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Zestawienie zmian w Regulaminie konkursu pn. 
Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w 

organizację praktycznej nauki zawodu – etap III 
(nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/20) 

 
 

Regulamin konkursu 
– część, w której 
wprowadzono 
zmianę 

Rodzaj zmiany 

Podrozdział 1.5 
Wskaźniki do 
osiągnięcia w 
konkursie 

Doprecyzowano zapisy w zakresie wskaźnika rezultatu 

Podrozdział 2.2 
Termin i forma 
składania wniosków o 
dofinansowanie 

Wydłużono terminy składania wniosków o 
dofinansowanie w ramach trzech zaplanowanych 
dotychczas rund naboru: 

I runda: od 30 marca 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r. 

do godz. 12.00 

II runda: od 28 kwietnia 2020 r. od godz. 9.00 do 7 

maja 2020 r. do godz. 12.00  

III runda: od 12 maja 2020 r. od godz. 9.00 do 21 

maja 2020 r. do godz. 12.00 

Uzasadnienie 
kryterium dostępu nr 7 

Doprecyzowano zakres pilotażu poprzez dodanie 
zapisu: 

„Pilotaż ma zostać przeprowadzony dla minimum 
dwóch zawodów (jeden zawód = jeden pilotaż) w 
klasach wskazanych poniżej w pkt 1), 2), 3) lub 4).  

Co do zasady: 

 - jeden zawód = jeden pilotaż = jedna szkoła, 

 - drugi zawód = drugi pilotaż = jedna szkoła.  

W przypadku gdy Beneficjent nawiąże współpracę ze 
szkołą, w której prowadzone jest kształcenie w dwóch 
zawodach wybranych przez Beneficjenta, wówczas 
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dopuszcza się przeprowadzenie pilotażu w jednej 
szkole dla dwóch zawodów”. 

Spis załączników Dodano załącznik nr 14 - Liczbowe wartości 
wskaźnika rezultatu do osiągnięcia w konkursie w 
podziale na zawody, który określa liczbę szkół 
stanowiącą odsetek 45% wszystkich 
ponadpodstawowych publicznych szkół zawodowych 
dla młodzieży kształcących na poziomie kwalifikacji 
technika kształcących w danym zawodzie w danej 
branży. 

 
 
 


