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Regulamin konkursu 
– część, w której 
wprowadzono 
zmianę 

Rodzaj zmiany 

1.5. Wskaźniki do 
osiągnięcia w 
konkursie 

Doprecyzowano zapisy dotyczące wartości wskaźnika 
Liczba przedstawicieli kadry systemu oświaty, którzy 
podnieśli wiedzę nt. edukacji włączającej, którą należy 
osiągnąć w projekcie. 
 
Aktualny zapis: We wniosku o dofinansowanie 
wnioskodawca zobowiązany jest do uwzględnienia ww. 
wskaźnika o wartości 90% liczby osób określonej w 
kryterium dostępu nr 6 dla danego obszaru 
(województwa), na który składany jest wniosek. 
 
Pierwotny zapis: We wniosku o dofinansowanie 
wnioskodawca zobowiązany jest do uwzględnienia ww. 
wskaźnika o wartości określonej w kryterium dostępu nr 
6 dla danego obszaru (województwa), na który 
składany jest wniosek. 

6.2. Zabezpieczenie 
prawidłowej realizacji 
umowy 

W związku ze zmianą wzoru umowy o dofinansowanie 
usunięto poniższe zapisy dotyczące zabezpieczenia w 
okresie trwałości: 
W przypadku, gdy Wniosek przewiduje trwałość 
Projektu lub rezultatów, okres, na jaki ustanowione 
zostało zabezpieczenie powinien uwzględniać okres 
trwałości określony we wniosku o dofinansowanie.  
W przypadku gdy Wniosek przewiduje trwałość 
Projektu lub rezultatów zwrot dokumentu następuje po 
zakończeniu okresu trwałości projektu określonego we 
wniosku o dofinansowanie. 
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Załącznik nr 7 - Wzór 
umowy o 
dofinansowanie wraz z 
załącznikami 

Zmieniono wzór umowy o dofinansowanie. 

Załącznik nr 11 - 
Model szkoleń i 
doradztwa dla 
pracowników 
pedagogicznych szkół 
i przedszkoli 
Załącznik nr 12 -  
Model szkoleń i 
doradztwa  dla 
pracowników 
placówek 
doskonalenia 
nauczycieli (PDN) 
Załącznik nr 13 - 
Model szkolenia i 
doradztwa  dla 
pracowników 
kuratoriów oświaty  i 
jednostek samorządu 
terytorialnego 
 

Do załącznika nr 11 - Model szkoleń i doradztwa dla 
pracowników pedagogicznych szkół i przedszkoli, 
załącznika nr 12 -  Model szkoleń i doradztwa  dla 
pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) 
załącznika nr 13 - Model szkolenia i doradztwa  dla 
pracowników kuratoriów oświaty  i jednostek 
samorządu terytorialnego wprowadzono zapis: 
 
Powyższy wymiar godzinowy obejmuje maksymalny 
wymiar godzin uwzględniający założenia modelu 
szkoleń z zakresu edukacji włączającej. Beneficjent 
będzie szkolił w wymiarze godzinowym określonym w 
załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu Wymogi 
dotyczące szkoleń i doradztwa zgodnie z programami 
szkoleń i materiałami szkoleniowymi wskazanymi w 
kryterium dostępu nr 10. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


