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Ogólne informacje dotyczące konkursu
Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego



Kwota alokacji przeznaczona na konkurs

Alokacja na konkurs wynosi: 24 579 000,00 PLN

Alokacja na konkurs podzielona została na 4 obszary -
makroregiony. Podział alokacji na poszczególne obszary
przedstawia się następująco:

I makroregion – 5 980 000,00 PLN

(województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie)

II makroregion – 6 511 000,00 PLN

(województwa: warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)

III makroregion – 5 438 000,00 PLN

(województwa: lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie)

IV makroregion – 6 650 000,00 PLN

(województwa: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie)
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Kwota alokacji przeznaczona na konkurs

Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać alokacji
przeznaczonej na dany makroregion.

W przypadku projektu, którego wartość przekroczy alokację
przeznaczoną na dany makroregion otrzyma on ocenę negatywną
ocenę za spełnienie kryterium dostępu nr 5.

W ramach konkursu do dofinansowania wybrane zostaną
maksymalnie 4 projekty, po jednym najwyżej ocenionym projekcie
dla każdego z 4 makroregionów.

Poziom dofinansowania projektów w ramach konkursu (ze
środków EFS i środków budżetu państwa) wynosi
100 %.

Brak wkładu własnego
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Cel PO WER 
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu 

całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego

Działanie 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się 
przez całe życie, Typ operacji:

Przygotowane kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia
wypracowanych rozwiązań, w tym:

a) opracowanie narzędzi i instrumentów diagnozowania lokalnego
rynku pracy i rynku kwalifikacji dla doradców edukacyjno-zawodowych,
uwzględniających współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami
rynku pracy, w tym publicznymi służbami zatrudnienia,

b) przygotowanie programów szkoleniowych, w tym e-learningowych
dla doradców edukacyjno-zawodowych (w związku z uruchomieniem
nowych instrumentów i narzędzi związanych z gromadzeniem i
udostępnianiem informacji o możliwych do uzyskania kwalifikacjach), 4



Działanie 2.14 Rozwój narzędzi do uczenia się 
przez całe życie, Typ operacji:

c) przygotowanie kadry trenerów, którzy będą prowadzili szkolenia dla
osób realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego w szkołach i placówkach,

d) przygotowanie kadry osób realizujących zadania z zakresu
doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach
systemu oświaty do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-
prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji
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Cel konkursu

Celem konkursu jest zapewnienie wsparcia nauczycieli/osób
realizujących doradztwo zawodowe w szkołach.

Każdy projekt obejmuje określony makroregion z czterema
województwami i określoną w nim liczbę osób, które w
ramach projektu będą uczestniczyły w szkoleniach z zakresu
doradztwa.
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Podmioty uprawnione do ubiegania się o 
dofinansowanie projektu

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać
się podmioty określone w SzOOP*, które spełniają wymóg określony w
kryterium dostępu nr 1 zgodnie z którym beneficjentem projektu mogą
być podmioty publiczne lub niepubliczne posiadające co najmniej 5
letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń/kursów dla
osób dorosłych dla minimum 500 osób łącznie (niebędących
pracownikami tego podmiotu) lub zostanie zapewniony w projekcie w
ramach partnerstwa udział podmiotu posiadającego ww.
doświadczenie w tym zakresie.

*jst i ich jednostki organizacyjne, stowarzyszenia i związki jst, organizacje pozarządowe lub związki
organizacji pozarządowych, samorząd gospodarczy i zawodowy, partnerzy społeczni zgodnie z
definicją w PO WER, jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze, przedsiębiorcy lub
pracodawcy, placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe
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Projekt realizowany w partnerstwie
Projekty obligatoryjnie realizowane w partnerstwie (kryterium dostępu
nr 3) z co najmniej dwiema instytucjami z terenu danego makroregionu,
które zatrudniają osoby przeszkolone w ramach projektu
pozakonkursowego Ośrodka Rozwoju Edukacji pn. Przygotowanie
trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego. (zał. Nr 10 – Lista instytucji, których pracownicy
uczestniczyli w szkoleniu zrealizowanym przez ORE…)

Niespełnienie powyższego kryterium dostępu będzie skutkowało
odrzuceniem wniosku na etapie oceny merytorycznej.

Wybór partnera w sposób spełniający wymogi, o których mowa w art. 33
ustawy wdrożeniowej.

Celem nawiązania partnerstwa z instytucjami, które zatrudniają
pracowników uczestniczących w projekcie Ośrodka Rozwoju Edukacji jest
możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń, które to osoby zdobyły w
swojej pracy oraz podczas szkolenia. Udział partnera, którego zadania
związane są z koordynacją działań w zakresie doradztwa zawodowego
zapewnia wysoką jakość prowadzonych szkoleń.



Partnerstwo
Wybór partnera - Wnioskodawca, zobowiązany do stosowania pzp,
dokonuje wyboru partnerów, którzy nie są zobowiązani do stosowania
pzp (art. 3 ust. 1 pkt 1-3a) z zachowaniem zasady przejrzystości i
równego traktowania podmiotów.
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: zgodności działania
potencjalnego partnera z celami partnerstwa, deklarowanego
wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,
doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze,

• podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej
informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera.
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Partnerstwo

Podmiot zobowiązany do stosowania pzp, który został partnerem w
projekcie, po przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego podaje
do publicznej wiadomości w BIP informację o rozpoczęciu realizacji
projektu partnerskiego wraz z uzasadnieniem przyczyn przystąpienia
do jego realizacji oraz wskazaniem partnera wiodącego w projekcie.
(art. 33 ust 4a ustawy wdrożeniowej)
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Partnerstwo
Pisemna umowa o partnerstwie lub porozumienie, zawarta pomiędzy
wnioskodawcą a partnerem powinna określać w szczególności:

• 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
określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,

• sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania
się stron z porozumienia lub umowy,

• sposób egzekwowania przez wnioskodawcę od partnerów projektu
skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności
z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera. 11



Grupa docelowa

Grupę docelową projektów realizowanych w przedmiotowym
konkursie stanowi kadra realizująca zadania z zakresu
doradztwa edukacyjno-zawodowego. Uczestnikami szkoleń
realizowanych w ramach projektu mogą być osoby realizujące
doradztwo zawodowe w szkołach podstawowych, liceach
ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia.
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Wskaźnik produktu (określony w PO WER)
Liczba osób przygotowanych do realizacji ramowych programów
doradztwa edukacyjno-zawodowego opracowanych w ramach
programu - wartość docelowa w ramach konkursu – 13 021

Definicja z SzOOP: Wskaźnik mierzy liczbę osób realizujących zadania z
zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, przygotowanych
do realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w
oparciu o nowe rozwiązania organizacyjno-prawne. Liczba osób obejmuje
kadrę systemu doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznych oraz szkół i placówek systemu oświaty objętych
obowiązkiem realizacji doradztwa zawodowego.

Ramowy program doradztwa to program określający proponowaną
tematykę zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz
planowaniem kształcenia i kariery zawodowej wraz z oczekiwanymi
efektami tych zajęć.
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Wskaźnik rezultatu (specyficzny dla konkursu)
Odsetek szkół realizujących doradztwo zawodowe, w których
podniesiono jakość świadczonych usług w tym zakresie - wartość
docelowa w ramach konkursu - 50%

Wskaźnik rezultatu obejmuje szkoły (szkoły podstawowe, licea
ogólnokształcące, technika, branżowe szkołach I stopnia), których
kadra, w ramach prowadzonych szkoleń została przygotowana do
realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w
oparciu o nowe rozwiązania organizacyjno-prawne. Wskaźnik
mierzony na podstawie deklaracji/oświadczeń szkół i placówek o
udziale w szkoleniu i przygotowaniu do realizacji ww. zadań. Liczba
osób przeszkolonych w ramach projektu odpowiada wartości 50%
szkół i placówek danego makroregionu. W związku z powyższym,
wartość wskaźnika rezultatu we wniosku o dofinansowanie musi
wynosić 50%. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie wskaźnika
rezultatu zaplanowanego dla całego konkursu.

14



Wskaźniki kluczowe produktu (określone w 
WLWK 2014-2020 – EFS)

• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.

• Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie
kompetencji cyfrowych.

• Liczba projektów, w których sfinansowano koszty
racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.

• Liczba podmiotów wykorzystujących technologie
informacyjno-komunikacyjne.

Wyżej wymienione wskaźniki należy uwzględnić we wniosku
nawet jeśli nie dotyczą bezpośrednio działań przewidzianych
do realizacji w ramach projektu, wówczas należy przypisać
im wartość „0”.
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Przyjmowanie wniosków

Termin naboru wniosków:

• I runda: od 30 lipca 2018 r. do 14 sierpnia 2018 r. 
do godz. 12.00

• II runda: od 17 sierpnia 2018 r. od godziny 9:00 do 
31 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00

• III runda: od 5 września 2018 r. od godziny 9:00 do 
19 września 2018 r. do godziny 12:00
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Przyjmowanie wniosków

Kolejna runda będzie uruchamiana tylko dla tych
makroregionów dla których nie złożono co najmniej jednego
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
poprzedzających rund konkursowych lub złożone na dany
obszar wnioski nie zostały skierowane do dofinansowania.

W uzasadnionych przypadkach IOK może podjąć decyzję o
włączeniu do kolejnej rundy obszaru, na który złożono wnioski
w ramach rund poprzedzających.
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Przyjmowanie wniosków

Wnioski należy złożyć:

• Wnioski w ramach konkursu należy złożyć na
obowiązującym formularzu, wyłącznie w formie
elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi
Wniosków Aplikacyjnych SOWA
(https://www.sowa.efs.gov.pl).

• Wnioski złożone w innej formie będą odrzucane
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Dziękujemy za uwagę
Departament Funduszy Strukturalnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. J. Ch. Szucha 25

tel. 022 34 74 881

fax. 022 34 74 883

www.efs.men.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

konkurs.doradztwo@men.gov.pl
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