwo ć zaznaczenia pól, które dotyczą między innymi wkładu niepieniężnego, przy czym 
w tabeli wkład niepieniężny zdefiniowano jako wkład rzeczowy. 
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Wydatki w ramach wkładu rzeczowego (niepieniężnego) opisywane są w uzasadnieniu 
znajdującym się pod szczegółowym budżetem projektu i dotyczą przewidzianego w projekcie 
wkładu własnego, a także tego w jaki sposób wnioskodawca dokonał jego wyceny. 
Wnioskodawca powinien opisać, jaka jest wysoko ć wkładu własnego, sposób jego wyliczenia 
oraz formę wniesienia wkładu. Ponadto, należy okre lić czy wkład własny wnoszony jest przez 
wnioskodawcę, partnera projektu czy inny upoważniony podmiot (je li tak to jaki). 
Informacja podana w uzasadnieniu powinna być zgodna z opisem potencjału technicznego 
(np. w przypadku udostępnienia sal lub innych pomieszczeń) lub kadrowego (np. w przypadku 
pracy wolontariuszy). Należy pamiętać, aby uzasadnienie dla wnoszonego wkładu własnego 
było wyczerpujące i zawierało wszystkie ww. elementy. 
Zaangażowanie wkładu niepieni żnego w realizację projektu może polegać na wykazaniu 
wyceny m.in. następujących kosztów: 

Koszt Zasady wnoszenia wkładu 

udostępnianie/ użyczanie 
budynków, pomieszczeń, urządzeń, 
wyposażenia na potrzeby projektu 
(będących w posiadaniu danego 
podmiotu) 

- budynki nie muszą być własno cią beneficjenta/ 
partnera, mogą być np. udostępnione przez inne 
podmioty np. gminę, jeżeli możliwo ć taka wynika 
z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte 
w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie; 

- w przypadku wykorzystania nieruchomo ci na rzecz 
projektu jej warto ć nie przekracza warto ci 
rynkowej. Ponadto warto ć nieruchomo ci jest 
potwierdzona operatem szacunkowym 
sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomo ciami (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1774, z pó n. zm.) – aktualnym w momencie 
złożenia rozliczającego go wniosku o płatno ć; 

- wydatki poniesione na wycenę wkładu 
niepieniężnego są kwalifikowane; 

- wkładem własnym nie zawsze jest cała 
nieruchomo ć,  mogą być to np. sale, których warto ć 
wycenia się jako koszt eksploatacji/utrzymania 
danego metrażu (stawkę może okre lać np. 
taryfikator danej instytucji); 

- brak możliwo ci wykazania wkładu własnego 
niepieniężnego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 
nieruchomo ci) był współfinansowany ze rodków 
unijnych lub/ oraz dotacji z krajowych rodków 
publicznych.  

wiadczenia wykonywane przez 
wolontariuszy na podstawie ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalno ci pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 
239) 

- wolontariusz musi być wiadomy charakteru swojego 
udziału w realizacji projektu (tzn. wiadomy 
nieodpłatnego udziału); 

- należy zdefiniować rodzaj wykonywanej przez 
wolontariusza nieodpłatnej pracy (okre lić jego 
stanowisko w projekcie); zadania wykonywane 
i wykazywane przez wolontariusza muszą być 
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zgodne z tytułem jego nieodpłatnej pracy 
(stanowiska); 

- w ramach wolontariatu nie może być wykonywana 
nieodpłatna praca dotycząca zadań, które 
są realizowane przez personel projektu 
dofinansowany w ramach projektu; 

- warto ć wkładu niepieniężnego w przypadku 
wiadczeń wykonywanych przez wolontariuszy 

okre la się z uwzględnieniem ilo ci czasu 
po więconego na jej wykonanie oraz redniej 
wysoko ci wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub 
dziennej) za dany rodzaj pracy obowiązującej u 
danego pracodawcy lub w danym regionie 
(wyliczonej np. w oparciu o dane GUS) lub płacy 
minimalnej okre lanej na podstawie obowiązujących 
przepisów, w zależno ci od zapisów wniosku 
o dofinansowanie projektu; 

- wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może 
uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby 
poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania 
przez podmiot działający na zasadach rynkowych. 
Wycena uwzględnia zatem koszt składek 
na ubezpieczenia społeczne oraz wszystkie 
pozostałe koszty wynikające z charakteru danego 
wiadczenia. 

wkład niepieniężny w innej formie  - warto ć wkładu niepieniężnego powinna być 
potwierdzona dokumentami o warto ci dowodowej 
równoważnej fakturom; 

- warto ć przypisana wkładowi niepieniężnemu nie 
przekracza stawek rynkowych. 

 

Wkład w postaci finansowej wykazywany przez projektodawcę w projekcie może pochodzić 
z następujących ródeł: 

Wkład finansowy Zasady wnoszenia wkładu 

rodki pozyskane przez podmiot 
będący beneficjentem z innych 
programów krajowych/ 
regionalnych/lokalnych, pod 
warunkiem że zasady realizacji tych 
programów nie zabraniają 
wnoszenia ich rodków do 
projektów EFS (zagrożenie 
podwójnym finansowaniem 
wydatków) 

- zasady realizacji programów, z których beneficjent 
uzyskał rodki, nie mogą zabraniać ich wykazania 
jako wkładu własnego do projektów EFS; 

- beneficjent nie może angażować jako wkład własny 
jedynie rodków pozyskanych w ramach innych 
programów/grantów, w których jasno okre lono, że 
nie mogą one stanowić wkładu własnego 
w projektach współfinansowanych ze rodków UE. 

rodki finansowe będące w 
dyspozycji danej instytucji lub 
pozyskane przez tę instytucję z 

- rodki własne/dotacje/granty pozyskane przez 
podmiot na finansowanie swojej podstawowej 
działalno ci; 
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innych ródeł (np. od sponsorów, 
darczyńców – tak publicznych jak i 
prywatnych), w tym rodki 
przeznaczone na wynagrodzenie 
kadry zaangażowanej przez 
beneficjenta w realizację projektu 
EFS, które nie jest finansowane ze 
rodków dofinansowania 

- w przypadku organizacji pozarządowych to również 
możliwo ć zaangażowania rodków pozyskanych 
z ustawą o działalno ci pożytku publicznego 
i wolontariacie, np. rodki pozyskane w ramach 1%, 
rodki ze zbiórek publicznych, darowizny, nawiązki 

sądowe; 
- w przypadku wykazywania wynagrodzenia kadry – 

dotyczy to osób powiązanych z beneficjentem, które 
zostaną zaangażowane w realizację projektu, 
w szczególno ci osoby zatrudnione na podstawie 
stosunku pracy, które beneficjent oddeleguje 
do realizacji projektu. W takim przypadku należy 
wykazać szacunkowy wymiar czasu pracy 
personelu projektu (etat/liczba godzin) niezbędny do 
realizacji zadania/zadań. Ponadto do rozliczania 
kwalifikowalno ci wynagrodzenia takiej osoby 
stosuje się zapisy Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności. 

 

Wkład własny (w formie pieni żnej) lub jego czę ć może być wniesiony w ramach kosztów 
po rednich. Nie ma jednak obowiązku okre lania jego formy we wniosku o dofinansowanie, 
gdyż co do zasady nie ma to znaczenia dla realizacji i rozliczania projektu. We wniosku należy 
tylko wyra nie wskazać wysoko ć wnoszonego do projektu wkładu własnego w ramach 
kosztów po rednich. W ramach kosztów po rednich nie podlegają bowiem weryfikacji 
i monitorowaniu żadne dokumenty księgowe. Tym samym, wkład wnoszony w ramach 
kosztów po rednich traktowany jest jako pieniężny. Nie ma więc możliwo ci wykazywania 
i rozliczania wkładu rzeczowego w takim przypadku. 

W budżecie projektu, w pkt. 5.9 oraz 6.1.3 należy ręcznie wpisać kwotę wkładu własnego 
ogółem. Obligatoryjnie informacja dotycząca wkładu własnego powinna znale ć się w polu 
Uzasadnienie dla przewidywanego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie 
rzeczowym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników pod szczegółowym budżetem 
projektu. W tej czę ci należy opisać, jaka jest wysoko ć wkładu własnego oraz sposób jego 
wyliczenia, formę wniesienia wkładu, a także czy jest on wnoszony w ramach kosztów 
bezpo rednich czy po rednich, a je li z obu ródeł to w jakiej wysoko ci z każdego. Informacja 
o tym, czy wkład własny jest wnoszony w ramach kosztów po rednich czy kosztów 
bezpo rednich, jest niezbędna do wła ciwego wyliczenia dofinansowania w ramach kosztów 
po rednich. 
Dodatkowo, przy wyliczaniu wysoko ci kosztów po rednich w ramach projektu, w czę ci 
Szczegółowy budżet projektu w wierszu 6.1.2 Koszty pośrednie należy wybrać z listy 
rozwijanej odpowiednią wysoko ć zryczałtowanej stawki kosztów po rednich w zależno ci od 
warto ci projektu. Jednocze nie nie pomniejsza si  kosztów po rednich o wysoko ć 
wnoszonego do projektu wkładu własnego, co wynika z faktu uj cia w budżecie 
wydatków ogółem i wydatków kwalifikowalnych, a nie dofinansowania. 

ródłem finansowania wkładu własnego mogą być zarówno rodki publiczne, jak i prywatne. 
O zakwalifikowaniu ródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) decyduje 
status prawny wnioskodawcy/partnera/strony trzeciej. Wkład własny może więc pochodzić 
ze rodków m.in.: 
a) budżetu JST (szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego), 



   
22   

b) prywatnych. 

 

4. Etapy organizacji konkursu i wymagania wobec wnioskodawców 

Wybór projektów odbywa się w trybie konkursowym. Celem konkursu jest wybór do 
dofinansowania projektów, które spełniają kryteria formalne, dostępu okre lone w RPD na 
2017 r., ogólne kryteria horyzontalne oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach 
oceny merytorycznej. 

W ramach konkursu okre lono kryteria formalne oraz kryteria dostępu, których niespełnienie 
będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o dofinansowanie. Wniosek, który spełni kryteria 
formalne i kryteria dostępu będzie podlegał ocenie spełnienia kryteriów horyzontalnych oraz 
punktowej ocenie merytorycznej. 

Proces wyboru projektów składa się z etapu weryfikacji formalnej dokonywanej przez 
pracowników IOK oraz etapów oceny dokonywanej przez członków Komisji Oceny Projektów 
(KOP), to jest oceny formalnej, oceny merytorycznej oraz ewentualnych negocjacji. 

W niniejszym rozdziale IOK przedstawia procedurę oceny wniosków o dofinansowanie oraz 
kryteria, które muszą spełnić wnioskodawcy, aby ubiegać się o dofinansowanie. Poszczególne 
kryteria zaznaczono w ramkach. 

 4.1 Procedura uzupełniania i poprawiania złożonego wniosku o dofinansowanie  
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej w razie stwierdzenia we wniosku o 
dofinansowanie braków formalnych lub oczywistych omyłek, IOK wzywa wnioskodawcę do 
uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki, pod rygorem pozostawienia 
wniosku bez rozpatrzenia.  

Dokonana korekta nie może prowadzić do istotnej modyfikacji zapisów wniosku.  
Uchybienia które podlegają korektom lub uzupełnieniom mogą dotyczyć np. niewypełnienia 
w  formularzu wniosku pkt 3.4. 

Weryfikacji, czy we wniosku są braki formalne lub oczywiste omyłki dokonuje jeden pracownik 
IOK. Za termin dokonania weryfikacji uznaje się datę podpisania Karty weryfikacji poprawności 
wniosku (stanowiącej załącznik nr 4 do regulaminu konkursu) przez pracownika IOK 
dokonującego weryfikacji. 
Weryfikacja, o której mowa powyżej może być dokonywana podczas realizacji każdego etapu 
oceny. W sytuacji stwierdzenia, że we wniosku są braki formalne lub oczywiste omyłki IOK 
wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej/ych 
omyłki/ek.  

Od momentu poinformowania o możliwo ci dokonania korekty/uzupełnienia wniosku 
i w zakresie okre lonym przez IOK wnioskodawca ma 7 dni na dokonanie korekty/uzupełnienia 
i złożenie skorygowanego lub uzupełnionego wniosku o dofinansowanie w formie, w której 
złożona została pierwotna wersja tego wniosku o dofinansowanie. 

Po uzupełnieniu/korekcie wniosku, pracownik IOK przy pomocy karty weryfikacji poprawno ci 
wniosku dokonuje ponownej weryfikacji wniosku w terminie nie pó niejszym niż 7 dni od daty 
jego złożenia. 
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Brak terminowego uzupełnienia/korekty wniosku lub uzupełnienie/poprawienie wniosku 
w zakresie niezgodnym z zakresem okre lonym przez IOK skutkuje pozostawieniem wniosku 
bez rozpatrzenia. 

Poprawnie uzupełniony lub skorygowany wniosek jest kierowany do wła ciwego etapu oceny 
dokonywanej w ramach KOP. 

 4.2 Komisja Oceny Projektów KOP  
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy wdrożeniowej oceny, czy projekty uczestniczące w konkursie 
spełniają kryteria wyboru projektów dokonuje KOP. 

IOK powołuje oraz okre la regulamin pracy KOP. W skład KOP z prawem dokonywania oceny 
projektów wchodzą pracownicy IOK oraz eksperci, o których mowa w art. 49 ustawy 
wdrożeniowej. Liczba członków KOP z prawem dokonywania oceny projektów wynosi nie 
mniej niż trzy osoby. Przewodniczącym KOP i zastępcą przewodniczącego KOP są 
pracownicy IOK. 

Oceny, czy dany projekt spełnia kryteria wyboru projektów dokonuje w przypadku oceny 
formalnej jeden oceniający, w przypadku oceny merytorycznej dwóch członków KOP 
wybieranych w drodze losowania przeprowadzonego przez przewodniczącego KOP na 
posiedzeniu KOP w obecno ci co najmniej 3 członków KOP oraz obserwatorów (o ile zostali 
wskazani). 

Opis sposobu przeprowadzenia procedury losowania członków KOP dokonujących oceny 
spełniania przez dany projekt poszczególnych kryteriów wyboru projektów, IOK okre la 
w regulaminie pracy KOP, a wyniki tego losowania IOK zawiera w protokole z prac KOP. 

Przed rozpoczęciem prac KOP, IOK sporządza listę wszystkich projektów złożonych 
w odpowiedzi na konkurs (wraz z nazwą wnioskodawcy oraz tytułem projektu) i przedstawia 
ją do wiadomo ci członkom KOP przed podpisaniem przez nich o wiadczenia 
o bezstronno ci. 
Przed przystąpieniem do oceny wniosku członek KOP podpisuje deklarację poufno ci 
(załącznik nr 8 do regulaminu konkursu) oraz o wiadczenie o bezstronno ci: 

a) w przypadku pracownika IOK, zgodne ze wzorem okre lonym w załączniku nr  9 
do regulaminu konkursu, 

b) w przypadku eksperta, o którym mowa w art. 49 ustawy wdrożeniowej, zgodne 
ze wzorem okre lonym w załączniku nr 10 do regulaminu konkursu. 

W pracach KOP w charakterze obserwatorów (bez prawa dokonywania oceny projektów) 
mogą uczestniczyć: 

a) przedstawiciele ministra (ministrów) wła ciwego (wła ciwych) ds. związanych 
tematycznie z zakresem konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra bąd  
ministrów); 

b) przedstawiciele IZ PO WER (z inicjatywy IZ PO WER); 
c) przedstawiciele partnerów, o których mowa w art. 5 rozporządzenia ogólnego, 

w  tym w szczególno ci partnerów wchodzących w skład KM (przy zachowaniu 
zasady bezstronno ci). 

Przed udziałem w pracach KOP obserwator podpisuje deklarację poufno ci (załącznik nr 11 
do regulaminu konkursu). 

Przed rozpoczęciem oceny projektów w ramach KOP, IOK przekazuje osobom wchodzącym 
w skład KOP z prawem dokonywania oceny projektów, informacje dotyczące wymogów, które 
muszą spełniać projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach danego konkursu, w tym 
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w szczególno ci informacje na temat procedury oceny oraz obowiązujących w ramach 
konkursu kryteriów wyboru projektów. 
Po upływie 30 dni od dnia włączenia przez IZ PO WER szkoleń  
e-learningowych umożliwiających uzyskanie certyfikatu do dokonywania oceny w ramach Osi  
II PO WER do obligatoryjnego programu szkoleniowego, do składu KOP mogą być 
powoływane wyłącznie osoby, które posiadają wła ciwy certyfikat. 
Obowiązek posiadania wła ciwego certyfikatu do dokonywania oceny w ramach Osi II  
PO WER dotyczy również przewodniczącego KOP i zastępcy przewodniczącego KOP. 
W celu usprawnienia procesu dokonywania oceny projektów w ramach KOP, IOK może podjąć 
decyzję o odstąpieniu od dokonywania oceny w trybie stacjonarnym i przeprowadzeniu oceny 
całkowicie lub czę ciowo w trybie niestacjonarnym. 
Projekty podlegające ocenie w ramach KOP i kwalifikujące się do zarejestrowania w SL2014 
są rejestrowane w SL2014, zgodnie z procedurami wewnętrznymi IOK. 
 4.3 Ocena formalna 
Każdy projekt, który pozytywnie przeszedł etap weryfikacji poprawno ci wniosku (patrz 
podrozdział 4.1 regulaminu konkursu) jest poddawany ocenie formalnej. Obejmuje ona 
sprawdzenie czy wniosek spełnia: ogólne kryteria formalne oraz dwa kryteria dostępu 
weryfikowane na etapie oceny formalnej. 

Oceny formalnej spełniania kryteriów wyboru projektów przez projekty uczestniczące w 
konkursie dokonuje jeden członek KOP. 

Ocena formalna ma charakter „0-1” i jest dokonywana przy pomocy Karty oceny formalnej, 
której wzór stanowi załącznik nr 5 do regulaminu konkursu. Wniosek, który nie spełnia 
któregokolwiek z  kryteriów formalnych lub kryteriów dostępu weryfikowanych na etapie oceny 
formalnej odrzucany jest na etapie oceny formalnej i nie podlega dalszej ocenie. Kryteria 
formalne oceniane są zgodnie z załącznikiem nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o 
dofinansowanie w ramach PO WER 2014-2020 (załącznik nr 3 do regulaminu konkursu). 

W przypadku, gdy przewodniczący lub zastępca przewodniczącego  dokonując weryfikacji 
oceny nie zgodzi się z jej wynikiem decyzja przewodniczącego KOP jest wiążąca.  

Decyzja przewodniczącego jest dokumentowana w protokole z prac KOP. 

W przypadku wniosków, które zostały zweryfikowane pozytywnie (patrz podrozdział 4.1 
regulaminu konkursu), ocena formalna powinna zostać dokonana nie pó niej niż w ciągu 21 
dni od daty zakończenia naboru wniosków, poza następującymi wyjątkami: 

 liczba wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej jest większa niż 200 — w takiej 

sytuacji każda, kolejna dodatkowa pula licząca od 1 do 200 wniosków umożliwia 
wydłużenie terminu o maksymalnie 7 dni; ale niezależenie od liczby złożonych 
wniosków nie może być dłuższy niż 35 dni. 
 

W przypadku wniosków, które podlegały procedurze uzupełniania lub poprawiania, termin 
dokonania oceny formalnej nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia złożenia przez 
wnioskodawcę stosownie skorygowanego wniosku o dofinansowanie. Za termin dokonania 
oceny formalnej uznaje się datę podpisania karty oceny formalnej przez oceniającego albo 
datę decyzji przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego KOP je li dokonując 
weryfikacji oceny nie zgodził się z jej wynikiem.  
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Wnioski pozytywnie ocenione w ramach oceny formalnej, nie pó niej niż w ciągu 7 dni od 
terminu jej dokonania, są przekazywane do oceny merytorycznej, o czym wnioskodawcy są 
informowani pisemnie. 

W przypadku odrzucenia wniosku z powodu niespełniania co najmniej jednego z ogólnych 
kryteriów formalnych lub dwóch kryteriów dostępu ocenianych na etapie oceny formalnej, IOK 
przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny jego 
projektu oraz negatywnej ocenie projektu wraz ze zgodnym z art. 46 ust. 5 ustawy 
wdrożeniowej pouczeniem o możliwo ci wniesienia protestu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 
ustawy wdrożeniowej. 
Pisemna informacja, o której mowa powyżej zawiera całą tre ć wypełnionej karty oceny 
formalnej albo kopię wypełnionej karty oceny w postaci załącznika, z zastrzeżeniem, że IOK, 
przekazując wnioskodawcy tę informację, zachowuje zasadę anonimowo ci osoby 
dokonującej oceny. 

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy wdrożeniowej po etapie oceny formalnej IOK zamieszcza na 
swojej stronie internetowej listę projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej. 
 4.3.1 Ogólne kryteria formalne 

Kryterium nr 1 

Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu. 

Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od 31 sierpnia 2017 r. do 30 wrze nia 2017 r. 
Wnioski złożone przed dniem uruchomienia naboru i po terminie zamknięcia konkursu będą 
odrzucane na etapie oceny formalnej, na podstawie powyższego kryterium. Patrz rozdział 2.2 
regulaminu. 

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie należy uznać datę złożenia wersji elektronicznej 
wniosku w SOWA.  

Jeżeli oceniający uzna, że projekt nie spełnia tego kryterium odnotowuje ten fakt na karcie 
oceny formalnej, uzasadnia decyzję o uznaniu tego kryterium za niespełnione i wskazuje, że 
projekt powinien zostać odrzucony i nie podlegać dalszej ocenie. Jeżeli oceniający uzna to 
kryterium za spełnione dokonuje sprawdzenia spełniania przez projekt pozostałych kryteriów 
formalnych oraz kryteriów dostępu weryfikowanych na etapie oceny formalnej. 

 

Kryterium nr 2 

Wniosek wypełniono w języku polskim. 

Wnioskodawca powinien wypełnić wniosek w języku polskim, mając na uwadze fakt, iż pola 
opisowe we wniosku o dofinansowanie powinny być wypełniane poprzez stosowanie całych 
wyrazów albo ewentualnie skrótów powszechnie obowiązujących w języku polskim, co 
umożliwi wła ciwe zrozumienie zapisów zawartych we wniosku przez osoby dokonujące 
oceny. 

 

Kryterium nr 3 
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Wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu. 

Wniosek musi być złożony w formie elektronicznej za po rednictwem SOWA zgodnie 
z zapisami niniejszego regulaminu. Patrz rozdział 2.2 regulaminu. 

 

Kryterium nr 4  

Wydatki w projekcie o warto ci nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowarto ci 
100 000 EUR9 wkładu publicznego są rozliczane uproszczonymi metodami, o których 
mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

Wnioskodawca, w którego projekcie warto ć rodków publicznych nie przekracza 
równowarto ci kwoty 100 000 EUR, zobowiązany jest do rozliczania wydatków uproszczonymi 
metodami. 

Kryterium weryfikowane na podstawie pkt. 4.2 Kwoty ryczałtowe, pkt. 5.2 wniosku 
o dofinansowanie projektu oraz obligatoryjnego pola Uzasadnienie poszczególnych wydatków 
wykazanych w szczegółowym budżecie. 

 

Kryterium nr 5 

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwo ci 
ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Kryterium weryfikowane na podstawie o wiadczenia złożonego przez wnioskodawcę w czę ci 
VIII wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku projektu partnerskiego, o wiadczenie musi być złożone również przez osoby 
uprawnione po stronie partnera. 

Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z wyłonionymi podmiotami IOK upewnia się na 
podstawie rejestrów czy to kryterium jest spełnione. 
 

Kryterium nr 6 

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER jest 
podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach wła ciwego 
Działania/Podziałania PO WER. 

Kryterium weryfikowane na podstawie czę ci II wniosku o dofinansowanie oraz SzOOP 
dotyczące danego Działania pole Typ beneficjenta.                                                            9 Powyższa kwota jest przeli za a a PLN z wykorzysta ie  iesię z ego o ra hu kowego kursu wy ia y 
stosowa ego przez Ko isję Europejską aktual ego a dzień ogłosze ia ko kursu w przypadku projektów konkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej:  http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm.  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm
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Kryterium nr 7 

W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące: 
1) wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa 

w art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów w zakresie polityki spójno ci finansowanych w perspektywie 
2014-2020 (o ile dotyczy); 

2) braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójno ci 
finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie 
Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi 
partnerstwo oraz 

3) utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile 
data ta jest wcze niejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium weryfikowane na podstawie o wiadczenia dotyczącego partnerów złożonego przez 
wnioskodawcę w czę ci VIII Oświadczenia wniosku o dofinansowanie oraz dodatkowego 
o wiadczenia, złożonego przez poszczególnych partnerów w czę ci VIII Oświadczenia 
wniosku o dofinansowanie. 

Przed podpisaniem umowy IOK weryfikuje prawdziwo ć o wiadczeń wnioskodawcy 
i partnerów, tzn. sprawdza prawidłowo ć spełnienia wymogów dotyczących partnerstwa. 

 

Kryterium nr 8 

Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w danym 
projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie 
z ustawą z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) (je li 
dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równy lub wyższy od 
łącznych rocznych wydatków w ocenianym projekcie i innych projektach realizowanych w 
ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której 
dokonywana jest ocena formalna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są 
najwyższe. 

Kryterium weryfikowane na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji 
potwierdzających potencjał finansowy jego i ewentualnych partnerów (o ile budżet projektu 
uwzględnia wydatki partnera) odnosząc go do wydatków wnioskodawcy – na podstawie 
danych posiadanych przez IP – dotyczących innych realizowanych przez wnioskodawcę 
projektów. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) 
należy warto ć obrotów odnie ć do roku realizacji projektu, w którym warto ć  planowanych 
wydatków jest najwyższa. 
Informacje dotyczące potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) należy wpisać 
w czę ci 4.3 wniosku o dofinansowanie. Patrz rozdział 4.3 Potencjał wnioskodawcy 
i partnerów w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 stanowiącej załącznik nr 3 do regulaminu. 
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4.3.2 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej 
Poza ogólnymi kryteriami formalnymi wła ciwymi dla PO WER, IOK na etapie oceny formalnej 
ocenia również spełnienie wybranych kryteriów dostępu z RPD. Dla przedmiotowego konkursu 
są to następujące kryteria: 

Kryterium nr 1 

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 12 miesięcy. 

Kryterium weryfikowane na podstawie pkt. 1.7 wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
Rekomendowany harmonogram działań w projekcie konkursowym  
Na podstawie do wiadczeń z projektu pozakonkursowego pt. Przywództwo  
– opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty, 
realizowanego przez ORE, w projekcie konkursowym rekomendowany jest następujący układ 
działań: 

Działania w projekcie – w okresie 12 miesi cy  
Czas Działanie 

pa dziernik - listopad 
2017 r.  

prace przygotowawcze – rekrutacja uczestników, 
opracowanie scenariuszy zajęć, materiałów szkoleniowych 
itp. 

grudzień 2017 r. – maj 
2018 r.  

realizacja szkoleń w całej Polsce; 
cykle szkoleniowe dla jednej grupy w odstępach nie dłuższych 
niż 30 dni kalendarzowe i nie krótszych niż 14 dni 
kalendarzowych. 

luty-lipiec 2018 r. systematyczne prowadzenie badań przez co najmniej 20% 
uczestników projektu w min. 10% szkołach nadzorowanych 
przez dane kuratorium o wiaty 

kwiecień-wrzesień 2018 
r. 

systematyczna weryfikacja przez wnioskodawcę poprawno ci 
przeprowadzonych badań 

wrzesień 2018 r. przekazanie przez wnioskodawcę zbiorczych wyników badań 
do IOK 

 

Działanie te jednak mogą być przeprowadzone w trybie krótszym, gdyż zajęcia mogą 
odbywać się jednocze nie w kilku miejscach, dla różnych grup szkoleniowych. 
 

Kryterium nr 2 

Maksymalna warto ć projektu wynosi  2 392 107,00 PLN. 

Maksymalna warto ć projektu wyczerpuje wysoko ć całej alokacji przeznaczonej na 
przedmiotowy konkurs, w związku z czym do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt 
o  zasięgu ogólnopolskim z najwyższą liczbą punktów. 

 



   
29   

4.4 Ocena merytoryczna i wymagania wobec wnioskodawców 
Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę formalną kierowane są do oceny merytorycznej. 
Ocena merytoryczna projektu obejmuje sprawdzenie czy projekt spełnia: 
a) wybrane kryteria dostępu, 
b) ogólne kryteria horyzontalne, 
c) ogólne kryteria merytoryczne, 
Oceny merytorycznej dokonuje dwóch członków KOP przy pomocy Karty oceny merytorycznej 
wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER (załącznik nr 6 do 
regulaminu konkursu). 

W przypadku gdy na etapie oceny merytorycznej oceniający stwierdzi, że wniosek nie spełnia 
ogólnych kryteriów formalnych bąd  kryteriów dostępu, których ocena dokonywana była na 
etapie oceny formalnej, ponieważ uchybienia te nie zostały dostrzeżone na etapie oceny 
formalnej, wniosek, jako niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny 
formalnej. Oceniający odnotowuje ten fakt na karcie oceny merytorycznej. Ponowna ocena 
formalna jest przeprowadzana zgodnie z zapisami podrozdziału 4.3 regulaminu konkursu. 

Poniższy schemat przedstawia poszczególne etapy oceny merytorycznej wniosku 
o dofinansowanie. 
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W przypadku dokonywania w ramach KOP oceny merytorycznej nie więcej niż 200 projektów, 
ocena merytoryczna rozumiana jako podpisanie przez oceniających kart oceny merytorycznej 
wszystkich projektów ocenianych w ramach KOP jest dokonywana w terminie nie pó niejszym 
niż 60 dni od daty dokonania oceny formalnej wszystkich projektów, które podlegały ocenie 
formalnej w ramach danego konkursu. 

Przy każdym kolejnym wzro cie liczby projektów maksymalnie o 200, termin dokonania oceny 
merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni (np. jeżeli w ramach KOP 
ocenianych jest od 201 do 400 projektów termin dokonania oceny merytorycznej wynosi nie 
więcej niż 90 dni od daty dokonania oceny formalnej wszystkich projektów, które podlegały 
ocenie formalnej w ramach danego konkursu).  

Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 120 dni niezależnie od 
liczby projektów ocenianych w ramach KOP. 4.4.1 Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 
Kryteria dostępu dotyczą warunków, jakie obligatoryjnie powinien spełniać wniosek oraz 
podmiot aplikujący, żeby móc ubiegać się o dofinansowanie w danym konkursie. Tre ć 

Ocena merytorycznaPonowna weryfikacja 
ogól y h kryteriów formalnych i wybranych 
kryteriów dostępuStwierdzenie 

u hy ieńSkierowanie wniosku do ponownej oceny formalnej Brak u hy ieńWeryfikacja 
wy ra y h kryteriów 

dostępu

Speł io eWeryfikacja 
kryteriów horyzontalnych

Speł io e/ skierowane do negocjacjiWeryfikacja 
kryteriów merytorycznych

Niespeł io e -odrzucenie wniosku
Speł io e -skierowane do negocjacji Niespeł io e -odrzucenie wnioskuNiespeł io e -odrzucenie wniosku
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kryteriów dostępu wraz z  ich uzasadnieniem jest zawarta w RPD (załącznik nr 13 do 
regulaminu konkursu). 

 

Kryterium nr 1 

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający minimum 3 
letnie udokumentowane do wiadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla 
przedstawicieli kadry kierowniczej systemu o wiaty, w tym co najmniej 1 projektu lub usług 
o łącznej warto ci 500 tys. złotych brutto o zasięgu ponadregionalnym. 

Kryterium ma na celu zapewnienie jak najwyższej jako ci wsparcia dla uczestników projektu: 
przedstawicieli organów nadzoru - osób współpracujących bezpo rednio z kadrą zarządzającą 
szkół i placówek w ramach nadzoru pedagogicznego. 
Wybór Beneficjentów posiadających do wiadczenie w udzielaniu wsparcia przedstawicielom 
kadry kierowniczej systemu o wiaty w postaci projektu lub usług szkoleniowo-doradczych na 
kwotę min. 500 tys. PLN zapewni efektywne wsparcie dla tej grupy w ramach projektowanej 
interwencji oraz zwiększa prawdopodobieństwo prawidłowej realizacji projektu.  
Pod pojęciem przedstawicieli kadry kierowniczej systemu o wiaty IOK rozumie: 

a) dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek; 
b) przedstawicieli organów prowadzących – osoby z zarządów JST, odpowiedzialne za 

sprawy o wiaty, osoby z urzędów JST, odpowiedziane za sprawy o wiaty na terenie 
danej JST; 

c) przedstawicieli organów nadzoru - osoby współpracujące bezpo rednio z kadrą 
zarządzającą szkół i placówek w ramach nadzoru pedagogicznego. 
 

Kryterium nr 2 

Projekt konkursowy zakłada wdrożenie ramowego programu szkoleniowego wraz 
z  pakietem materiałów szkoleniowych wypracowanych w ramach projektu 
pozakonkursowego ORE. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania 
kadry kierowniczej systemu oświaty. 

Projektodawca jest zobowiązany do: 
a. przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleń odpowiadających 

wymogom okre lonym w ramowym programie szkoleń przygotowanym przez 
O rodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego wraz z innymi 
zasobami szkoleniowymi. 

b. przeprowadzenia dla każdej grupy szkoleniowej 32 h szkolenia podzielonego na 2 
moduły po 2 dni każdy w celu przygotowania uczestników do prowadzenia badań 
efektywno ci kształcenia okre lonych w PO WER kompetencji kluczowych uczniów. 

Ponadto Projektodawca deklaruje: 

a) przeprowadzenie badania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów 
okre lonych w PO WER w min. 10% nadzorowanych przez dane Kuratorium 
O wiaty szkołach, przez co najmniej 20% uczestników projektu. 

b) weryfikację poprawno ci przeprowadzonych badań (zgodnie z metodologią 
opracowaną przez ORE w ramach projektu pozakonkursowego) i przekazanie 
wyników badań IOK. 



   
32   

Szczegółowe plany i programy szkoleń zostaną przygotowane zgodnie z wymaganiami 
okre lonymi w ramowych programach szkoleń. Ramowe programy są gwarancją, że 
Projektodawca w czasie organizowanych szkoleń wykorzysta formy i metody pracy, 
umożliwiające uczestnikom szkoleń nabycie wiedzy i umiejętno ci potrzebnych do 
prowadzenia badań efektywno ci kształcenia okre lonych w PO WER kompetencji 
kluczowych uczniów.  
Ramowy program szkoleń opracowany przez O rodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu 
pozakonkursowego pn. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry 
kierowniczej systemu oświaty stanowi załącznik nr 15 do regulaminu  konkursu. 

Przez inne zasoby szkoleniowe rozumieć należy materiały metodyczne, które są niezbędne 
do prowadzenia szkolenia oraz materiały wypracowane przez uczestników szkoleń. 
Przeprowadzenie badania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów 
okre lonych w PO WER w min. 10% nadzorowanych przez dane Kuratorium O wiaty 
szkołach, przez co najmniej 20% uczestników projektu ma na celu przeprowadzenie pilotażu 
zdobytych podczas szkoleń i wykorzystanie ich w praktyce. 
IOK rekomenduje przeprowadzenie ww. badania przez wszystkich (100%) uczestników 
projektu. 

Zasady realizacji szkoleń: 
• minimalny czas trwania szkolenia – 32 godziny dydaktyczne,  
• szkolenia realizowane w trybie stacjonarnym,  
• szkolenie realizowane w trybie 2 zjazdy po 2 dni. Ze względów 

merytorycznych nie jest zasadna organizacja spotkań w trybie 
kilkugodzinnym czy jednodniowym, bowiem taka organizacja skutkowałaby 
nadmiernym rozproszeniem tre ci, 

• polecane jest monitorowanie obecno ci uczestników szkolenia poprzez 
codzienne listy obecno ci i prowadzenie kart nieobecno ci, 

• w celu otrzymania potwierdzenia o ukończeniu szkolenia uczestnik jest 
zobowiązany uczestniczyć w co najmniej 85% czasu trwania zajęć. 

 
Uwarunkowania prawne, w tym informacja dotycząca konieczno ci dostosowania 
programu szkoleniowego do zmian wynikających z  reformy o wiaty 
 

Tre ci zawarte w programie szkoleniowym są zgodne przede wszystkim z: 
 ustawą z dnia 7 wrze nia 1991 r. Uso, 

 ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), 

 aktami wykonawczymi definiującymi i okre lającymi zasady prowadzenia procesowego 
wspomagania szkół i przedszkoli, tj.:  

- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 wrze nia 2016 r.  
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591), 

- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 199), 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 369). 

 aktami wykonawczymi okre lającymi wymagania stawiane szkołom i placówkom 
o wiatowym przez państwo oraz zadania i organizację nadzoru pedagogicznego, tj.: 
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- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie 
wymagań wobec szkół i placówek o wiatowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214), 

- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz.1270).  

Zmiany, związane z wprowadzaną reformą systemu o wiaty i modyfikacją ustawy o systemie 
o wiaty oraz aktów wykonawczych, w tym jednego z ww. rozporządzeń, okre lającego 
zadania i organizację nadzoru pedagogicznego, mogą rzutować na tre ci ramowego programu 
szkoleniowego.  
W związku z powyższym O rodek Rozwoju Edukacji po podpisaniu nowego rozporządzenia 
w sprawie nadzoru pedagogicznego w razie potrzeby przygotuje zaktualizowany ramowy 
program szkoleniowy w ramach projektu pt. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia 
i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty. Zmodyfikowany program szkoleniowy 
zostanie zamieszczony na stronach internetowych www.efs.men.gov.pl oraz 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.  

Pomocą merytoryczną w planowaniu i prowadzeniu szkoleń będą inne materiały wypracowane 
w projekcie ww. 

Publikowane materiały będą zawierać: 
 przykładowy scenariusz zajęć opracowany na potrzeby pilotażu działań 

szkoleniowych w oparciu o ramowy program szkoleniowy, 

 wszystkie materiały szkoleniowe wykorzystywane podczas pilotażu ramowego 
programu szkoleniowego dla kadr nadzoru pedagogicznego oraz materiały 
wypracowane na potrzeby realizacji szkoleń dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli, 

 uwagi do realizacji szkoleń prowadzonych w ramach pilotażu w oparciu o ramowy 
program szkoleniowy (adresowane do trenerów),  

 pakiet przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych opracowany  
w ramach projektu dla kadry kierowniczej szkół/przedszkoli. 

Materiały na bieżąco będą uzupełniane o opisy dobrych praktyk wypracowane przez 
uczestników projektu pozakonkursowego realizowanego przez ORE.  
Materiały będą dostępne jako otwarte zasoby edukacyjne. 
Materiały będą publikowane na stronie internetowej pod adresem: 
https://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-power/przywodztwo 
 

Kryterium nr 3 

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy nadzoru pedagogicznego – osoby 
zatrudnione w Kuratoriach O wiaty lub innych jednostkach na stanowiskach 
wymagających kwalifikacji pedagogicznych. 

Prowadzenie badań efektywno ci kształcenia okre lonych w PO WER kompetencji 
kluczowych uczniów może być realizowane jedynie przez pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych (tj. kuratorzy, wizytatorzy). 

Zasady rekrutacji uczestników okre la beneficjent konkursu, uwzględniając          
następujące wytyczne: 

 ogłoszenie dotyczące szkolenia powinno zawierać jednoznaczną informację o celu 
szkolenia,  

 uczestnik szkolenia decyduje się i deklaruje wywiązanie się z wykonania zadania, 
polegającego na przeprowadzeniu – po zakończeniu cyklu szkoleniowego  

http://www.efs.men.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-power/przywodztwo
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– badania w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów, w oparciu  
o metodologię przekazaną Beneficjentowi przez IOK10, 

 zgłaszający się powinien znać zasady udziału w szkoleniu i zadeklarować ich 
przestrzeganie – 85% obecno ci na zajęciach stacjonarnych. 

 

Kryterium nr 4 

Projektodawca obejmie wsparciem w ramach projektu min. 1006 pracowników nadzoru 
pedagogicznego – osób zatrudnionych w 16 Kuratoriach O wiaty lub innych jednostkach 
na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych. Projektodawca 
zobowiązuje się do objęcia wsparciem minimalnej liczby osób z każdego województwa 
zgodnie z przedstawionym podziałem: 
a. Dolno ląskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 74. 
b. Kujawsko-pomorskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 48. 
c. Lubelskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem:70. 
d. Lubuskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 24. 
e. Łódzkie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 61. 
f. Małopolskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 88. 
g. Mazowieckie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 129. 
h. Opolskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 45.  
i. Podkarpackie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 38. 
j. Podlaskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 49. 
k. Pomorskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 56.  
l. ląskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 94. 
m. więtokrzyskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 39. 
n. Warmińsko-mazurskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 40. 
o. Wielkopolskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 106. 
p. Zachodniopomorskie: minimalna liczba osób objętych wsparciem: 45. 

Liczba osób objętych wsparciem dla jednego województwa została okre lona proporcjonalnie 
do liczby pracowników Kuratoriów O wiaty na stanowiskach wymagających kwalifikacji 
pedagogicznych w danym województwie. Taki rozkład grupy docelowej pozwoli na 
proporcjonalne wsparcie wszystkich województw zgodnie z zapotrzebowaniem. 
 

Kryterium nr 5 

Projektodawca jest zobowiązany do zaplanowania wsparcia szkoleniowego dla grup 
liczących maksymalnie 16 uczestników                                                            10Metodologia badania zostanie opracowana przez ORE w ramach projektu pozakonkursowego; badanie 

powi o yć przeprowadzo e w o aj iej % szkoła h adzorowa y h przez da e Kuratoriu  Oświaty.  
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Skierowanie wsparcia szkoleniowego do grup maksymalnie 16 osobowych zapewnia wysoką 
jako ć wsparcia szkoleniowego. Z uwagi na zróżnicowane metody pracy wykorzystywane 
podczas szkoleń (od wykładu przez warsztaty i pracę w grupach) 16 osób to maksymalna 
liczba uczestników jednej grupy szkoleniowej zapewniająca optymalny poziom wsparcia 
i  efektywną realizację celów szkoleniowych. 
Grupy szkoleniowe nie mogą być większe niż 16 osób i nie mniejsze niż 10 osób.  

Do realizacji wsparcia szkoleniowego IOK rekomenduje zatrudnienie dwóch trenerów.   

Zadania trenera/ów 

 rekomenduje się prowadzenie szkoleń w parach trenerskich. Jest to podyktowane 
złożono cią tematyki uwzględnionej w ramowym programie szkoleniowym. 
Jednocze nie, pełny cykl szkolenia powinien być przeprowadzony przez te same 
osoby,     

 trener jest odpowiedzialny za przeprowadzenie zajęć na podstawie ramowego 
programu szkoleniowego, opracowanego przez O rodek Rozwoju Edukacji  
w ramach projektu pt. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania 
kadry kierowniczej systemu oświaty, 

 trener nie ma możliwo ci modyfikowania ramowego programu szkoleń.  
Ma obowiązek opracowania programu szkoleniowego w oparciu o program ramowy 
oraz możliwo ć modyfikacji/uzupełniania pakietu materiałów szkoleniowych,  

 trener przygotowuje przebieg zajęć – opracowuje szczegółowy scenariusz zajęć oraz 
materiały szkoleniowe na podstawie ramowego programu oraz wniosków  
z diagnozy potrzeb szkoleniowych uczestników, 

 trener jest zobowiązany do dostosowania przebiegu zajęć do wiedzy  
i do wiadczenia uczestników grupy szkoleniowej. W tym celu beneficjent konkursu 
musi zadbać o przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników szkolenia przed jego 
rozpoczęciem,  

 trener decyduje, ile czasu przeznaczy na omówienie poszczególnych zagadnień 
uwzględnionych w ramowych programach szkoleń, z czego moduły II oraz III należy 
uznać za kluczowe, 

 trener prowadzi zajęcia zgodnie z metodami i technikami wskazanymi w ramowym 
programie szkoleniowym.  

 

Wymagania kwalifikacyjne i kompetencyjne dla trenerów zostały okre lone w załączniku nr 17 
do regulaminu konkursu. 

 

Kryterium nr 6 

Beneficjent realizuje projekt o zasięgu ogólnopolskim, obejmującym wsparciem wszystkie 
województwa. 

Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt o zasięgu ogólnopolskim z najwyższą liczbą 
punktów.  
Kryterium ma na celu wyłonienie wyłącznie najwyżej ocenionego jednego projektu. Pozwoli to 
na realizację wystandaryzowanych szkoleń dla wszystkich uczestników z całej Polski.   
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Kryterium nr 7 

Beneficjent gwarantuje, że wszystkie tre ci i multimedia (scenariusze szkoleń oraz inne 
niezbędne zasoby szkoleniowe) wytworzone w projekcie zostaną opublikowane na licencji 
Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innej, kompatybilnej wolnej licencji. 

W ramach konkursu obowiązuje kryterium dostępu wskazujące, że beneficjent powinien 
zagwarantować, że wszystkie tre ci i multimedia wytworzone w projekcie zostaną 
opublikowane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innej, kompatybilnej 
wolnej licencji. Kryterium zostało wprowadzone w celu zapewnienia równego dostępu do 
zasobów wypracowanych w ramach interwencji wszystkim zainteresowanym podmiotom. 
Stanowi ono również gwarancję, że zasoby wytworzone w ramach projektu będą możliwe do 
wykorzystania bez żadnych ograniczeń. 
W przypadku otrzymania dofinansowania, na mocy umowy zawartej pomiędzy Instytucją 
Po redniczącą a beneficjentem, obowiązek udostępniania utworów na podstawie wolnych 
licencji (w tym licencji CC) zostaje przeniesiony na Instytucję Po redniczącą, jako podmiot, 
który uzyskuje do nich autorskie prawa majątkowe. Instytucja Po rednicząca udziela następnie 
licencji na rzecz beneficjenta, która powinna być licencją niewyłączną, co umożliwi IP 
udzielanie dalszych wolnych licencji innym podmiotom. IP ma możliwo ć wyboru dowolnej 
licencji oraz swobodnego kształtowania pól eksploatacji. Zastosowanie wolnej licencji Creative 
Commons Uznanie Autorstwa w tym przypadku wiąże się z przyjęciem okre lonych w niej pól 
eksploatacji danego utworu obejmujących jego komercyjne i niekomercyjne wykorzystanie, 
tworzenie i rozpowszechnianie jego kopii w cało ci lub we fragmentach oraz tworzenie 
i rozpowszechnianie utworów zależnych. 
Wszystkie wypracowane w projektach zasoby będą publikowane na stronach Wnioskodawcy 
oraz O rodka Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl oraz portalach przez ORE zarządzanych np. 
www.doskonaleniewsieci.pl. 

 

Kryterium nr 8 

Projekt realizowany jest z wykorzystaniem kadry systemu doskonalenia przeszkolonej 
w  ramach projektów PO KL lub PO WER z zakresu kompleksowego wspomagania szkół. 

Kryterium ma na celu zapewnienie jak najwyższej jako ci kształcenia poprzez zapewnienie 
kadry przygotowanej do realizacji tego zadania. 

Kadra systemu doskonalenia musi być przeszkolona w zakresie kompleksowego 
wspomagania szkół w ramach projektów PO KL lub PO WER: 

1. Projekt systemowy Priorytet III PO KL, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1. System 
doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół; 

2. Projekty konkursowe 3.5 1/POKL/3.5/2012 Programy kompleksowego wspomagania szkół 
oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających 
szczególnego wsparcia; 
3. Projekt pozakonkursowy POWR.02.10.00-00-0002/15 Wspomaganie szkół w rozwoju 
kompetencji kluczowych uczniów. 

http://www.ore.edu.pl/
http://www.doskonaleniewsieci.pl/
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4.4.2 Ogólne kryteria horyzontalne 
Ogólne kryteria horyzontalne mają charakter przekrojowy i zatwierdzane są przez Komitet 
Monitorujący w toku realizacji Programu w związku z konieczno cią zapewnienia realizacji 
strategicznych celów na poziomie całego PO WER. 
 

Kryterium nr 1 

Projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym się do sposobu 
realizacji i zakresu projektu. 

Kryterium nr 2 

Projekt jest zgodny z zasadą równo ci szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu 
minimum. 

Kryterium nr 3 

Projekt jest zgodny z pozostałymi wła ciwymi zasadami unijnymi (w tym zasadą równo ci 
szans i niedyskryminacji, w tym dostępno ci dla osób z niepełnosprawno ciami i zasadą 
zrównoważonego rozwoju) oraz z prawodawstwem unijnym. 

Kryterium nr 4 

Projekt jest zgodny ze SZOOP PO WER. 

Kryterium nr 5 

Projekt jest zgodny z wła ciwym celem szczegółowym PO WER11. 

 

Ocena spełniania kryteriów horyzontalnych polega na przypisaniu im warto ci logicznych „tak” 
albo „nie”. Spełnienie każdego z kryteriów horyzontalnych jest konieczne do przyznania 
dofinansowania. 

Punkty Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie 
standardu minimum)? oraz Czy projekt jest zgodny z pozostałymi właściwymi zasadami 
unijnymi (w tym zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju) oraz z prawodawstwem 
unijnym? zawarte w karcie oceny merytorycznej oceniający jest zobowiązany traktować 
rozłącznie. W związku z powyższym, jeżeli projekt nie jest zgodny ze standardem minimum 
(tj. nie otrzymał min. 3 punktów), nie oznacza to automatycznie zaznaczenia przez 
oceniającego odpowiedzi „NIE” w dwóch wyżej wymienionych punktach, a jedynie w tym 
dotyczącym zgodno ci projektu z zasadą równo ci szans kobiet i mężczyzn. 
Jeżeli oceniający uzna którekolwiek z kryteriów horyzontalnych za niespełnione, odpowiednio 
odnotowuje ten fakt na karcie oceny merytorycznej, uzasadnia decyzję o uznaniu danego 
kryterium horyzontalnego za niespełnione i wskazuje, że projekt powinien zostać odrzucony.                                                            11 Cel sz zegółowy PO WER: Poprawa fu k jo owa ia i zwiększe ie wykorzysta ia syste u wspo aga ia szkół 
w zakresie ko pete ji klu zowy h u z iów iez ęd y h do porusza ia się a ry ku pra y ICT, ate aty z o-
przyrod i zy h, języków o y h , au za ia ekspery e tal ego, właś iwy h postaw kreatyw oś i, 
i owa yj oś i, pra y zespołowej  oraz etod zi dywidualizowa ego podejś ia do u z ia. 
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Jeżeli oceniający uzna, że którekolwiek z kryteriów horyzontalnych wymaga negocjacji - o ile 
projekt może zostać skierowany przez oceniającego do negocjacji - okre la ich zakres w 
dalszej czę ci karty oceny merytorycznej zawierającej zakres negocjacji. 
Jeżeli oceniający uzna, że projekt spełnia wszystkie kryteria horyzontalne albo, że kryteria te 
wymagają negocjacji, dokonuje oceny spełniania przez projekt wszystkich ogólnych kryteriów 
merytorycznych, przyznając punkty w poszczególnych kategoriach oceny. 
W przypadku odrzucenia wniosku z powodu niespełniania co najmniej jednego z: kryteriów 
dostępu albo kryteriów horyzontalnych, IOK przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy pisemną 
informację o zakończeniu oceny jego projektu oraz negatywnej ocenie projektu wraz ze 
zgodnym z art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej pouczeniem o możliwo ci wniesienia protestu, 
o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej. 
Pisemna informacja, zawiera całą tre ć wypełnionych kart oceny merytorycznej albo kopie 
wypełnionych kart oceny w postaci załączników, z zastrzeżeniem, że IOK, przekazując 
wnioskodawcy tę informację, zachowuje zasadę anonimowo ci osób dokonujących oceny. 4.4.3 Kryteria merytoryczne 
Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą tre ci wniosku, wiarygodno ci i zdolno ci 
wnioskodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach 
PO WER. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do 
wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. 
Ocena spełniania kryteriów merytorycznych dokonywana jest w ramach skali punktowej od 0 
do 100 punktów oraz niezależnie przez dwóch członków KOP wybranych w drodze losowania. 

Spełnienie przez projekt kryteriów merytorycznych w minimalnym zakresie oznacza 
uzyskanie od każdego z obydwu oceniających co najmniej 60% punktów za spełnianie 
poszczególnych kryteriów. 
Za spełnianie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych oceniający może przyznać 
maksymalnie 100 punktów. Ocena w każdej czę ci wniosku o dofinansowanie jest 
przedstawiana w postaci liczb całkowitych (bez czę ci ułamkowych). 
Kryteria merytoryczne oceniane w ramach skali punktowej od 0 do 100 z przypisanymi 
maksymalnymi oraz minimalnymi wagami punktowymi (60%): 

 

 

L.p Nazwa kryterium Liczba pkt. 
Max/Min 

1. Adekwatno ć doboru i opisu wska ników realizacji projektu (w tym 
wska ników dotyczących wła ciwego celu szczegółowego PO WER) 
oraz sposobu ich pomiaru. 

10/6 

lub 

5/312 

2. Adekwatno ć doboru grupy docelowej do wła ciwego celu 
szczegółowego PO WER oraz jako ć diagnozy specyfiki tej grupy, w 
tym opis:  

15/9                                                            12 Doty zy wyłą z ie projektów, który h w ioskowa a kwota dofi a sowa ia jest rów a al o przekra za  l  
zł. 
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- istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną 
objęci wsparciem;  
- potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontek cie wsparcia, 
które ma być udzielane w ramach projektu;  
- barier, na które napotykają uczestnicy projektu;  
- sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i 
kwestii zapewnienia dostępno ci dla osób z niepełnosprawno ciami 

3. Trafno ć opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w 
tym opisu:  

- sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie 
warto ci docelowej wska ników rezultatu;  
- sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zaj cia ryzyka);  
- działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i 
jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki 
wystąpienia ryzyka.  

5/313 

4. Spójno ć zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz 
trafno ć doboru i opisu tych zadań w tym opis:  
- uzasadnienia potrzeby realizacji zadań;  
- planowanego sposobu realizacji zadań;  
- sposobu realizacji zasady równo ci szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępno ci dla osób z niepełnosprawno ciami; 
- warto ci wska ników realizacji wła ciwego celu szczegółowego PO 
WER lub innych wska ników okre lonych we wniosku o 
dofinansowanie, które zostaną osiągnięte w ramach zadań;  
- sposobu, w jaki zostanie zachowana trwało ć rezultatów projektu (o 
ile dotyczy);  

- uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań 
(o ile dotyczy) oraz trafno ć doboru wska ników dla rozliczenia kwot 
ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile 
dotyczy). 

20/12 

5. Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy), 
w tym w szczególno ci:  
- potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i 
sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, 
które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich 
planowanej funkcji w projekcie);  

- potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego 
wykorzystania w ramach projektu;  

 

15/9                                                            13 Doty zy wyłą z ie projektów, który h w ioskowa a kwota dofi a sowa ia jest równa albo przekracza 2 mln 
zł. 
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- zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu wnioskodawca i 
partnerzy (o ile dotyczy). 

6. Adekwatno ć opisu potencjału społecznego wnioskodawcy i 
partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym 
uzasadnienie dlaczego do wiadczenie wnioskodawcy i partnerów (o 
ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu, z 
uwzględnieniem dotychczasowej działalno ci wnioskodawcy i 
partnerów (o ile dotyczy) prowadzonej: 
1) w obszarze wsparcia projektu, 

2) na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt, oraz 

3) na okre lonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja 
projektu, 

oraz wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić potencjał społeczny 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy). 

15/9 

7. Adekwatno ć sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w 
projekcie. 

5/3 

8. Prawidłowo ć sporządzenia budżetu projektu, w tym: 
- kwalifikowalno ć wydatków, 
- niezbędno ć wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, 
- racjonalno ć i efektywno ć wydatków projektu, 
- poprawno ć uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych (o 
ile dotyczy), 

- zgodno ć ze standardem i cenami rynkowymi okre lonymi w 
regulaminie. 

20/12 

W przypadku przyznania za spełnianie danego kryterium merytorycznego mniejszej niż 
maksymalna liczby punktów oceniający uzasadnia ocenę. 
Oceniający może sformułować uwagi do oceny danego kryterium merytorycznego. W takim 
przypadku, uwagi te powinny zostać także zawarte w dalszej czę ci karty oceny merytorycznej 
zawierającej zakres negocjacji, o ile projekt może zostać skierowany przez oceniającego do 
etapu negocjacji.  

W sytuacji, gdy wniosek od oceniającego uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych 
kategoriach oceny spełniania ogólnych kryteriów merytorycznych oraz oceniający stwierdził, 
że co najmniej jedno kryterium horyzontalne lub merytoryczne wymaga korekty / wyja nień 
oceniający kieruje projekt do kolejnego etapu oceny - negocjacji, odpowiednio odnotowując 
ten fakt na karcie oceny merytorycznej.  

Kierując projekt do negocjacji oceniający podaje w karcie oceny merytorycznej zakres 
negocjacji wraz z uzasadnieniem poprzez zaproponowanie: 

- zmniejszenia warto ci projektu w związku ze zidentyfikowaniem wydatków 
niekwalifikowalnych lub zbędnych z punktu widzenia realizacji projektu; 

- zmian dotyczących zakresu merytorycznego projektu. 
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Wniosek, który otrzymał minimum 60% punktów za każde z ww. kryteriów merytorycznych 
podlega ocenie pod kątem spełnienia kryteriów premiujących (o ile dotyczy). 4.5 Analiza kart oceny i obliczanie liczby przyznanych punktów 
Wypełnione karty oceny przekazywane są niezwłocznie przewodniczącemu KOP albo innej 
osobie upoważnionej przez przewodniczącego KOP.  
Po otrzymaniu kart oceny przewodniczący KOP albo inna osoba upoważniona przez 
przewodniczącego KOP dokonuje weryfikacji kart pod względem formalnym, a także 
sprawdza, czy wystąpiły rozbieżno ci w ocenie dokonanej przez oceniających w zakresie 
spełniania kryteriów dostępu, kryteriów horyzontalnych lub kryteriów premiujących (o ile 
dotyczy) oraz czy projekty skierowane zostały do negocjacji.  
W przypadku wystąpienia rozbieżno ci w ocenie przewodniczący KOP rozstrzyga je albo 
podejmuje decyzję o innym sposobie ich rozstrzygnięcia. Decyzja jest dokumentowana 
w protokole z prac KOP. 

W przypadku wystąpienia rozbieżno ci dotyczących zakresów negocjacji wskazanych przez 
oceniających w kartach oceny lub rozbieżno ci w zakresie skierowania projektu do negocjacji, 
przewodniczący KOP może je rozstrzygnąć albo podjąć decyzję o innym sposobie ich 
rozstrzygnięcia. Decyzja jest dokumentowana w protokole z prac KOP. 

Po przeprowadzeniu negocjacji (o ile dotyczy) przewodniczący KOP albo osoba przez niego 
upoważniona oblicza rednią arytmetyczną punktów przyznanych za ogólne kryteria 
merytoryczne. Wynik podawany jest z dokładno cią do dwóch miejsc po przecinku. 
Maksymalna możliwa do uzyskania rednia liczba punktów za spełnianie kryteriów 
merytorycznych wynosi 100. 

Sposób ustalania wyników oceny merytorycznej 
 Ocena Sposób ustalenia wyniku 

1. je li wniosek uzyskał od obu oceniających co najmniej 
60% punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów 
oceny merytorycznej i różnica w ogólnej liczbie 
przyznanych przez nich punktów jest mniejsza niż 30 
punktów 

wynik jest rednią arytmetyczną 
z sumy punktów, które wniosek 
uzyskał za spełnienie ogólnych 
kryteriów merytorycznych od 
obu oceniających;  

2. je li wniosek uzyskał od obu oceniających mniej niż 
60% punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów 
oceny merytorycznej 

wynik jest rednią arytmetyczną 
z sumy punktów, które wniosek 
uzyskał za spełnienie ogólnych 
kryteriów merytorycznych od 
obu oceniających; 

3. je li wniosek od każdego z obydwu oceniających 
uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych 
punktach oceny merytorycznej oraz został 
skierowany do negocjacji tylko przez jednego 
oceniającego 

ostateczną decyzję o 
skierowaniu lub nieskierowaniu 
projektu do negocjacji 
podejmuje przewodniczący 
KOP 

4. je li wniosek od jednego z oceniających uzyskał co 
najmniej 60% punktów za spełnienie poszczególnych 
kryteriów oceny merytorycznej i został przez niego 
rekomendowany do dofinansowania, a drugi 
oceniający przyznał mniej niż 60% punktów w co 
najmniej jednym punkcie oceny i nie został przez 
niego rekomendowany do dofinansowania 

wniosek jest kierowany do 
trzeciej oceny; jest ona 
przeprowadzana przed 
skierowaniem projektu do 
ewentualnych negocjacji; trzeci 
oceniający wybierany jest w 
drodze losowania 
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5. je li wniosek od każdego z oceniających uzyskał co 
najmniej 60% punktów za spełnienie poszczególnych 
kryteriów oceny merytorycznej i różnica w ogólnej 
liczbie przyznanych przez nich punktów wynosi co 
najmniej 30 punktów 

j.w 

 

W przypadku dokonywania oceny wniosku przez trzeciego oceniającego ostateczną i wiążącą 
ocenę projektu stanowi: w przypadku pkt. 4, rednia arytmetyczna punktów ogółem za 
spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego oraz z tej oceny 
jednego z dwóch oceniających, która jest zbieżna z oceną trzeciego oceniającego, co do 
decyzji w sprawie rekomendowania wniosku do dofinansowania.  

W przypadku negatywnej oceny dokonanej przez trzeciego oceniającego, projekt nie jest 
rekomendowany do dofinansowania. 

W przypadku pkt. 5, rednia arytmetyczna punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów 
merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego oraz z tej oceny jednego z dwóch 
oceniających, która jest liczbowo bliższa ocenie trzeciego oceniającego.    

 

Jeżeli różnice między liczbą punktów przyznanych przez trzeciego oceniającego a liczbami 
punktów przyznanymi przez każdego z dwóch oceniających są jednakowe, ostateczną 
i wiążącą ocenę projektu stanowi rednia arytmetyczna punktów ogółem za spełnianie 
ogólnych kryteriów merytorycznych z oceny trzeciego oceniającego oraz z oceny tego z dwóch 
oceniających, który przyznał wnioskowi większą liczbę punktów.  
W przypadku uzyskania przez więcej niż jeden projekt takiej samej liczby punktów IOK, 
kierując się zasadą równego traktowania wnioskodawców, ustala następujące reguły 
pozwalające na wyłonienie wniosku, który uzyska dofinansowanie: 
 

1. Wybór projektu, w którym wskazano wska nik/wska niki przyczyniające się w większym 
stopniu do realizacji celów programu. 

 
Je li zastosowanie powyższej reguły okaże się niewystarczające, zastosowanie ma  reguła nr 
2.  

 
2. Wybór projektu, który uzyskał większą liczbę punktów uzyskaną w kryterium: 
- nr 3.1 Adekwatność doboru i opisu wskaźników realizacji projektu (w tym wskaźników 

dotyczących właściwego celu szczegółowego PO WER) oraz sposobu ich pomiaru,  

- jeżeli różnice nie występują, porównywane będzie kryterium nr 7 Prawidłowość 
sporządzenia budżetu projektu, 

-  jeżeli różnice nie występują, porównywane będzie kryterium nr 4 Zaangażowanie 
potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy),  

- jeżeli różnice nie występują, porównywane będzie kryterium nr 5 Adekwatność opisu 
potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji 
projektu, 

- jeżeli różnice nie występują, porównywane będzie kryterium nr 3 Spójność zadań 
przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych 
zadań.  
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Je li zastosowanie powyższej reguły okaże się niewystarczające, zastosowanie ma reguła  
nr 3.  

 
3. Wybrany zostanie projekt bardziej racjonalny kosztowo.  

 
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydatki ponoszone w ramach projektu muszą być 
racjonalne i efektywne. Racjonalno ć kosztowa projektu weryfikowana będzie na podstawie 
analizy stosunku poniesionych nakładów do uzyskania najlepszych efektów. 
 
W przypadku odrzucenia wniosku z powodu niespełniania któregokolwiek z ogólnych kryteriów 
merytorycznych lub kryteriów dostępu (o ile dotyczy), IOK przekazuje niezwłocznie 
wnioskodawcy pisemną informację o zakończeniu oceny jego projektu oraz negatywnej ocenie 
projektu wraz ze zgodnym z art. 46 ust. 5 ustawy pouczeniem o możliwo ci wniesienia 
protestu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy. 

Pisemna informacja, o której mowa powyżej zawiera całą tre ć wypełnionych kart oceny 
merytorycznej albo kopie wypełnionych kart oceny w postaci załącznika, z zastrzeżeniem, że 
IOK, przekazując wnioskodawcy tę informację, zachowuje zasadę anonimowo ci osób 
dokonujących oceny. 

Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy po etapie oceny merytorycznej IOK zamieszcza na swojej 

stronie internetowej listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji. 

 4.6 Negocjacje 
W sytuacji gdy:  

• wniosek od oceniającego uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych 
kategoriach oceny spełniania ogólnych kryteriów merytorycznych oraz  
• oceniający stwierdził, że co najmniej jedno kryterium horyzontalne lub merytoryczne 
wymaga korekty / wyja nień  
oceniający kieruje projekt do kolejnego etapu oceny - negocjacji, odpowiednio odnotowując 
ten fakt na karcie oceny merytorycznej. 

Niezwłocznie po przekazaniu wszystkich kart oceny do przewodniczącego KOP albo innej 
osoby upoważnionej przez przewodniczącego KOP, IOK wysyła wyłącznie do 
wnioskodawców, których projekty skierowane zostały do negocjacji oraz umożliwią 
maksymalne wyczerpanie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie 
pismo informujące o możliwo ci podjęcia negocjacji w wyznaczonym przez IOK terminie. 
Niepodjęcie negocjacji w wyznaczonym terminie oznacza negatywną ocenę kryterium 
kończącego negocjacje i brak możliwo ci przyznania dofinansowania. Pismo, zawiera całą 
tre ć wypełnionych kart oceny albo kopie wypełnionych kart oceny w postaci załączników, z 
zastrzeżeniem, że IOK, przekazując wnioskodawcy tę informację, zachowuje zasadę 
anonimowo ci osób dokonujących oceny. 
Negocjacje obejmują wszystkie kwestie wskazane przez oceniających w wypełnionych przez 
nich kartach oceny oraz ewentualne dodatkowe kwestie wskazane przez przewodniczącego 
KOP. 
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Negocjacje projektów są przeprowadzane przez pracowników IOK powołanych do składu 
KOP. Mogą to być pracownicy IOK powołani do składu KOP inni niż pracownicy IOK powołani 
do składu KOP, którzy dokonywali oceny danego projektu.   
Negocjacje projektów są przeprowadzane w formie pisemnej (w tym z wykorzystaniem 
elektronicznych kanałów komunikacji) lub ustnej (spotkanie obu stron negocjacji). 

Z przeprowadzonych negocjacji ustnych (i pisemnych, je li IOK zdecyduje w takim przypadku 
o sporządzeniu protokołu) sporządza się podpisywany przez obie strony protokół ustaleń. 
Protokół zawiera opis przebiegu negocjacji umożliwiający jego pó niejsze odtworzenie. 
Jeżeli w trakcie negocjacji:  

 do wniosku nie zostaną wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach 

oceny projektu lub przez przewodniczącego KOP lub inne zmiany wynikające z ustaleń 
dokonanych podczas negocjacji lub;  

 KOP nie uzyska od wnioskodawcy informacji i wyja nień dotyczących okre lonych 
zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu lub 
przewodniczącego KOP lub; 

 do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany nie wynikające z kart oceny 
merytorycznej lub uwag przewodniczącego KOP lub ustaleń wynikających z procesu 
negocjacji  

negocjacje kończą się z wynikiem negatywnym. 

Weryfikacji spełniania przez projekt warunków okre lonych w procesie negocjacji (spełnienie/ 
niespełnienie powyższych elementów) oraz podjęcia negocjacji w wyznaczonym terminie 

służy kryterium oceny. Weryfikacja kryterium jest dokonywana przez jednego członka KOP 
i musi zostać odpowiednio udokumentowana.  

 

W załączniku nr 7 zamieszczono przykładowy wzór karty weryfikacji kryterium kończącego 
negocjacje, który może być stosowany odrębnie lub jako element protokołu z negocjacji. 
Przebieg negocjacji opisywany jest w protokole z prac KOP. 

 4.7 Zakończenie oceny i rozstrzygnięcie konkursu  
Po przeprowadzeniu analizy kart oceny i obliczeniu liczby przyznanych projektom punktów 
zgodnie z podrozdziałem 4.5 regulaminu konkursu KOP przygotowuje listę wszystkich 
projektów, które podlegały ocenie w ramach konkursu, uszeregowanych w kolejno ci 
malejącej liczby uzyskanych punktów O kolejno ci projektów na li cie, o której mowa powyżej 
decyduje liczba punktów przyznana danemu projektowi. 
Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, projekt może zostać wybrany do 
dofinansowania, jeżeli uzyskał wymaganą liczbę punktów tj. od każdego z oceniających, 
którego ocena brana jest pod uwagę uzyskał co najmniej 60% punktów w poszczególnych 
punktach oceny merytorycznej.  

Lista projektów, wskazuje, które projekty: 
a) zostały ocenione pozytywnie oraz zostały wybrane do dofinansowania;  
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b) zostały ocenione negatywnie w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy 
wdrożeniowej i nie zostały wybrane do dofinansowania. 

Zatwierdzenie listy, przez IOK kończy ocenę tych projektów, których ocena nie została 
zakończona wcze niej. IOK rozstrzyga konkurs zatwierdzając listę, o której mowa powyżej. 

Po zakończeniu oceny projektów przekazuje niezwłocznie wnioskodawcy pisemną informację 
o zakończeniu oceny jego projektu oraz: 

a) pozytywnej ocenie projektu oraz wybraniu go do dofinansowania  

albo 

b) negatywnej ocenie projektu i niewybraniu go do dofinansowania wraz ze 
zgodnym z art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej pouczeniem o możliwo ci 
wniesienia protestu, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.  

Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy wdrożeniowej po rozstrzygnięciu konkursu IOK zamieszcza na 
swojej stronie internetowej oraz na portalu listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę 
punktów, z wyróżnieniem projektu wybranego do dofinansowania. 
 

5. Procedura odwoławcza 

5.1 Zakres podmiotowy i przedmiotowy procedury odwoławczej  
W przypadku negatywnej oceny projektu dokonanej w trybie konkursowym, wnioskodawcy 
przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku 
w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów. 
Zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej negatywną oceną jest ocena w zakresie 
spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której: 

a) projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru 
projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo 
skierowany do kolejnego etapu oceny; 

b) projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, 
jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie 
wystarcza na wybranie go do dofinansowania. 

Zgodnie z art. 55 pkt. 2 ustawy wdrożeniowej oraz tre cią zawartych porozumień w sprawie 
realizacji PO WER instytucją, która rozpatruje protest jest IP PO WER – Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, pełniące także funkcję IOK. 
IOK dokonuje rozpatrzenia protestu na podstawie art. 57 ustawy wdrożeniowej, w terminie 
i zakresie opisanym w tym przepisie oraz kolejnych przepisach ustawy wdrożeniowej. 
Do procedury odwoławczej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia 
pracowników, doręczeń i sposobu obliczania terminów. 
 

5.2 Protest 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy wdrożeniowej celem wniesienia protestu jest ponowne 
sprawdzenie złożonego wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. 
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Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a więc zarówno oceny formalnej, jak 
i merytorycznej, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń 
proceduralnych). 

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy wdrożeniowej w przypadku, gdy kwota przeznaczona na 
dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie projektu do dofinansowania, 
okoliczno ć ta nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. 

 

5.3 Sposób złożenia protestu 

Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej IOK pisemnie informuje wnioskodawcę  
o negatywnym wyniku oceny projektu. Pismo informujące zawiera pouczenie o możliwo ci 
wniesienia protestu. 

Wnioskodawca może wnie ć protest w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji 
o negatywnym wyniku oceny projektu. 

Instytucją, do której wnoszony jest protest jest Instytucja Po rednicząca - Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. 

Protest należy wnie ć w formie pisemnej do IP PO WER na adres siedziby: 

 

Departament Funduszy Strukturalnych 

Ministerstwo Edukacji Narodowej 

al. J. Ch. Szucha 25, 

00-918 Warszawa 

 

5.4 Zakres protestu  
Protest zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy wdrożeniowej jest wnoszony do IOK, która dokonywała 
oceny wniosku o dofinansowanie projektu, w terminie 14 dni od doręczenia informacji 
o negatywnym wyniku oceny, o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy wdrożeniowej. Protest 
powinien spełniać wymogi formalne okre lone w art. 54 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, zgodnie 
z którym protest musi zawierać: 

a) oznaczenie instytucji wła ciwej do rozpatrzenia protestu, 
b) oznaczenie wnioskodawcy, 

c) numer wniosku o dofinansowanie projektu, 

d) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie 
zgadza, wraz z uzasadnieniem, 

e) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej 
oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz 
z uzasadnieniem; 

f) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, 
z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu po wiadczającego umocowanie 
takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy. 

Zgodnie z art. 54 ust. 3 i 4 ustawy wdrożeniowej, w przypadku wniesienia protestu 
niespełniającego wymogów formalnych wymienionych w pkt. 1 lub zawierającego oczywiste 
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omyłki, IP PO WER wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 7 
dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez 
rozpatrzenia. 

Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłączenie w odniesieniu do wymogów formalnych 
okre lonych w ppkt. a-c i f. 

Wezwanie, o którym mowa, wstrzymuje bieg terminu na rozpatrzenie protestu, o którym mowa 
w art. 57 ustawy wdrożeniowej, tj. 30 dni licząc od dnia otrzymania protestu. 
Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne pouczenie, 
o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, lub jego brak. 

 

5.5 Rozpatrzenie protestu 

Protest zgodnie z art. 57 ustawy wdrożeniowej jest rozpatrywany przez IP PO WER w terminie 
30 dni kalendarzowych od dnia wpływu do IP PO WER. 

W uzasadnionych przypadkach, w szczególno ci gdy w trakcie rozpatrywania protestu 
konieczne jest skorzystanie z pomocy ekspertów, termin rozpatrzenia protestu może być 
przedłużony, o czym wła ciwa instytucja informuje na pi mie wnioskodawcę. Termin 
rozpatrzenia protestu nie może przekroczyć łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania. 
Pisma dotyczące procedury odwoławczej nadawane są na adres korespondencyjny zawarty 
w pkt. 2.6 wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku zmiany niniejszego adresu 
wnioskodawca powinien poinformować o tym fakcie IP PO WER - zastosowanie ma art. 41 
kpa. W zakresie doręczeń stosowane są przepisy rozdziału 8 kpa. 
Podczas rozpatrywania protestu sprawdzana jest zgodno ć złożonego wniosku 
o dofinansowanie projektu tylko z tym kryterium lub kryteriami oceny, które zostały wskazane 
w prote cie lub/oraz w zakresie zarzutów dotyczących sposobu dokonania oceny, 
podniesionych przez wnioskodawcę. 
W wyniku rozpatrzenia protestu IP PO WER zgodnie z art. 58 ust. 1  ustawy wdrożeniowej 
może: 

a) uwzględnić protest 
W przypadku uwzględnienia protestu IP PO WER kieruje projekt do wła ciwego etapu oceny 
albo umieszcza go na li cie projektów wybranych do dofinansowania. 

b) nie uwzględnić protestu. 
W przypadku nieuwzględnienia protestu IP PO WER informuje o możliwo ci wniesienia skargi 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 
IP PO WER informuje wnioskodawcę na pi mie o wyniku rozpatrzenia jego protestu. 
Informacja ta zawiera w szczególno ci: 

a) tre ć rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu 
protestu, wraz z uzasadnieniem; 

b) w przypadku nieuwzględnienia protestu – pouczenie o możliwo ci wniesienia 
skargi do sądu administracyjnego na zasadach okre lonych w art. 61 ustawy 
wdrożeniowej. 
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5.6 Pozostawienie protestu bez rozpatrzenia 

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia, o którym mowa 
w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej, został wniesiony: 

a) po terminie, 

b) przez podmiot wykluczony z możliwo ci otrzymania dofinansowania, 
c) bez spełnienia wymogów okre lonych w art. 54 ust. 2 pkt. 4 ustawy wdrożeniowej, 

tj. protest, który nie zawiera wskazania kryteriów wyboru projektów, z których 
oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem; 

d) w przypadku wyczerpania kwoty na dofinasowanie projektu w ramach działania, 
o  której mowa w art. 66 ust. 2 ustawy wdrożeniowej.  

Informacja, o której mowa powyżej, zawiera pouczenie o możliwo ci wniesienia skargi do sądu 
administracyjnego na zasadach okre lonych w art. 61 ustawy wdrożeniowej. 
 

5.7 Skarga do sądu administracyjnego 

Prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przysługuje wnioskodawcy 
w przypadkach okre lonych z art. 61 ustawy wdrożeniowej. Skarga wnoszona jest w terminie 
14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania odpowiedniej informacji o nieuwzględnieniu 
protestu lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia. Do skargi należy dołączyć kompletną 
dokumentację w sprawie, obejmującą wniosek o dofinansowanie wraz z informacją 
w przedmiocie oceny projektu, kopie wniesionych rodków odwoławczych oraz informację 
o wyniku procedury odwoławczej. Skarga podlega wpisowi stałemu. 
Sąd rozstrzyga sprawę w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wniesienia. 

Nie podlega rozpatrzeniu skarga: 

a) wniesiona po terminie; 

b) niekompletna; 

c) wniesiona bez uiszczenia opłaty sądowej w terminie. 
1. W wyniku rozpatrzenia skargi sąd może: 

a) uwzględnić skargę stwierdzając, że: 
- ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, 
przekazując jednocze nie sprawę do ponownego rozpatrzenia przez IP PO WER; 
- pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując 
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez IP PO WER; 

b) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzględnienia; 
c) umorzyć postępowanie w sprawie, jeżeli jest ono bezprzedmiotowe. 

IP PO WER w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu informacji o uwzględnieniu 
skargi przez sąd administracyjny przeprowadza proces ponownego rozpatrzenia sprawy 
i informuje wnioskodawcę o jego wynikach. 
Od wyroku sądu administracyjnego zgodnie z art. 62 ustawy wdrożeniowej przysługuje 
możliwo ć wniesienia skargi kasacyjnej (wraz z kompletną dokumentacją) do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego przez: 

a) wnioskodawcę, 
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b) IP PO WER 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu 
administracyjnego. Skarga jest rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. 

Prawomocne rozstrzygnięcie sądu administracyjnego polegające na oddaleniu skargi, 
odrzuceniu skargi albo pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia kończy procedurę odwoławczą 
oraz procedurę wyboru projektu. 
Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty 
zostały wybrane do dofinansowania. 
W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie postępowania w zakresie procedury odwoławczej 
wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach działania: 

a) wła ciwa instytucja, do której wpłynął protest, pozostawia go bez rozpatrzenia, 
informując o tym na pi mie wnioskodawcę, pouczając jednocze nie o możliwo ci 
wniesienia skargi do sądu administracyjnego na zasadach okre lonych w art. 61 
ustawy wdrożeniowej; 

b) sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, że ocena projektu została 
przeprowadzona w sposób naruszający prawo i nie przekazuje sprawy 
do ponownego rozpatrzenia. 

2. W zakresie nieuregulowanym do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje 
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi okre lone dla aktów lub czynno ci, o których mowa w art. 3 § 
2 pkt 4, z wyłączeniem art. 52–55, art. 61 § 3–6, art. 115–122, art. 146, art. 150 i art.152 
ustawy. 

 

6. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu 

6.1  Dokumenty niezb dne do podpisania umowy  
Po otrzymaniu przez beneficjenta pisma informującego o przyjęciu wniosku do realizacji lub 
zakończenia negocjacji prowadzonych z IOK, wnioskodawca na wezwanie MEN, w terminie 
14 dni od otrzymania informacji w tej sprawie, składa wszystkie wymagane dokumenty 
(załączniki) niezbędne do podpisania umowy.  
Wymagane dokumenty niezb dne do podpisania umowy to: 

 wypis z organu rejestrowego dotyczący wnioskodawcy lub kopia wypisu 
(po wiadczona za zgodno ć z oryginałem przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania wnioskodawcy); 

 o wiadczenie beneficjenta o niezaleganiu z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem 
składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy (nie dotyczy 
jednostek sektora finansów publicznych); 

 pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie (załącznik 
wymagany, gdy umowa będzie podpisywana przez osobę/y nieposiadające 
statutowych uprawnień do reprezentowania wnioskodawcy lub, gdy z innych 
dokumentów wynika, że są uprawnionymi do podpisania umowy); 

 umowę/porozumienie o partnerstwie spełniającą wymagania okre lone w art. 33 ust. 5 
ustawy wdrożeniowej (o ile dotyczy); 
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 2 egzemplarze podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
wnioskodawcy (i partnerów, o ile dotyczy) wniosku o dofinansowanie o sumie 
kontrolnej: tożsamej z wnioskiem przyjętym do realizacji; 

 2 egzemplarze o wiadczenia o kwalifikowalno ci podatku VAT – zgodnie ze wzorem 
załącznika nr 3 do wzoru umowy o dofinansowanie (załącznik nr 12 do regulaminu 
konkursu); 

 2 egzemplarze harmonogramu płatno ci – sporządzonego zgodnie ze wzorem 
załącznika nr 4 do wzoru umowy o dofinansowanie (załącznik nr 12 do regulaminu 
konkursu); 

 2 egzemplarze wypełnionego wniosku o nadanie dostępu dla osoby upoważnionej 
przez beneficjenta do obsługi SL2014, zgodnie z wzorem załącznika nr 5 do 
Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci 
elektronicznej na lata 2014-2020; 

 informację zawierającą dane dotyczące rachunku bankowego, na który będą 
przekazywane transze dofinansowania, zawierającą: nazwę wła ciciela rachunku 
nazwę i adres banku oraz numer rachunku bankowego.  

Dokumenty wymagające podpisów ze strony wnioskodawcy, powinny zostać podpisane przez 
osobę/y upoważnione do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy.  

6.2  Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy 

Zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy 
o dofinansowanie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 
grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu 
i terminów składania wniosków o płatno ć w ramach programów finansowanych z udziałem 
rodków europejskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1161), jest składany przez wnioskodawcę weksel 

in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco. 
Jednocze nie zgodnie z §6 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy warto ć zaliczek po 
podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu przekroczy 10 

000 000 zł niezbędne jest ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o 
dofinansowanie w innej niż weksel in blanco formie. Mając na względzie jak najlepsze 
zabezpieczenie rodków europejskich oraz rodków budżetu państwa preferowaną formą 
zabezpieczenia jest gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa. Warto ć 
ustanowionej gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej nie może być niższa od wysoko ci 
najwyższej transzy wynikającej z umowy o dofinansowanie projektu. 

W przypadku zawarcia przez beneficjenta z daną instytucją kilku umów o dofinansowanie w 
ramach programu operacyjnego finansowanego z udziałem rodków Europejskiego Funduszu 
Społecznego, realizowanych równocze nie, jeżeli łączna warto ć zaliczek wynikająca z tych 
umów:  

1) nie przekracza 10 000 000 zł – zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań 
wynikających z każdej z tych umów ustanawiane jest w formie weksla in blanco z wypełnioną 
deklaracją wystawcy weksla in blanco; 

2) przekracza 10 000 000 zł – zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań 
wynikających z umowy o dofinansowanie, której podpisanie powoduje przekroczenie ww. 
limitu oraz każdej kolejnej umowy ustanawiane jest w formie gwarancji bankowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej lub za zgodą IP w innej formie okre lonej w § 6 ust. 4 ww. rozporządzenia. 
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Weksel in blanco wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla in blanco, bąd  inny, 
wymieniony powyżej, rodzaj zabezpieczenia należy złożyć nie pó niej niż w terminie 15 dni 
roboczych od daty podpisania umowy o dofinansowanie. Pierwsza transza dofinansowania 
jest przekazywana w wysoko ci okre lonej w pierwszym wniosku o płatno ć pod warunkiem 
wniesienia ww. zabezpieczenia. 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinasowanie nieprzedłożenie zabezpieczenia prawidłowej 
realizacji umowy w wyznaczonym terminie skutkuje możliwo cią rozwiązania umowy o 
dofinansowanie w trybie natychmiastowym. Zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie 
umowy następuje na wniosek wnioskodawcy po ostatecznym rozliczeniu umowy, tj. po 
zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatno ć w  projekcie oraz – je li dotyczy – zwrocie 
rodków niewykorzystanych przez wnioskodawcę. 

W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie 
rodków na podstawie przepisów o finansach publicznych lub postępowania sądowo-

administracyjnego w wyniku zaskarżenia takiej decyzji, lub w przypadku prowadzenia 
egzekucji administracyjnej zwrot dokumentu stanowiącego zabezpieczenie umowy może 
nastąpić po zakończeniu postępowania i, je li takie było jego ustalenie, odzyskaniu rodków. 
Koszt zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy jako koszt po redni stanowi wydatek 
kwalifikowalny w projekcie. 

6.3  Płatno ci 
Dofinansowanie jest wypłacane w formie zaliczki w wysoko ci okre lonej w harmonogramie 
płatno ci stanowiącym załącznik nr 4 do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (załącznik nr 12 do regulaminu 
konkursu). W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane 
w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjenta lub partnerów. 

Wnioskodawca sporządza harmonogram płatno ci w porozumieniu z IOK i przekazuje za 
po rednictwem systemu teleinformatycznego SL 2014. 

Harmonogram płatno ci może podlegać aktualizacji. Aktualizacja ta jest skuteczna, pod 
warunkiem akceptacji przez IOK i nie wymaga formy aneksu do umowy. IOK akceptuje 
lub odrzuca zmianę harmonogramu płatno ci w SL 2014 w terminie 10 dni roboczych od jej 
otrzymania. 

Transze dofinansowania są przekazywane na wyodrębniony dla projektu rachunek bankowy 
wnioskodawcy, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca oraz partnerzy nie mogą przeznaczać otrzymanych transz dofinansowania na 
cele inne niż związane z Projektem, w szczególno ci na tymczasowe finansowanie swojej 
podstawowej, pozaprojektowej działalno ci. 
Wnioskodawca przekazuje odpowiednią czę ć dofinansowania na pokrycie wydatków 
partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie. Wszystkie płatno ci dokonywane w związku 
z realizacją niniejszej umowy, pomiędzy wnioskodawcą a partnerem bąd  pomiędzy 
partnerami, powinny być dokonywane za po rednictwem rachunku bankowego 
wyodrębnionego na potrzeby realizacji projektu. 

Pierwsza transza dofinansowania jest przekazywana w wysoko ci i terminie okre lonym 
w pierwszym wniosku o płatno ć, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej 
realizacji umowy.  

Kolejne transze dofinansowania są przekazywane po zatwierdzeniu wniosku o płatno ć, 
w którym beneficjent o wiadczył, że wydatkował co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych 
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transz dofinansowania. Beneficjent o wiadcza w drugim i kolejnych wnioskach o płatno ć 
o kwocie poniesionych w ramach projektu wydatków bezpo rednich i po rednich w związku 
z realizacją kwot ryczałtowych oraz informuje o przebiegu postępu rzeczowego Projektu. 

Transze dofinansowania są przekazywane: 
a) w zakresie rodków stanowiących dofinansowanie z EFS w terminie płatno ci, 

o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 
2012 r. w sprawie płatno ci w ramach programów finansowanych z udziałem 
rodków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatno ci 

(Dz. U. z 2016 r. poz.75), przy czym IOK zobowiązuje się do przekazania Bankowi 
Gospodarstwa Krajowego zlecenia płatno ci w terminie do 5 dni roboczych od dnia 
zweryfikowania przez nią wniosku o płatno ć rozliczającego ostatnią transzę 
dofinansowania; 

b) w zakresie rodków stanowiących dofinansowanie ze rodków krajowych w terminie 
płatno ci, o którym mowa w pkt. a. 

IOK może zawiesić wypłatę transzy dofinansowania, w przypadku gdy: 

a) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w związku z realizacją Projektu doszło do 
powstania poważnych nieprawidłowo ci, w szczególno ci oszustwa,  

b) postęp rzeczowy projektu odbiega od harmonogramu realizacji projektu 
okre lonego we wniosku w stopniu zagrażającym osiągnięciu wska ników, 

c) beneficjent dysponuje rodkami niezbędnymi do realizacji Projektu w kolejnym 
okresie rozliczeniowym, 

IOK informuje wnioskodawcę, z wykorzystaniem SL 2014 lub pisemnie, jeżeli z powodów 
technicznych nie będzie to możliwe za po rednictwem SL 2014, o zawieszeniu biegu terminu 
wypłaty transzy dofinansowania i jego przyczynach. 
Beneficjent jest zobowiązany do rozliczenia cało ci otrzymanego dofinansowania 
w końcowym wniosku o płatno ć.  
 

Postanowienia końcowe 

Regulamin konkursu może ulegać zmianom w trakcie trwania konkursu. Do czasu 
rozstrzygnięcia konkursu regulamin nie może być zmieniany w sposób skutkujący nierównym 
traktowaniem wnioskodawców, chyba że konieczno ć jego zmiany wynika z przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego. 
W przypadku zmiany regulaminu IOK zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na 
portalu informację o zmianie regulaminu, aktualną tre ć regulaminu, uzasadnienie oraz termin, 
od którego zmiana obowiązuje. 
Konkurs może zostać anulowany w następujących przypadkach: 

- niewyłonienie kandydatów na ekspertów lub ekspertów niezbędnych do 
oceny wniosków, 

- ogłoszenie aktów prawnych lub wytycznych horyzontalnych w istotny sposób 
sprzecznych z postanowieniami niniejszego regulaminu.   
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