Załącznik nr 1 do Uchwały nr /16
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia
października 2016 r.

Wykaz zmian w Regulaminie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
objętych mechanizmem projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego

W Regulaminie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu
zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego wprowadzone są następujące zmiany:
1. §8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Złożenie Wniosków o dofinansowanie projektów powinno nastąpić w terminie do 7 miesięcy
od podpisania Kontraktu Samorządowego”.
2. W załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu Wskazówki i zasady drugiej części konkursu na
dofinansowanie projektów w ramach Działań RPO WZ 2014 – 2020 objętych mechanizmem
projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje,
Nowoczesne Technologie Działanie 1.13 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju
gospodarczego w ramach Kontraktów Samorządowych Rozdział 6 Termin, forma i miejsce
składania wniosków o dofinansowanie punkt
6.1 Termin składania wniosków o
dofinansowanie otrzymuje brzmienie:
„Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu powinno nastąpić w terminie do 7 miesięcy od
podpisania Kontraktu Samorządowego, w odpowiedzi na wezwanie IZ RPO WZ”.
3. W załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu Wskazówki i zasady drugiej części konkursu na
dofinansowanie projektów w ramach Działań RPO WZ 2014 – 2020 objętych mechanizmem
projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego Oś Priorytetowa 2 Gospodarka
niskoemisyjna Działanie 2.4 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania
adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych Rozdział 6 Termin,
forma i miejsce składania wniosków o dofinansowanie punkt 6.1 Termin składania wniosków o
dofinansowanie otrzymuje brzmienie:
„Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu powinno nastąpić w terminie do 7 miesięcy od
podpisania Kontraktu Samorządowego, w odpowiedzi na wezwanie IZ RPO WZ”.
4. W załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu Wskazówki i zasady drugiej części konkursu na
dofinansowanie projektów w ramach Działań RPO WZ 2014 – 2020 objętych mechanizmem
projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego. Działanie 6.7 Programy zapewniania i
zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów
Samorządowych punkt 2.4. Termin, forma i miejsce naboru, podpunkt 2.4.1 otrzymuje
brzmienie:
„Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do WUP w terminie naboru projektów
priorytetowych tj. od dnia 4.07.2016 r. do 7 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu
Samorządowego, w ramach którego dany projekt priorytetowy został przewidziany do
realizacji”.
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5. W załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu Wskazówki i zasady drugiej części konkursu na
dofinansowanie projektów w ramach Działań RPO WZ 2014 – 2020 objętych mechanizmem
projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego. Działanie 9.5 Inwestycje w infrastrukturę
podmiotów prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów SamorządowychRozdział 6 Termin, forma i miejsce
składania wniosków o dofinansowanie punkt
6.1 Termin składania wniosków o
dofinansowanie otrzymuje brzmienie:
„Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu powinno nastąpić w terminie do 7 miesięcy od
podpisania Kontraktu Samorządowego, w odpowiedzi na wezwanie IZ RPO WZ”.
6. W załączniku nr 13 do Regulaminu konkursu Wskazówki i zasady drugiej części konkursu na
dofinansowanie projektów w ramach Działań RPO WZ 2014 – 2020 objętych mechanizmem
projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego. Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące
naukę w ramach Kontraktów Samorządowych Rozdział 6 Termin, forma i miejsce składania
wniosków o dofinansowanie punkt 6.1 Termin składania wniosków o dofinansowanie
otrzymuje brzmienie:
„Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu powinno nastąpić w terminie do 7 miesięcy od
podpisania Kontraktu Samorządowego, w odpowiedzi na wezwanie IZ RPO WZ”.
7. W załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu Wskazówki i zasady drugiej części konkursu na
dofinansowanie projektów w ramach Działań RPO WZ 2014 – 2020 objętych mechanizmem
projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego. Działanie 9.9 Infrastruktura szkolnictwa
zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych Rozdział 6 Termin, forma i miejsce
składania wniosków o dofinansowanie punkt
6.1 Termin składania wniosków o
dofinansowanie otrzymuje brzmienie:
„Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu powinno nastąpić w terminie do 7 miesięcy od
podpisania Kontraktu Samorządowego, w odpowiedzi na wezwanie IZ RPO WZ”.
8. W załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu Wskazówki i zasady drugiej części konkursu na
dofinansowanie projektów w ramach Działań RPO WZ 2014 – 2020 objętych mechanizmem
projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego. Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji
przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów
uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach
Kontraktów Samorządowych wprowadza się zmiany wskazane w załączniku nr 1.
9. W załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu Wskazówki i zasady drugiej części konkursu na
dofinansowanie projektów w ramach Działań RPO WZ 2014 – 2020 objętych mechanizmem
projektu zintegrowanego – Kontraktu Samorządowego. Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i
osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach
Kontraktów Samorządowych wprowadza się zmiany wskazane w załączniku nr 2.
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Załącznik nr 1 do Wykazu zmian w Regulaminie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego, stanowiącego Załącznik
nr 1 do Uchwały nr /16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia
października 2016 r.

Wskazówki i zasady drugiej części konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań RPO WZ 2014 – 2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego –
Kontraktu Samorządowego. Działanie 8.5 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów
uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych
Lp
Pkt., który
było
zmieniono na
uwagi
uległ zmianie
1. Punkt 2.4.1
Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do WUP w Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do WUP w
terminie naboru projektów priorytetowych tj. w terminie terminie naboru projektów priorytetowych tj. w terminie
6
miesięcy
od
dnia
podpisania
Kontraktu 7
miesięcy
od
dnia
podpisania
Kontraktu
Samorządowego, w ramach którego dany projekt Samorządowego, w ramach którego dany projekt
priorytetowy został przewidziany do realizacji
priorytetowy został przewidziany do realizacji
2.

Punkt 4.13.16
s. 53

4.13.16 Wsparcie udzielane w ramach RPO, na rzecz
zwiększenia
wykorzystania
TIK oraz rozwijania kompetencji informatycznych może
objąć (typ projektu 10):
a)

b)

c)

d)

wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w
pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do
realizacji programów nauczania w szkołach lub
placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie
odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli
wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania
z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek
systemu oświaty oraz włączania narzędzi TIK do
nauczania przedmiotowego;
kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych
uczniów
lub
słuchaczy,
w
tym
z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów
lub słuchaczy poprzez naukę programowania.

4.13.16 Wsparcie udzielane w ramach RPO, na rzecz
zwiększenia
wykorzystania
TIK oraz rozwijania kompetencji informatycznych może
objąć (typ projektu 10):
a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w
pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do
realizacji programów nauczania w szkołach lub
placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie
odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
b) podnoszenie
kompetencji
cyfrowych
nauczycieli
wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z
narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu
oświaty oraz włączania narzędzi TIK do nauczania
przedmiotowego;
c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych
uczniów
lub
słuchaczy,
w
tym
z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i
wynikających z tego tytułu zagrożeń;
d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów lub
słuchaczy poprzez naukę programowania.

Zmiana w
Wytycznych w
zakresie realizacji
przedsięwzięć z
udziałem
środków EFS w
obszarze edukacji
na lata 2014-2020
z dnia 6 września
2016 r.
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UWAGA! Maksymalna wartość wsparcia finansowego na
zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole lub
placówce systemu oświaty, objętej wsparciem wynosi:

UWAGA! Maksymalna wartość wsparcia finansowego na
zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK w szkole lub
placówce systemu oświaty, objętej wsparciem wynosi:

a) dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów
lub słuchaczy – 140 000 zł,

a) dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów
lub słuchaczy – 140 000 zł,

b) dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów
lub słuchaczy – 200 000 zł.

b) dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów
lub słuchaczy – 200 000 zł.

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać
zobowiązanie dotyczące osiągnięcia przez szkołę lub
placówkę systemu oświaty objętą wsparciem w okresie do 6

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zawierać
zobowiązanie dotyczące osiągnięcia przez szkołę lub
placówkę systemu oświaty objętą wsparciem w okresie do 6

miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu,

miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu,

określonej w umowie o dofinansowanie projektu, wszystkich
poniższych funkcjonalności:

określonej w umowie o dofinansowanie projektu, wszystkich
poniższych funkcjonalności:

a) stały dostęp do łącza internetowego użytkowników w
szkole lub placówce systemu oświaty, na poziomie
przepływności optymalnym dla bieżącego korzystania
z cyfrowych zasobów online w trakcie lekcji i w ramach
pracy zawodowej;
b) w zależności od liczby uczniów lub słuchaczy, tj. do 300
albo od 301, szkoła lub placówka systemu oświaty
posiada odpowiednio, co najmniej, jeden albo dwa
zestawy przenośnych komputerów albo innych
mobilnych urządzeń mających funkcje komputera oraz
dedykowanego urządzenia umożliwiającego ładowanie
oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym;
c) w zależności od liczby uczniów lub słuchaczy, tj. do 300
albo od 301,szkoła lub placówka systemu oświaty
posiada odpowiednio, co najmniej, jedno albo dwa
wydzielone miejsca dostosowane do potrzeb
funkcjonowania zestawu przenośnych komputerów lub
innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera
z bezprzewodowym dostępem do Internetu;
d) w miejscach, w których uczniowie korzystają z zestawu
przenośnych komputerów lub innych mobilnych

a) stały dostęp do łącza internetowego użytkowników w
szkole lub placówce systemu oświaty, na poziomie
przepływności optymalnym dla bieżącego korzystania
z cyfrowych zasobów online w trakcie lekcji i w ramach
pracy zawodowej;
b) w zależności od liczby uczniów lub słuchaczy, tj. do 300
albo od 301, szkoła lub placówka systemu oświaty posiada
odpowiednio, co najmniej, jeden albo dwa zestawy
stacjonarnych lub przenośnych komputerów albo innych
mobilnych urządzeń mających funkcje komputera oraz
dedykowanego urządzenia umożliwiającego ładowanie
oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym z:
i) zainstalowanym systemem operacyjnym;
ii) dostępem do oprogramowania biurowego;
iii) oprogramowaniem antywirusowym, jeżeli istnieje dla
danego urządzenia – opcjonalnie, jeżeli takie
oprogramowanie nie jest zainstalowane na szkolnych
urządzeniach sieciowych;
iv) oprogramowaniem zabezpieczającym komputer albo
inne mobilne narzędzia mające funkcje komputera w
przypadku kradzieży;
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narzędzi mających funkcje komputera, jest możliwa
prezentacja treści edukacyjnych z wykorzystaniem
wielkoformatowych, niskoemisyjnych, interaktywnych
urządzeń do projekcji obrazu i emisji dźwięku
umożliwiających wyświetlanie obrazu bez konieczności
każdorazowego dostosowywania warunków światła i
układu ławek w salach;
e) szkoła lub placówka systemu oświaty zapewnia
komputery przenośne lub inne mobilne narzędzia
mające funkcje komputera do indywidualnego użytku
służbowego nauczycielom prowadzącym zajęcia
edukacyjne z wykorzystaniem TIK;
f) szkoła lub placówka systemu oświaty posiada co
najmniej jedno miejsce (pomieszczenie), w którym
uczniowie lub słuchacze mają możliwość korzystania z
dostępu do Internetu pomiędzy oraz w czasie wolnym
od zajęć dydaktycznych w godzinach pracy szkoły,
zgodnie z organizacją roku szkolnego.

v) oprogramowaniem
do
zarządzania
zestawem
przenośnych komputerów albo innych mobilnych
narzędzi mających funkcje komputera dla potrzeb
przeprowadzania zajęć lekcyjnych - w zależności od
rodzaju wybranego przenośnego komputera albo
innego mobilnego narzędzia mającego funkcje
komputera - opcjonalnie, jeżeli takie oprogramowanie
nie jest zainstalowane na szkolnych urządzeniach
sieciowych oraz oprogramowaniem do zarządzania
szkolnymi urządzeniami sieciowymi;
vi) oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed
dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie
dla ich prawidłowego rozwoju w rozumieniu art. 4a
ustawy o systemie oświaty;
c) oprogramowaniem zabezpieczającym szkolne urządzenia
sieciowe;
d) w zależności od liczby uczniów lub słuchaczy, tj. do 300
albo od 301, szkoła lub placówka systemu oświaty posiada
odpowiednio, co najmniej, jedno albo dwa wydzielone
miejsca dostosowane do potrzeb funkcjonowania
zestawu stacjonarnych lub przenośnych komputerów lub
innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera z
bezprzewodowym dostępem do Internetu;
e) w miejscach, w których uczniowie korzystają z zestawu
stacjonarnych lub przenośnych komputerów lub innych
mobilnych narzędzi mających funkcje komputera, jest
możliwa
prezentacja
treści
edukacyjnych
z
wykorzystaniem wielkoformatowych, niskoemisyjnych,
interaktywnych urządzeń do projekcji obrazu i emisji
dźwięku umożliwiających wyświetlanie obrazu bez
konieczności każdorazowego dostosowywania warunków
światła i układu ławek w salach;
f) szkoła lub placówka systemu oświaty zapewnia
komputery stacjonarne lub przenośne lub inne mobilne
narzędzia mające funkcje komputera do indywidualnego
użytku służbowego nauczycielom prowadzącym zajęcia
edukacyjne z wykorzystaniem TIK ;
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g) szkoła lub placówka systemu oświaty posiada co najmniej
jedno miejsce (pomieszczenie), w którym uczniowie lub
słuchacze mają możliwość korzystania z dostępu do
Internetu pomiędzy oraz w czasie wolnym od zajęć
dydaktycznych
w godzinach pracy szkoły, zgodnie z organizacją roku
szkolnego.
3.

Punkt 4.13.10
s. 49

4.13.10 Realizacja wsparcia w ramach EFS będzie
dokonywana na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego
zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty.
Diagnoza musi być przygotowana i przeprowadzona przez
szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot
prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub
badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący
przed
rozpoczęciem
realizacji
projektu.
Podmiot
przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość
skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania
pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.

1)

Wsparcie udzielane
przyczyniać się do:

w

ramach

RPO

powinno

a) zwiększenia udziału podmiotów z otoczenia społecznogospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty w
przygotowywaniu
programów
nauczania
oraz
organizacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy
dla uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
b) wyposażenia szkół lub placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe w nowe
technologie, materiały, narzędzia itp.;
c) zapewnienia nauczycielom kształcenia zawodowego
oraz instruktorom praktycznej nauki zawodu możliwości
aktualizowania swojej wiedzy, w tym poprzez
bezpośredni kontakt z rzeczywistym środowiskiem
pracy;

Zmieniony zapis
4.13.10 Realizacja wsparcia w ramach EFS będzie dokonywana
na
podstawie
indywidualnie
zdiagnozowanego
zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty.
Diagnoza musi być przygotowana i przeprowadzona przez
szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot
prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub
badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący
przed
rozpoczęciem
realizacji
projektu.
Podmiot
przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość
skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania
pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.
1) Wsparcie udzielane
przyczyniać się do:

w

ramach

RPO

powinno

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu
u dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy
oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności,
innowacyjności oraz pracy zespołowej);
b)

kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku
przedszkolnym, uczniów lub słuchaczy kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz
pracy zespołowej)
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d) modernizacji oferty kształcenia zawodowego i
dostosowania jej do potrzeb lokalnego lub
regionalnego rynku pracy;
e) zwiększenia dostępu uczniów, słuchaczy i nauczycieli do
nowoczesnych technik i technologii;
f) dostosowania kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
do potrzeb rynku pracy;
g) wyposażenia uczniów i słuchaczy szkół lub placówek
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub placówek
systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w
kwalifikacje zawodowe i kompetencje ogólne pożądane
na rynku pracy.
4.

3.2.16 Kryteria
dopuszczalności pkt 4
Kwalifikowalność
Beneficjenta
s. 26

Kryterium na etapie oceny wniosku weryfikowane będzie na
podstawie Oświadczenia złożonego we wniosku o
dofinansowanie
przez
osoby
upoważnione
do
podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy w zakresie
dotyczącym nie podlegania wykluczeniu z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie. Zgodnie z zapisami
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WZ 20142020 dla Działań objętych mechanizmem Kontraktu
Samorządowego nie przewiduje się projektów składanych
przez partnerstwa.

Kryterium na etapie oceny wniosku weryfikowane będzie na
podstawie
Oświadczenia
złożonego
we
wniosku
o dofinansowanie przez osoby upoważnione do
podejmowania decyzji w imieniu Beneficjenta oraz Partnera
(o ile dotyczy), w zakresie dotyczącym nie podlegania
wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie podaje
informacje/zapisy umożliwiające dokonanie jednoznacznej
oceny
zgodności
podmiotu
ubiegającego
się
o
dofinansowanie z zapisami SOOP RPO WZ 2014-2020.

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie podaje
informacje/zapisy umożliwiające dokonanie jednoznacznej
oceny zgodności podmiotu ubiegającego się o
dofinansowanie z zapisami SOOP RPO WZ 2014-2020.

Spełnienie kryterium
dofinansowania.

Spełnienie kryterium
dofinansowania.

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”.

jest

konieczne

do

przyznania

jest

konieczne

do

Skorygowano
zapis

przyznania

Projekty niespełniające kryterium są odrzucane.

Projekty niespełniające kryterium są odrzucane.
Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”.
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Załącznik nr 2 do Wykazu zmian w Regulaminie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego - Kontraktu Samorządowego, stanowiącego Załącznik
nr 1 do Uchwały nr /16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia
października 2016 r.
Wskazówki i zasady drugiej części konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działań RPO WZ 2014 – 2020 objętych mechanizmem projektu zintegrowanego –
Kontraktu Samorządowego. Działanie 8.9 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i
osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych
Lp
Pkt., który uległ
było
zmieniono na
uwagi
zmianie, str.
Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do
1. Punkt 2.4.1
WUP w terminie naboru projektów WUP w terminie naboru projektów
priorytetowych tj. w terminie 6 miesięcy od priorytetowych tj. w terminie 7 miesięcy od
dnia
podpisania
Kontraktu dnia podpisania Kontraktu Samorządowego, w
Samorządowego, w ramach którego dany ramach którego dany projekt priorytetowy
projekt priorytetowy został przewidziany został przewidziany do realizacji
do realizacji
2.

Punkt 3.2.16 punkt 4kwalifikowalnoś
ć Beneficjentaopis znaczenia
kryterium
str. 24

Kryterium na etapie oceny wniosku
weryfikowane będzie na podstawie
Oświadczenia złożonego we wniosku o
dofinansowanie przez osoby upoważnione
do podejmowania decyzji w imieniu
Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym nie
podlegania wykluczeniu z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie. Zgodnie z
zapisami Szczegółowego Opisu Osi
Priorytetowych RPO WZ 2014-2020 dla
Działań objętych mechanizmem Kontraktu
Samorządowego nie przewiduje się
projektów składanych przez partnerstwa.
Wnioskodawca
we
wniosku
o
dofinansowanie podaje informacje/zapisy
umożliwiające dokonanie jednoznacznej
oceny zgodności podmiotu ubiegającego
się o dofinansowanie z zapisami SOOP RPO
WZ 2014-2020.

Kryterium na etapie oceny wniosku
weryfikowane
będzie
na
podstawie
Oświadczenia
złożonego
we
wniosku
o dofinansowanie przez osoby upoważnione
do
podejmowania
decyzji
w imieniu Beneficjenta oraz Partnera (o ile
dotyczy), w zakresie dotyczącym nie
podlegania
wykluczeniu
z
możliwości
ubiegania się o dofinansowanie.

Skorygowano zapis.

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie
podaje
informacje/zapisy
umożliwiające
dokonanie jednoznacznej oceny zgodności
podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie
oraz Partnera/ów (o ile dotyczy) z zapisami
SOOP RPO WZ 2014-2020.
Kryterium
zostanie
zweryfikowane
na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
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Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania.
Projekty niespełniające
odrzucane.

3.

4.13 punkt 11

kryterium

są

Spełnienie kryterium jest konieczne
przyznania dofinansowania.
Projekty
niespełniające
kryterium
odrzucane.

do
są

Ocena spełniania kryterium polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”,
„nie”.

Ocena spełniania kryterium polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.

brak

a) istnieje możliwość zakupu wyposażenia
pracowni lub warsztatów szkolnych o
parametrach wyższych niż opisane w
katalogu celem realizacji programu
nauczania i osiągnięcia rezultatów
projektu;

Str.47

Zmieniono zgodnie z Wytycznymi
w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem EFS w obszarze
edukacji na lata 2014-2020

b) w przypadku, gdy zawód nie został ujęty w
katalogu
wyposażenia
pracowni
i
warsztatów szkolnych, zakup wyposażenia
pracowni dokonywany jest zgodnie z
podstawą programową dla danego
zawodu;
4.

4.13 punkt 14

Str.48

W zakresie wyposażenia szkół i placówek
systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe wchodzących w skład CKZiU
lub innych zespołów realizujących zadania
zbieżne z zadaniami CKZiU w sprzęt i
pomoce dydaktyczne do prowadzenia
nauczania w zawodach z określonej branży
należy stosować zapisy w/w Wytycznych,
Podrozdział 6.1, pkt 16

W zakresie wyposażenia szkół i placówek
systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe wchodzących w skład CKZiU lub
innych zespołów realizujących zadania
zbieżne z zadaniami CKZiU w sprzęt i pomoce
dydaktyczne do prowadzenia nauczania w
zawodach z określonej branży należy stosować
zapisy w/w Wytycznych, Podrozdział 6.1, pkt
17

Zmieniono zgodnie z Wytycznymi
w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem EFS w obszarze
edukacji na lata 2014-2020
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