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Szanowna Pani Dyrektor,

działając w imieniu Instytucji Pośredniczącej (IP), na mocy porozumienia zawartego
w dniu 30 stycznia 2015 r., wraz z kolejnymi aneksami, pomiędzy Ministrem
Infrastruktury i Rozwoju a Ministrem Edukacji Narodowej, powierzającego Ministrowi
Edukacji Narodowej realizację Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14 i 2.15 w li Osi
Priorytetowej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020, na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), zwanej dalej ustawą wdrożeniową, wzywam
do złożenia do Instytucji Pośredniczącej PO WER w Ministerstwie Edukacji Narodowej
(al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa) wniosku o dofinasowanie projektu
pozakonkursowego wdrożeniowego pt.: ,,Opracowanie modelu funkcjonowania

Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą" w ramach
Działania 2.1 O Wysoka jakość systemu oświaty w nieprzekraczalnym terminie 30

dni od daty otrzymania niniejszego wezwania, w celu dokonania wyboru projektu
do dofinasowania, o którym mowa w art. 48 ust. 5 ustawy. Biorąc pod uwagę zapisy

rządowego Planu działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyspieszenia

realizacji programów operacyjnych w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020, 

uprzejmie proszę o dołożenie wszelkich starań w celu jak najszybszego 

złożenia przedmiotowego wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie dokumentu
elektronicznego, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych
(SOWA), na obowiązującym formularzu, którego wzór jest dostępny pod adresem:
https://sowa.efs.gov.pl/Wzory-dokumentow. Za datę złożenia wniosku uznaje się
datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w SOWA. Wniosek złożony za
pośrednictwem SOWA nie jest podpisywany. Złożenie wniosku w ww. sposób
oznacza potwierdzenie zgodności z prawdą oświadczeń zawartych w części VIII
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• 2 egzemplarze podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania

wnioskodawcy wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej tożsamej

z wnioskiem przyjętym do realizacji (w przypadku projektu partnerskiego

wniosek musi być podpisany przez wszystkich partnerów);

• 2 egzemplarze oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT, w przypadku

projektu partnerskiego oświadczenie musi być złożone również przez

wszystkich partnerów;

• 2 egzemplarze harmonogramu płatności;

• 2 egzemplarze wypełnionego wniosku o nadanie dostępu dla osoby/osób

upoważnionej/nych przez beneficjenta lub beneficjenta i partnerów do obsługi

SL2014, wskazane jest, aby w przypadku wniosków partnerów były one

parafowane również przez osobę upoważnioną do reprezentowania partnera

wiodącego;

Dokumenty powinny zostać podpisane 

do podejmowania decyzji wiążących w 

oświadczenia zawierają klauzulę: ,,Jestem 

za złożenie fałszywych oświadczeń". 

przez osobę/osoby upoważnione 

imieniu Wnioskodawcy. Składane 

świadomy odpowiedzialności karnej 

W przypadku niezłożenia wniosku o dofinansowanie w wyznaczonym terminie, 

IP ponownie wzywa wnioskodawcę do złożenia wniosku o dofinansowanie, 

wyznaczając ostateczny termin. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów 

w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 w przypadku 

bezskutecznego upływu ostatecznego terminu Instytucja Zarządzająca PO WER 

niezwłocznie wykreśla projekt z wykazu projektów zidentyfikowanych stanowiącego 

załącznik do SZOOP. 

Z poważaniem 
, 
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Marek Lewins 1 

DYREKTOR 

Do wiadomości: 
Pani Joanna Wilewska, Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w 
MEN 
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