
 
 
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 478/22 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

Załącznik nr 3 

do Regulaminu przygotowania i oceny projektów składanych w trybie 

pozakonkursowym w ramach osi 1, 3, 9, 10 RPO WM 2014-2020 (EFS) 

Specyficzne warunki dla projektów współfinansowanych z EFS 

I. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 

pozakonkursowym w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 

w regionie – Typ projektu F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych 

ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza 

Antykryzysowa –  Pakiet Medyczny 

Warunki realizacji  

wynikające z SZOOP RPO WM 2014-2020 

Realizując projekt w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM dla Typu projektu F. rozwój 

usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę z epidemią COVID-19 – 

Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Medyczny, Beneficjent zobowiązany jest do 

stosowania specyficznych wymagań  wskazanych w SZOOP RPO WM 2014–2020. 

Wnioskodawca – Województwo Małopolskie – powinien zatem w szczególności zwrócić 

uwagę na przedstawione poniżej warunki wynikające m.in. z ww. dokumentu: 

1. Celem szczegółowym Poddziałania 9.2.1 jest: 

 Większa dostępność usług społecznych 

 Większa dostępność usług zdrowotnych. 

2. W ramach Poddziałania zaplanowano realizację projektu regionalnego 

obejmującego  rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na 

ograniczanie epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.   

3. Projekt realizowany będzie przez Województwo Małopolskie.  

4. Partnerami w projekcie mogą być: podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jednostki państwowego 

systemu ratownictwa medycznego w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym, jednostki organizacyjne 

Państwowej Straży Pożarnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o Państwowej Straży Pożarnej, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w rozumieniu ustawy z dnia 

14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, gminy i powiaty z terenu 
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województwa małopolskiego, organizacje pozarządowe, Komendant 

Wojewódzki Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji, 

Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w rozumieniu ustawy 

z dnia 12 października 1990r. o straży granicznej. 

5. Działania projektowe mają koncentrować się na udzielaniu wsparcia 

podmiotom leczniczym, jednostkom systemu państwowego ratownictwa 

medycznego, jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej, 

jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Państwowemu Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Sanitarnemu i podległej mu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 

Sanitarnemu i innym podmiotom, w których zostaną zidentyfikowane takie 

potrzeby. Zakres wsparcia rozwoju usług zdrowotnych i społecznych 

w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 obejmuje w szczególności: 

 zakup i dzierżawa niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej,  

 zakup środków ochrony osobistej, 

 przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjno - remontowych 

w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych   

i medycznych regionu, 

 zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz 

z aparaturą medyczną, 

 zakup odczynników oraz materiałów medycznych, 

 zakup środków do dezynfekcji oraz urządzeń do dezynfekcji; 

 zakup testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, 

 zakup i montaż tymczasowych obiektów kubaturowych, 

 finansowanie zatrudnienia personelu medycznego, laboratoryjnego oraz 

ratownictwa medycznego, 

 finansowanie niezbędnych usług społecznych związanych  

z ograniczeniem skutków epidemii, 

 inwestycje w infrastrukturę tlenowni w szpitalach, 

 inwestycje w infrastrukturę zasilania awaryjnego szpital w energię 

elektryczną.   

6. Główne grupy docelowe to: 

 mieszkańcy województwa małopolskiego, 

 osoby przebywające tymczasowo na terenie województwa 

małopolskiego, 
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 personel medyczny, 

 pracownicy jednostek systemu ratownictwa medycznego, pracownicy i 

członkowie jednostek współpracujących z systemem ratownictwa 

medycznego, pracownicy jednostek krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, pracownicy 

i funkcjonariusze  służby i formacji przeznaczonych do: ochrony granicy 

państwa, do ochrony bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego.  

7. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego1 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 92,73%.  

8. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% W przypadku projektów 

objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania 

wynikać będzie z przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania 

wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego, z zastrzeżeniem, że poziom 

dofinansowania nie przekroczy maksymalnego % poziomu dofinansowania 

UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.  

9. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych to 

7,27 %. 

10. Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków – zgodnie  

z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na lata 2014 – 

2020. W ramach działania planuje się stosowanie systemu zaliczek. 

11. W przypadku projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną lub 

pomocą de minimis – wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 

tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia. 

12. Wartość wydatków poniesionych w ramach finansowania krzyżowego (cross-

financingu) w projekcie nie może przekroczyć 90% dofinansowania ze 

środków EFS w ramach projektu.  

13. Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków  

w ramach finansowania krzyżowego (cross-financingu) nie może łącznie 

w projekcie przekroczyć 90% finansowania unijnego.  

14. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. 

 

                                                                 
1 Całkowite dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych obejmuje środki UE oraz współfinansowanie z budżetu 

państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą instytucję.   
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Pozostałe warunki 

Beneficjent, realizując projekt w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM dla Typu 

projektu F. rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na walkę 

z epidemią COVID-19 – Małopolska Tarcza Antykryzysowa –  Pakiet Medyczny, 

powinien koncentrować się na zakupach sprzętu medycznego i wyposażenia stricte 

dedykowanego walce z COVID-19, co oznacza, że pozycje z poniższego katalogu 

stanowić będą co najmniej 80% wydatków ponoszonych na zakup sprzętu 

medycznego/wyposażenia dokonywanego przez podmioty lecznicze. W ramach 

pozostałych 20% podmiot leczniczy może sfinansować ewentualne inne 

zidentyfikowane potrzeby sprzętowe dedykowane walce z pandemią 

i przeciwdziałaniu jej skutkom.  

 

 Lp. SPRZĘT MEDYCZNY 

1 Analizator do badań przesiewowych 

2 Analizator mikrobiologiczny 

3 Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego  

4 Aparat do dializoterapii 

5 Aparat do EKG  

6 Aparat do hemodializy  

7 Aparat do mierzenia ciśnienia 

8 Aparat do mierzenia ciśnienia: elektroniczny wraz z wyposażeniem 

9 Aparat do pomiaru ACT 

10 Aparat do pomiaru parametrów krytycznych wraz z wyposażeniem 

11 Aparat do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji 

12 Aparat do profilaktyki p/zakrzepowej  

13 Aparat do szybkiego toczenia płynów  

14 Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej 

15 Aparat do znieczulenia  

16 Aparat RTG oraz przyłóżkowy aparat RTG 

17 
Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umozliwiajacą 
diagnostykę klatki piersiowej płuc 

18 
Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie 
resuscytacji  

19 Bronchofiberoskop z wyposażeniem 

20 Bronchoskop oraz bronchoskopy jednorazowe 

21 Centrala do monitorowania 

22 Dawkomierz do aparatu RTG oraz aparatu jezdnego RTG 

23 Defibrylator z wyposażeniem 

24 Diatermia chirurgiczna 

25 Dozownik do tlenu 

26 Echokardiograf  

27 ECMO 

28 Elektrody do defibrylatorów i stymulacji zewnętrznej 

29 Fiberoskop intubacyjny 
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 Lp. SPRZĘT MEDYCZNY 

30 Fonendoskop 

31 
Hełmy do wentylacji nieinwazyjnej z dodatnim ciśnieniem 
końcowowydechowym 

32 Instalacje i butle tlenowe 

33 
Kamery z detektorem ruchu na stanowiska IT oraz konsole zbiorcze 
monitoorowania IT 

34 Kapnometry na rurkę intubacyjną wraz z wyposażeniem 

35 Kardiomonitor - różne rodzaje, np. anestezjologiczny, przenośny 

36 Kaseta do analizatora parametrów krytycznych 

37 Kolumna endoskopowa – tor wizyjny 

38 Koncentrator tlenu 

39 Laryngoskop - różne rodzaje 

40 Łóżko, w tym łóżko OIOM wraz z materacem 

41 Maski do wentylacji nieinwazyjnej CPAP 

42 Materac lub inne urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta 

43 Materace chłodzące do krążenia pozaustrojowego 

44 Materace p/odleżynowe 

45 Mobilne urządzenie do biodekontaminacji  

46 Monitory, np. do znieczulenia, hemodynamiczny, OIT, przenośny 

47 Nebulizator 

48 Otoskop pediatryczny 

49 
Platforma do obserwacji parametrów hemodynamicznych, w tym rzutów 
serca 

50 Pompa infuzyjna - różne rodzaje, wraz z wyposażeniem 

51 Pompa objętościowa 

52 Pompa perystaltyczna 

53 Pompa strzykawkowa  

54 Pompy PCA - leczenie bólu  

55 Pościel medyczna 

56 Pulsoksymetr 

57 Reduktory tlenowe 

58 Respirator 

59 Skaner do aparatu RTG 

60 Ssak mobilny lub ścienny 

61 Stacja dokująca z pompami strzykawkowymi  

62 Sterylizator 

63 Stetoskopy 

64 System wspomagania oddechu noworodka 

65 Szafki i regały na sprzęt medyczn z blatami do sporządzania leków 

66 Termometry do pomiaru ciała 

67 Tomografy komputerowe 

68 Tor wizyjny z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc  

69 Układy ssące do drenaży klatki piersiowej 

70 Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta 
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 Lp. SPRZĘT MEDYCZNY 

71 Wideolaryngoskop wraz z wyposażeniem, różne rodzaje  

72 Worki ambu wraz z wyposażeniem 

73 Wózki anestezjologiczne  

74 Wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych 

75 

Wyroby medyczne jednorazowego użytku, w szczególności gogle, 
maseczki, rękawiczki, kombinezony, przyłbice, chusteczki, spraye, fartuchy 
chirurgiczne wodoodporne, maski chirurgiczne, czepki,  maski 
panoramiczne, filtry do masek panoramicznych 

76 Zestaw do bronchoskopii 

77 Zestaw do intubacji 

78 Zestaw do intubacji trudnych dróg oddechowych wraz z wyposażeniem 

79 Zestaw do konikopunkcji 

80 Zestaw do trudnej intubacji 

81 Zestawy do drenażu klatki piersiowej (trokar)  

82 Zestawy do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego 

83 Zestawy do tracheostomii przezskórnej 

84 Zestawy do wkłuć centralnych 

85 Zestawy do wkłuć dializacyjnych 
 

 Lp. DEZYNFEKCJA 

1 Aparat do dekontaminacji pomieszczeń  

2 Autoklaw 

4 Dozowniki do dezynfekcji  

6 Komora izolacyjna 

7 Kurtyny izolacyjne oraz kurtyny podciśnieniowe 

8 Lampa bakteriobójcza   

9 Mobilna komora dekontaminacyjna 

10 Myjka ultradźwiękowa 

12 Myjnia endoskopowa 

13 Myjnie dezynfekcyjne, przelotowe i nieprzelotowe 

14 Myjnie, np. do sprzętu i narzędzni, wózków  

15 Pojemniki i worki na odpady 

16 Samobieżne maszyny cyszczące do powierzchni (szpitalnych) 

17 Sprężarka do spręzonego powietrza medycznego z osuszaniem 

18 Sprzęt do dezynfekcji powierzchni, m.in. prze suchą mgłę  

19 Sterylizatory parowe przelotowe 

20 Środki do dezynfekcji 

21 Urządzenia do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru 

22 Zamgławiacze 
 

 Lp. Wyposażenie obiektowe i budowlane 

1 Agregaty 

2 Bezdotykowe śluzy operacyjne i drzwi 

3 Instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe 
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 Lp. Wyposażenie obiektowe i budowlane 

4 instalacje wentylacyjne z filtrami HEPA 

5 Konsole pielęgniarskie i szyby izolacyjne konsoli pielęgnairskich 

6 Listwy i urządzenia montażowe wogół stanowisk intensywnej terapii 

7 Nagrzewnice 

8 Namioty segregacyjne, namioty medyczne 

9 Sloty gazów medycznych 

10 Spężarki śrubowe medyczne 

11 Transportowe komory izolacyjne 

12 Umywalki medyczne i armatura medyczna 

13 Wyciąg gazów anestetycznych, 

14 Zbiorniki tlenowe skraplacze zewnętrzne do instalacji tlenowej. 
 
 

Lp. LABORATORIA - wyposażenie 

1 Automatyczny system zamknięty do real time PCR 

2 

Aparat do oznaczanie koronawirusa metodami 
genetycznymi/molekularnymi wraz z niezbędnym wyposażeniem 
towarzyszącym  

3 Automatyczna stacja pipetująca z wyposażeniem 

4 Automatyczny system do izolacji kwasów nukleinowych 

5 Chłodnia laboratoryjna 

6 Komora laminarna 

7 Lampa UV 

8 Lampy UV przepływowe, lub urządzenia energetyczne o podobnej funkcji 

9 Odczynniki i testy do wykonywania badań w kierunku SARS-COV-2 

10 Podgrzewarka do płynów- cieplarka 

11 Pojemniki / Worki / Stelaż na odpady zakaźne 

12 Środki do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania 

13 Środki do dezynfekcji dla ludzi 

14 Środki do dezynfekcji pomieszczeń 

15 Środki do dezynfekcji sprzętu medycznego 

16 
Urządzenie do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania powietrza 
mobilne lub stacjonarne 

17 Wirówka laboratoratoryjna 

18 Worteks 

19 
Wyroby jednorazowego użytku, w szczególności rękawiczki, gogle, okulary 
ochronne, maski, kombinezony ochronne, maski filtracyjne, fartuchy 

20 Zamrażarka laboratoryjna 

21 Zestaw odczynników do izolacji wirusowego RNA z materiału klinicznego 

22 Zestaw pipet automatycznych 
 

Ponadto Beneficjent zobowiązany jest do koordynacji działań związanych z realizacją 

projektu w porozumieniu z Wojewodą Małopolski. Deklarację w tym zakresie należy 

wprowadzić do wniosku o dofinansowanie projektu.  
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II. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 

pozakonkursowym w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne 

i zdrowotne w regionie – Typ projektu G. rozwój usług zdrowotnych 

i społecznych w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii 

COVID-19 w placówkach pobytu całodobowego 

Warunki realizacji  

wynikające z SZOOP RPO WM 2014-2020 

Realizując projekt w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM dla Typu projektu G. rozwój 

usług zdrowotnych i społecznych w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii 

COVID-19 w placówkach pobytu całodobowego, Beneficjent zobowiązany jest do 

stosowania specyficznych wymagań  wskazanych w SZOOP RPO WM 2014–2020. 

Wnioskodawca – Województwo Małopolskie – powinien zatem w szczególności zwrócić 

uwagę na przedstawione poniżej warunki wynikające m.in. z ww. dokumentu: 

1. Celem szczegółowym Poddziałania 9.2.1 jest: 

 Większa dostępność usług społecznych 

 Większa dostępność usług zdrowotnych. 

2. W ramach Poddziałania zaplanowano realizację projektu regionalnego 

obejmującego  rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na 

ograniczanie epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.   

3. Projekt realizowany będzie przez Województwo Małopolskie – Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej.  

4. W ramach projektu realizowane będą działania mające na celu ochronę 

zdrowia i zachowanie życia zarówno personelu wymienionych placówek jak 

i osób w nich przebywających. 

5. Projekt wdrażany będzie w formule projektu grantowego, o którym mowa 

w art. 35 oraz art. 36 Ustawy z dnia 11 lipca o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane będzie do 

podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej na terenie 

województwa małopolskiego. 

6. Zasady realizacji projektu grantowego: 

 grant udzielany jest na realizację działań związanych z potrzebami 

w zakresie ochrony zdrowia i życia personelu placówek opieki 

całodobowej  jaki i osób w nich przebywających w związku 

z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w tychże 

placówkach; 
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 wsparcie w formie grantów przeznaczone jest dla podmiotów 

prowadzących placówki opieki całodobowej, które funkcjonują na 

terenie województwa małopolskiego;  

 podatek VAT zapłacony przez grantobiorcę, może zostać uznany za 

koszt kwalifikowalny tylko wtedy, gdy brak jest prawnej możliwości 

odzyskania go przez grantobiorcę; 

 wybór grantobiorców dokonywany jest w drodze otwartego naboru 

ogłoszonego przez grantodawcę, w którym określone zostają warunki 

na jakich może zostać udzielony grant; 

 maksymalna wartość grantu wynosi 250 000 PLN (przyznanego na 

wsparcie jednej placówki opieki całodobowej); 

 wartość grantu uzależniona jest m.in. od czynników takich jak, liczba 

osób przebywających w danej placówce, średni koszt utrzymania 

w placówce, charakter placówki ze względu na dopuszczalny okres 

świadczenia opieki; 

 wsparcie w formie grantu nie może być przeznaczane na finansowanie 

zwykłego funkcjonowania placówek opieki całodobowej ani przyczyniać 

się do rozwoju instytucjonalnych form opieki czyli tworzenia w nich 

nowych miejsc; 

 warunki udzielania grantu przewidują wykorzystanie potencjału 

podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych 

poprzez, w miarę możliwości, dostępu oferowanych usług i/lub 

produktów, finansowanie ich zakupu od tych podmiotów przez 

grantobiorców; 

 w dokumentacji dotyczącej naboru wniosków o powierzenie grantów, 

grantodawca zobowiązany jest opisać wymagania w zakresie 

rozliczenia/kontroli osiągniętych efektów, opisanych we wniosku na 

poziomie grantobiorcy oraz szczegółowe wymagania wobec 

grantobiorców.   

7. Główne obowiązki grantodawcy: 

 realizacja projektu grantowego zgodnie z założonym celem; 

 opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WM procedur dotyczących wyboru wniosku 

o powierzenie grantu (w tym propozycji kryteriów wyboru 

grantobiorców, a także warunków powierzenia grantu wraz z zakresem 

obowiązków grantobiorców); 

 sprawdzanie i monitorowanie prawa (potencjalnej prawnej możliwości) 

grantobiorców w zakresie obniżeni kwoty podatku należnego o kwotę 
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podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT w wyniku realizacji 

grantu; 

 monitorowanie limitu wkładu własnego oraz wydatków na cross-

financing w odniesieniu do kwoty przyznanego wsparcia grantowego;   

 zapewnienie wsparcia dla grantobiorców przez personel posiadający 

niezbędne kwalifikacje, zarówno na etapie ubiegania się o grant, jak 

i na etapie jego rozliczania/kontroli osiągniętych efektów; 

 dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru grantobiorców; 

 sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o przyznanej pomocy, jeśli 

takie zostaną przewidziane w przepisach, w oparciu o które będzie 

udzielana pomoc; 

 prowadzenie bazy udzielonych grantów do celów sprawozdawczych; 

 archiwizacja dokumentacji; 

 odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie 

z celami projektu; 

 prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o dostępnym wsparciu 

grantowym oraz warunkach jego uzyskania; 

 zapewnienie dostępności do wsparcia grantowego na obszarze całego 

województwa małopolskiego. 

8. Główne grupy docelowe to: 

 osoby przebywające w placówkach opieki całodobowej, 

 personel placówek opieki całodobowej, 

 podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej.  

9. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego2 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 92,7%.  

10. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów 

objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania 

wynikać będzie z przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania 

wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom 

dofinansowania nie przekroczy 85% dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowanych na poziomie projektu.  

                                                                 
2 Całkowite dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych obejmuje środki UE oraz współfinansowanie z 

budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą instytucję.   
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11. Minimalny procentowy poziom wkładu własnego na poziomie projektu 

wynosi 7,3%. 

12. Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków – zgodnie  

z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na lata 2014 – 

2020. W ramach działania planuje się stosowanie systemu zaliczek. 

13. W przypadku projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną lub 

pomocą de minimis – wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 

tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia. 

14. Wartość wydatków poniesionych w ramach finansowania krzyżowego (cross-

financingu) w projekcie nie może przekroczyć 15% dofinansowania ze 

środków EFS w ramach projektu.  

15. Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków  

w ramach finansowania krzyżowego (cross-financingu) nie może łącznie 

w projekcie przekroczyć 40% finansowania unijnego.  

Pozostałe warunki 

1. Grantodawca, realizując projekt w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM dla 

Typu projektu G. projekt regionalny przewidujący rozwój usług zdrowotnych 

i społecznych w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii COVID-

19 w placówkach całodobowego pobytu z terenu województwa małopolskiego, 

przeznaczonych dla dzieci, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, osób 

z problemami zdrowia psychicznego, osób w kryzysie bezdomności oraz ofiar 

przemocy, zobowiązany jest do koordynacji działań związanych z realizacją 

projektu w porozumieniu z Wojewodą Małopolskim. Deklarację w tym zakresie 

należy wprowadzić do wniosku o dofinansowanie projektu.  

2. Grantodawca zobowiązany jest się do zachowania trwałości infrastruktury 

w okresie 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz grantodawcy. 
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III. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 

pozakonkursowym w ramach Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne 

i zdrowotne w regionie – Typ projektu H. rozwój usług zdrowotnych 

i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków 

w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej 

Warunki realizacji  

wynikające z SZOOP RPO WM 2014-2020 

Realizując projekt w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM dla Typu projektu H. rozwój 

usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia epidemii COVID-19 i jej skutków 

w obszarze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, Beneficjent zobowiązany jest do 

stosowania specyficznych wymagań  wskazanych w SZOOP RPO WM 2014–2020. 

Wnioskodawca – Województwo Małopolskie – powinien zatem w szczególności zwrócić 

uwagę na przedstawione poniżej warunki wynikające m.in. z ww. dokumentu: 

1. Celem szczegółowym Poddziałania 9.2.1 jest: 

 Większa dostępność usług społecznych 

 Większa dostępność usług zdrowotnych. 

2. W ramach Poddziałania zaplanowano realizację projektu regionalnego 

obejmującego  rozwój usług zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na 

ograniczanie epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego.   

3. Projekt realizowany będzie przez Województwo.  

4. W ramach projektu realizowane będą działania mające na celu ochronę 

zdrowia i zachowanie życia zarówno personelu podstawowej opieki 

zdrowotnej (POZ), jak i osób z niej korzystających. 

5. Projekt wdrażany będzie w formule projektu grantowego, o którym mowa 

w art. 35 oraz art. 36 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów kierowane będzie do 

podmiotów leczniczych udzielających świadczeń z zakresu POZ na terenie 

województwa małopolskiego na podstawie zawartej umowy z Narodowym 

Funduszem Zdrowia (NFZ) w tym zakresie. 

6. Zasady realizacji projektu grantowego: 

 grant udzielany jest na realizację działań związanych z potrzebami 

w zakresie ochrony zdrowia i życia personelu POZ jaki i z zagrożeniem 

rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 w regionie; 

 grant ma zostać przeznaczony w szczególności na: 

 zakup środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji 

oraz urządzeń dezynfekujących, takich jak: autoklaw, dozowniki 
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do dezynfekcji, lampa bakteriobójcza przepływowa, myjka 

ultradźwiękowa, pojemniki i worki na odpady, środki do 

dezynfekcji osobistej, środki do dezynfekcji sprzętu 

i powierzchni, sterylizatorów, zamgławiaczy, urządzeń do 

końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru, 

 zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, takiego jak: aparat 

do EKG, aparat do mierzenia ciśnienia, aparat do mierzenia 

ciśnienia elektroniczny wraz z wyposażeniem, defibrylator 

z wyposażeniem, w tym także elektrody do defibrylatorów 

i stymulacji zewnętrznej, fonendoskop/stetoskop, koncentrator 

tlenu, nebulizator, pulsoksymetr, termometry do pomiaru 

temperatury ciała. worki ambu z wyposażeniem, wyroby 

medyczne jednorazowego użytku w szczególności: gogle, 

maseczki, rękawiczki, kombinezony, przyłbice, chusteczki, 

spraye, fartuchy chirurgiczne wodoodporne, maski chirurgiczne, 

czepki maski panoramiczne, filtry do masek panoramicznych, 

maski filtracyjne, prześcieradła jednorazowe; 

 wsparcie w formie grantów przeznaczone jest dla podmiotów 

leczniczych, które udzielają świadczenia z zakresu POZ na terenie 

województwa małopolskiego na podstawie zawartej umowy z NFZ 

w tym zakresie;  

 wybór grantobiorców dokonywany jest w drodze otwartego naboru 

ogłoszonego przez grantodawcę, w którym określone zostają warunki 

na jakich może zostać udzielony grant; 

 maksymalna wartość grantu wynosi 200 000 PLN (przyznanego na 

wsparcie jednego podmiotu leczniczego, który udziela świadczenia 

z zakresu POZ na podstawie zawartej umowy z NFZ w tym zakresie); 

 wartość grantu uzależniona jest m.in. od czynników takich jak, liczba 

deklaracji świadczeniobiorców dokonujących wyboru podmiotu 

leczniczego udzielającego świadczeń z zakresu POZ na podstawie 

umowy zawartej z NFZ oraz rodzaju udzielanych świadczeń POZ; 

 w dokumentacji dotyczącej naboru wniosków o powierzenie grantów, 

grantodawca zobowiązany jest opisać wymagania w zakresie 

rozliczenia/kontroli osiągniętych efektów, opisanych we wniosku na 

poziomie grantobiorcy oraz szczegółowe wymagania wobec 

grantobiorców; 

 podatek VAT powstały wyniku realizacji grantu przez grantobiorcę 

może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy brak jest 

prawnej możliwości odzyskania go na mocy prawodawstwa krajowego 

przez grantobiorcę.   
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7. Główne obowiązki grantodawcy: 

 realizacja projektu grantowego zgodnie z założonym celem; 

 opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Instytucję 

Zarządzająca RPO WM procedur dotyczących wyboru wniosku 

o powierzenie grantu (w tym propozycji kryteriów wyboru 

grantobiorców, a także warunków powierzenia grantu wraz z zakresem 

obowiązków grantobiorców); 

 sprawdzanie i monitorowanie prawa (potencjalnej prawnej możliwości) 

grantobiorców w zakresie obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę 

podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT w wyniku realizacji 

grantu; 

 monitorowanie wkładu własnego w odniesieniu do kwoty przyznanego 

wsparcia grantowego;   

 zapewnienie wsparcia dla grantobiorców przez personel posiadający 

niezbędne kwalifikacje, zarówno na etapie ubiegania się o grant, jak i 

na etapie jego rozliczania/kontroli osiągniętych efektów; 

 dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru grantobiorców; 

 prowadzenie bazy udzielonych grantów do celów sprawozdawczych; 

 archiwizacja dokumentacji; 

 odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z 

przeznaczeniem; 

 prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o dostępnym wsparciu 

grantowym oraz warunkach jego uzyskania; 

 zapewnienie dostępności do wsparcia grantowego na obszarze całego 

województwa małopolskiego. 

8. Główne grupy docelowe to: 

 personel POZ, 

 osoby korzystające ze świadczeń POZ, 

 podmioty lecznicze udzielające świadczenia POZ na podstawie 

kontraktu z NFZ.  

9. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego3 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 92,73%.  

                                                                 
3 Całkowite dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych obejmuje środki UE oraz współfinansowanie z 

budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą instytucję.   



 Strona 15 z 68  
 

10. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów 

objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania 

wynikać będzie z przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania 

wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom 

dofinansowania nie przekroczy 85% dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowanych na poziomie projektu.  

11. Minimalny procentowy poziom wkładu własnego na poziomie projektu 

wynosi 7,27%. 

12. Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków – zgodnie  

z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na lata 2014 – 

2020. W ramach działania planuje się stosowanie systemu zaliczek. 

13. W przypadku projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną lub 

pomocą de minimis – wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 

tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia. 

14. Wartość wydatków poniesionych w ramach finansowania krzyżowego (cross-

financingu) w projekcie nie może przekroczyć 15% dofinansowania ze 

środków EFS w ramach projektu.  

15. Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków  

w ramach finansowania krzyżowego (cross-financingu) nie może łącznie 

w projekcie przekroczyć 40% finansowania unijnego.  

16. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. 

Pozostałe warunki 

1. Grantodawca, realizując projekt w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM dla 

Typu projektu H. rozwój usług zdrowotnych i społecznych w celu ograniczenia 

epidemii COVID-19 i jej skutków w obszarze świadczeń podstawowej opieki 

zdrowotnej, zobowiązany jest do koordynacji działań związanych z realizacją 

projektu w porozumieniu z Wojewodą Małopolskim. Deklarację w tym zakresie 

należy wprowadzić do wniosku o dofinansowanie projektu.   
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IV. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 

pozakonkursowym w ramach Działania 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej – 

Typ projektu B. działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej 

prowadzone na poziomie regionalnym 

Realizując projekt w ramach Działania 9.3 RPO WM, Beneficjent zobowiązany jest do 

stosowania specyficznych wymagań wskazanych w SZOOP RPO WM 2014–2020 oraz 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Wnioskodawca 

powinien zatem w szczególności zwrócić uwagę na przedstawione poniżej warunki 

wynikające z ww. dokumentów. 

Warunki realizacji wynikające z SZOOP RPO WM 2014-2020, z Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-

2020 

1. W ramach działań koordynacyjnych dotyczących ekonomii społecznej mogą 

być realizowane wyłącznie następujące działania: 

a) tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, 

w tym w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań 

sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy 

ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów 

w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., 

a także agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich 

pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie 

i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES 

nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego; 

b) tworzenie, wspieranie lub dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć 

regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (PES) (klastry, franczyzy) 

oraz włączanie PES w istniejące na poziomie regionalnym organizacje 

branżowe (sieci, klastry); 

c) tworzenie regionalnych sieci kooperacji PES o charakterze reintegracyjnym 

(CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę 

informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług; 
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d) inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, PES  

o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań 

podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze 

ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu 

reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami 

takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa 

m.in. w celu upowszechniania idei ekonomii społecznej wśród uczniów i 

studentów oraz w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w PES czy też w 

typowych przedsiębiorstwach; 

e) budowanie powiązań pomiędzy systemem edukacji, nauką, biznesem 

i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, 

doradztwo, wymiana informacji, udział we wspólnych konkursach 

i wydarzeniach z organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, szkół, w tym 

szkół wyższych i instytutów naukowych) w celu nawiązania stałej współpracy; 

f) organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności PES jako 

dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług 

świadczonych przez PES na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii 

społecznej, finansowanie udziału przedsiębiorstw społecznych (PS) i PES 

w targach i wystawach regionalnych o charakterze gospodarczym, sprzedaż 

produktów i usług PES za pomocą jednego regionalnego portalu lub portali 

branżowych); 

g) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami 

lokalnymi, w szczególności PES, w zakresie tworzenia lokalnych planów 

rozwoju ekonomii społecznej lub lokalnych planów udziału PES w rozwoju 

usług społecznych (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), 

uwzględnianie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych, zlecania 

zadań PES; 

h) wspieranie realizacji przez PES usług użyteczności publicznej i współpraca 

z OWES w tym zakresie; 

i) zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz 

tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie 

kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie; 

j) wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja lub 

opracowanie nowego regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej; 

k) reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie 

regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju 

województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, 

rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności 
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publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny 

rozwój ekonomii społecznej; 

l) ewaluacja działań OWES; 

m) weryfikacja statusu PS i prowadzenie ich spisu. 

2. Łączny budżet na działania koordynacyjne w obszarze ekonomii społecznej 

(wkład UE i wkład krajowy) nie może przekroczyć kwoty 5 040 000 zł w całym 

okresie realizacji RPO WM, co oznacza, że średnio w całym okresie 

programowania roczna kwota na działania koordynacyjne wynosi nie więcej 

niż 720 000 zł. 

3. Wartość dofinansowania całkowitego nie może przekroczyć 85% wydatków 

kwalifikowalnych. 

4. Wartość wkładu własnego Beneficjenta nie może stanowić mniej niż 15 % 

wydatków kwalifikowalnych. 

5. Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może 

w projekcie przekroczyć 10 % finansowania unijnego.  

6. Projekt powinien zakładać współpracę Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej, z którymi wspólnie 

ustala plan i zasady współpracy oraz realizacji wspólnych inicjatyw.  
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V. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 

pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.1.4 Małopolska Chmura 

Edukacyjna - Typ projektu A. koordynacja działań związanych z realizacją 

małopolskiej chmury edukacyjnej  

Realizując projekt pozakonkursowy w ramach Poddziałania 10.1.4 RPO WM na lata 

2014-2020 MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA dla Typu projektu A. 

koordynacja działań związanych z realizacją małopolskiej chmury edukacyjnej, 

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania specyficznych wymagań wskazanych w RPO 

WM na lata 2014 – 2020, SZOOP RPO WM 2014–2020, Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Wnioskodawca – Samorząd Województwa 

Małopolskiego – powinien zatem w szczególności zwrócić uwagę na przedstawione 

poniżej warunki wynikające m.in. z ww. dokumentów. 

Warunki realizacji  

wynikające z SZOOP RPO WM 2014-2020 

1. Celem szczegółowym Poddziałania 10.1.4 jest podniesienie u uczniów 

kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy 

oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych 

potrzebach. 

2. W ramach Poddziałania realizowane będą zadania służące wykreowaniu 

innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami 

TIK, bazującego na modelu chmury oraz wysokiej jakości komunikacji 

multimedialnej. 

3. Działania w ramach projektu, realizowane przez Samorząd Województwa 

w partnerstwie z uczelniami, będą polegać na inicjowaniu i koordynowaniu 

współpracy uczelni z terenu województwa ze szkołami ponadgimnazjalnymi  

w zakresie realizacji wsparcia w modelu chmury oraz programowych 

i metodycznych aspektów przedsięwzięcia. 

4. Główne grupy docelowe to: 

 szkoły ponadgimnazjalne, w tym zawodowe, 

 uczniowie tych szkół, 

 kadra tych szkół w tym nauczyciele przedmiotów ogólnych w szkołach 

zawodowych. 

5. W ramach projektu pozakonkursowego będą realizowane przede wszystkim 

następujące działania: 

a) przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w zakresie wykorzystania 

nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów ogólnych, 
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b) przygotowanie przez nauczycieli akademickich/doktorantów scenariuszy 

zajęć prowadzonych w projekcie dla uczniów,  

c) przeprowadzenie przez nauczycieli akademickich/doktorantów 

następujących rodzajów zajęć dla uczniów: 

 zajęć dodatkowych wykorzystujących nowoczesnych technologie 

komunikacyjne (zajęcia on-line),  

 kół naukowych, 

 warsztatów letnich i weekendowych.  

6. Projekt pozakonkursowy ma charakter koordynacyjny i uwzględnia mechanizm 

łączonego wsparcia małopolskiej chmury edukacyjnej w ramach osi 2 i 10 

RPO WM. Jest komplementarny z projektami konkursowymi w ramach 

Poddziałania 10.1.4 w zakresie realizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych (zajęcia on-

line) oraz kół naukowych prowadzonych według scenariuszy wypracowanych 

w projekcie koordynacyjnym4. Zajęcia on-line prowadzone będą przez 

nauczycieli akademickich/doktorantów finansowanych w projekcie 

pozakonkursowym, natomiast koła naukowe przez nauczycieli szkolnych 

w ramach projektów konkursowych (z możliwością konsultacji 

z nauczycielem akademickim/doktorantem).  

Warsztaty letnie i weekendowe dla uczniów realizowane będą wyłącznie 

w ramach projektu pozakonkursowego. W projekcie koordynacyjnym zostaną 

także przeprowadzone szkolenia nauczycieli w zakresie wykorzystania 

nowoczesnych technologii w nauczaniu przedmiotów ogólnych.  

Komplementarność z projektem pozakonkursowym realizowanym 

w Podziałaniu 2.1.3 polega na wykorzystaniu zakupionego sprzętu 

informatycznego do prowadzenia działań dla uczniów i nauczycieli.   

7. Zajęcia dla uczniów prowadzone w ramach projektu pozakonkursowego 

wykraczać będą poza podstawę programową i realizowane będą z co najmniej 

10 obszarów tematycznych, przy czym w roku szkolnym 2016/2017 będą to 

zajęcia z następujących obszarów: biologia, chemia, fizyka, informatyka, 

matematyka, przedsiębiorczość5.  

  

                                                                 
4 W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia prowadzone będą według scenariuszy wypracowanych w ramach 

projektu pilotażowego Małopolska Chmura Edukacyjna. 
5 Pozostałe 4 obszary tematyczne wybrane zostaną po rozstrzygnięciu konkursu na partnerów 

projektu w projekcie konkursowym w Podziałaniu 2.1.3. 
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W projektach konkursowych szkoły mogą realizować zajęcia w max. 4 

wybranych obszarach. W danym obszarze tematycznym szkoła musi 

realizować zarówno zajęcia dodatkowe on-line, jak również co najmniej jedno 

koło naukowe. 

8. W ramach projektu możliwe jest zapewnienie materiałów, pomocy 

dydaktycznych i narzędzi (w tym w ramach cross-financingu i środków 

trwałych) niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w projekcie. Należy jednak 

mieć na uwadze, że zakupy ponoszone w ramach cross-financingu oraz 

środków trwałych co do zasady nie mogą być wydatkami tego samego typu co 

wydatki w ramach projektu komplementarnego realizowanego ze środków 

EFRR w osi priorytetowej 2 RPO WM 2014-2020 lub projektu pilotażowego 

realizowanego w ramach MRPO 2007-2013.  

9. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego6 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.  

10. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów 

objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania 

wynikać będzie z przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania 

wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom 

dofinansowania nie przekroczy 85% dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowanych na poziomie projektu.  

11. Wartość wkładu własnego beneficjenta nie może stanowić mniej niż 5% 

wydatków kwalifikowanych. 

12. Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków – zgodnie  

z „Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego” na lata 2014 – 2020. W ramach działania planuje się 

stosowanie systemu zaliczek. 

13. W przypadku projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną lub 

pomocą de minimis – wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 

tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia. 

14. Wartość wydatków poniesionych w ramach finansowania krzyżowego (cross-

financingu) w projekcie nie może przekroczyć 10% finansowania unijnego.  

  

                                                                 
6 Całkowite dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych obejmuje środki UE oraz ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą 

instytucję.   
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15. Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków  

w ramach finansowania krzyżowego (cross-financingu) nie może łącznie 

w projekcie przekroczyć 20% finansowania unijnego.  

Warunki realizacji  

z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 

Wnioskodawca powinien w szczególności zwrócić uwagę na następujące wymogi 

wynikające z ww. Wytycznych: 

1. Realizacja wsparcia w projekcie jest dokonywana na podstawie indywidualnie 

zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu. Diagnoza 

powinna być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu 

oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym 

lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę 

upoważnioną do podejmowania decyzji. Istnieje możliwość skorzystania ze 

wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki 

doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki 

pedagogicznej. Wnioski z diagnozy powinny stanowić element wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

2. Wsparcie udzielane w ramach RPO obejmuje kształtowanie i rozwijanie 

u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku 

pracy7 oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności 

oraz pracy zespołowej). 

3. Wsparcie uczniów może objąć w szczególności:  

a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu 

oświaty;  

b) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia uczniów; 

                                                                 
7 Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy – kompetencje, których wszystkie osoby 

potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i 

zatrudnienia, do których zalicza się następujące kompetencje kluczowe z katalogu wskazanego w 

załączniku do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 z 

30.12.2006, str. 10): 

a) porozumiewanie się w językach obcych; 

b) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne; 

c) kompetencje informatyczne; 

d) umiejętność uczenia się;  

e) kompetencje społeczne; 

f) inicjatywność i przedsiębiorczość. 

Kompetencje wskazane w lit. b i c są zaliczane do kompetencji podstawowych, pozostałe należą do 

katalogu kompetencji przekrojowych.  
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c) wdrożenie nowych form i programów nauczania w szkołach lub 

placówkach systemu oświaty; 

d) tworzenie i realizację zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych w szkołach lub placówkach systemu 

oświaty; 

e) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów; 

f) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły 

lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów 

edukacyjnych;  

g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach 

projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL;  

h) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą. 

Realizacja projektów edukacyjnych powinna odbywać się zgodnie z 

następującymi warunkami: 

 zakres tematyczny projektu edukacyjnego finansowanego ze środków 

EFS może wykraczać poza treści nauczania określone w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego; 

 projekt edukacyjny finansowany ze środków EFS może być realizowany 

jako projekt interdyscyplinarny, łączący wiadomości i umiejętności 

z różnych dziedzin.  

4. Działania skierowane do uczniów będą prowadzone z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów objętych wsparciem. 

5. Wsparcie nauczycieli może objąć 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. 

6. Zakres wsparcia udzielanego nauczycielom obejmuje w szczególności 

następujące zagadnienia: 

a) obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego, w tym 

mobilnego, zakupionego do szkół w ramach wsparcia EFS; 
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b) wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, w tym 

wykorzystanie cyfrowych programów i aplikacji wspomagających 

nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych, również w trakcie 

zajęć prowadzonych z uczniami z niepełnosprawnościami oraz 

w kształceniu informatycznym; 

c) nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych; 

d) edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz 

bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego lub innych 

mobilnych narzędzi mających funkcje komputera; 

e) wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie; 

f) administracja wewnętrzną infrastrukturą sieciowo-usługową szkoły lub 

placówki systemu oświaty (komputerową i bezprzewodową); 

g) wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/ e-materiałów 

dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 

i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. 

7. Działania skierowane do nauczycieli są realizowane z wykorzystaniem 

następujących form: 

a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym z 

wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach PO WER; 

b) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach 

projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 

8. Wnioskodawca zapewni, Iż będzie prowadził w ramach projektu działania 

nakierowane na objęcie wsparciem w ramach przedsięwzięcia Małopolska 

chmura edukacyjna (realizowanego poprzez projekty pozakonkursowe w 

ramach Poddziałań 2.1.3 oraz 10.1.4 RPO WM, jak i projekty wybrane w trybie 

konkursowym w ramach Poddziałania 10.1.4 RPO WM) wszystkich szkół lub 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne zlokalizowanych 

w regionie. Oznacza to, iż potencjalnie każda z tych szkół lub placówek może 

być wsparta w ramach tego przedsięwzięcia. 

Warunki realizacji  

z Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020  

1. Fakt nabycia kompetencji przez uczniów weryfikowany jest w ramach 

następujących etapów:  

a) etap I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku grupy docelowej do 

objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru wsparcia, który będzie 

realizowany w projekcie i zostanie poddany ocenie;  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2273/wytyczne_nr_13_220415.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2273/wytyczne_nr_13_220415.pdf
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b) etap II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku standardu wymagań, tj. 

efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych 

działań projektowych;  

c) etap III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie 

opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego 

danej osobie;  

d) etap IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) 

z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) 

po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.  
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VI. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 

pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów 

zdolnych – Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych  

Realizując projekt w ramach Poddziałania 10.1.5 RPO WM na lata 2014-2020, Beneficjent 

zobowiązany jest do stosowania specyficznych wymagań wskazanych w SZOOP RPO 

WM 2014–2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Wnioskodawca powinien zatem w szczególności zwrócić uwagę na przedstawione 

poniżej warunki wynikające z ww. dokumentów. 

Warunki realizacji  

wynikające z SZOOP RPO WM 2014-2020 

1. Zakres typu operacji obejmuje realizację regionalnego programu 

stypendialnego adresowanego do uczniów zdolnych. 

2. Wartość dofinansowania całkowitego nie może przekroczyć 95% wydatków 

kwalifikowanych - w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną. 

3. Wartość wkładu własnego beneficjenta nie może stanowić mniej niż 5% 

wydatków kwalifikowanych. 

4. Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków – zgodnie  

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W ramach 

działania planuje się stosowanie systemu zaliczek. 

5. W przypadku projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną lub 

pomocą de minimis – wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 

tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia. 

6. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 

85% - w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de 

minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawnych 

obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, w tym w szczególności 

rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju 

regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom dofinansowania nie przekroczy 

maksymalnego % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na 

poziomie projektu określonego w niniejszym ustępie. 
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7. Wartość wydatków poniesionych w ramach finansowania krzyżowego (cross-

financingu w projekcie nie może przekroczyć 5% finansowania unijnego. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków 

w ramach finansowania krzyżowego (cross-financingu) nie może łącznie 

w projekcie przekroczyć 15% finansowania unijnego.  

Warunki realizacji z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 

2014-2020 

Wnioskodawca powinien w szczególności zwrócić uwagę na następujące 

wymogi wynikające z ww. Wytycznych: 

1. Kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów lub słuchaczy powinno 

obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów lub 

słuchaczy z przynajmniej jednego spośród nauczanych przedmiotów 

szkolnych, rozwijających kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne. 

Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić 

dodatkowe kryterium premiujące.  

2. Kwota stypendium nie może średniomiesięcznie przekroczyć 1000 zł brutto na 

jednego ucznia lub słuchacza;. 

3. Minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 

miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia 

lub słuchacza regulaminu programu stypendialnego. 

4. W trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń lub słuchacz podlega 

opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy 

zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia 

lub słuchacza. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak 

najlepszych rezultatów, wsparcie w wykorzystaniu stypendium na cele 

edukacyjne, aktywna współpraca z uczniem lub słuchaczem i monitorowanie 

jego osiągnięć edukacyjnych. 
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VII. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 

pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.1.5 Wsparcie uczniów 

zdolnych – Typ projektu B. koordynacja w regionie realizacji działań 

związanych ze wsparciem uczniów zdolnych  

Realizując projekt w ramach Poddziałania 10.1.5 RPO WM na lata 2014-2020, Beneficjent 

zobowiązany jest do stosowania specyficznych wymagań wskazanych w SZOOP RPO 

WM 2014–2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Wnioskodawca powinien zatem w szczególności zwrócić uwagę na przedstawione 

poniżej warunki wynikające z ww. dokumentów. 

Warunki realizacji  

wynikające z SZOOP RPO WM 2014-2020 

1. Wsparcie w ramach poddziałania dotyczy wspierania i rozwijania uzdolnień 

uczniów oraz rozwijania zainteresowań i pobudzania aktywności edukacyjnej 

uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.  

2. W ramach poddziałania realizowane będzie koordynacja działań w zakresie 

wsparcia dzieci w rozwijaniu uzdolnień z zakresu kompetencji kluczowych 

m.in. w formule zajęć pozaszkolnych. 

3. Działania koordynacyjne będą realizowane przez samorząd województwa, co 

pozwoli na lepsze wykorzystanie narzędzi służących diagnozowaniu 

uzdolnień, dotarcie z działaniami do dużej liczby uczniów oraz szkół, a także 

ułatwi wsparcie nauczyciel szkół w zakresie pracy z uczniem zdolnym. 

W ramach poddziałania realizowane będzie także przygotowanie i modyfikacja 

testów diagnostycznych i innych narzędzi niezbędnych do realizacji programu 

oraz przygotowanie szkół do diagnozy uzdolnień. 

4. W ramach projektu zostaną wykorzystane zasoby osobowe trenerów 

nauczycieli wyszkolonych w ramach projektu innowacyjnego, zrealizowanego  

w województwie małopolskim w ramach komponentu regionalnego PO KL, 

dysponujących potencjałem i doświadczeniem w zakresie wsparcia 

kadry/nauczycieli pracujących w ramach systemu. 

5. Celem szczegółowym Poddziałania 10.1.5 jest podniesienie u uczniów 

kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy 

oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych 

potrzebach 

6. Główne grupy docelowe w tym obszarze to: 

a) szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe 

oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (rozumieniu 

art. 2 ust.3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty), 
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b) uczniowie tych szkół i placówek, w szczególności ze specjalnymi 

potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami 

c) kadra tych szkół i placówek w tym nauczyciele przedmiotów ogólnych  

w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego. 

7. Wartość wydatków poniesionych w ramach finansowania krzyżowego (cross-

financingu w projekcie nie może przekroczyć 5% finansowania unijnego. 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków 

w ramach finansowania krzyżowego (cross-financingu) nie może łącznie 

w projekcie przekroczyć 15% finansowania unijnego.  

8. W przypadku projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną lub 

pomocą de minimis – wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 

tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia. 

9. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów 

objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania 

wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania 

wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom 

dofinansowania nie przekroczy 85% dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowanych na poziomie projektu.  

10. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego8 wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%. 

11. Wartość wkładu własnego beneficjenta nie może stanowić mniej niż 5% 

wydatków kwalifikowanych. 

12. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. 

13. Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków – zgodnie  

z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014 - 2020. W ramach działania planuje się 

stosowanie systemu zaliczek. 

                                                                 
8 Całkowite dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych obejmuje środki UE oraz ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą 

instytucję.   
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Warunki realizacji  

z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 

Wnioskodawca powinien w szczególności zwrócić uwagę na następujące wymogi 

wynikające z ww. Wytycznych: 

1. Wsparcie udzielane w ramach RPO obejmuje: 

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli 

w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających 

kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych 

na rynku pracy9 oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, 

innowacyjności oraz pracy zespołowej); 

b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych 

na rynku pracy10 oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, 

innowacyjności oraz pracy zespołowej). 

2. Wsparcie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, może obejmować w szczególności: 

a) kursy i szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne), w tym 

z wykorzystaniem trenerów przeszkolonych w ramach PO WER; 

b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowani sieci współpracy  

i samokształcenia nauczycieli; 

c) realizację w szkole lub placówce systemu oświaty programów 

wspomagania; 

d) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np.: szkołami kształcącymi 

dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami, specjalnymi ośrodkami szkolno-

wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, 

młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi; 

e) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach 

projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL. 

3. Program wspomagania, o którym mowa w pkt 2 lit. c, jest formą doskonalenia 

nauczycieli związaną z bezpośrednim wsparciem szkół lub placówek systemu 

oświaty. Wsparcie w zakresie realizacji programów wspomagania musi być 

zgodne ze wszystkimi wskazanymi poniżej warunkami: 

                                                                 
9 Zgodnie z definicją z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 
10 Zgodnie z definicją z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 
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a) program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub placówce systemu 

oświaty w wykonywaniu przez nią zadań na rzecz kształtowania i rozwijania  

u uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 

oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz 

pracy zespołowej); 

b) zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub 

placówki systemu oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby tych 

podmiotów w zakresie wskazanym w podrozdziale; 

c) realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy: 

i) przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych 

z realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań 

z zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 

postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy 

zespołowej); 

ii) prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę doskonalenia 

nauczycieli przygotowaną zgodnie z potrzebami danej szkoły lub 

placówki systemu oświaty, z możliwością wykorzystania ofert 

doskonalenia funkcjonujących na rynku, m.in. udostępnianych przez 

centralne  

i wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli; 

iii) monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem m.in. 

ewaluacji wewnętrznej szkoły lub placówki systemu oświaty. 

4. Działania wymienione w pkt 1 lit. b) będą prowadzone z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów lub słuchaczy objętych wsparciem. 

5. Wsparcie udzielane w ramach RPO obejmuje również wsparcie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów 

młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki 

systemu oświaty i powinno być zgodne z następującymi warunkami: 

a) wsparcie uczniów zdolnych może odbywać się wyłącznie w celu kształtowania  

i rozwijania ich kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 

(matematyczno– przyrodniczych, TIK, językowych) oraz postaw/umiejętności 

(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) i powinno być 

realizowane zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej; 

b) do realizacji form wsparcia wskazanych w pkt 5 lit. a) jest rekomendowane 

wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach 

projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów 

innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL; 
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c) realizacja wsparcia o którym mowa w pkt 5 lit. a) musi wynikać z diagnozy 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. 

6. W celu upowszechnienia edukacji wśród uczniów z niepełnosprawnością, 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, jest możliwe finansowanie mechanizmu racjonalnych 

usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta ucznia, dostosowania posiłków 

z uwzględnieniem specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających 

z niepełnosprawności ucznia, zakup pomocy dydaktycznych adekwatnych do 

specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności 

w oparciu o indywidualnie przeprowadzoną w szkole lub placówce systemu 

oświaty diagnozę potrzeb w tym zakresie. 

7. Wnioskodawca zapewni, iż będzie prowadził w ramach projektu działania 

nakierowane na objęcie wsparciem w ramach przedsięwzięcia realizowanego 

poprzez projekt pozakonkursowy w ramach Poddziałania 10.1.5 B RPO WM, 

jak i projekty wybrane w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 10.1.5 C 

RPO WM wszystkich szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne zlokalizowanych w regionie. Oznacza to, iż potencjalnie 

każda z tych szkół lub placówek może być wsparta w ramach tego 

przedsięwzięcia. 

Warunki realizacji  

z Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020  

1. Fakt nabycia kompetencji przez uczniów weryfikowany jest w ramach 

następujących etapów:  

a) etap I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku grupy docelowej do 

objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru wsparcia, który będzie 

realizowany w projekcie i zostanie poddany ocenie;  

b) etap II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku standardu wymagań, tj. 

efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych 

działań projektowych;  

c) etap III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie 

opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego 

danej osobie;  

d) etap IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) 

z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) 

po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2273/wytyczne_nr_13_220415.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2273/wytyczne_nr_13_220415.pdf
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VIII. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 

pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.1.6 CYFRYZACJA SZKÓŁ 

PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE – Typ projektu A. granty na 

zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – 

Pakiet Edukacyjny 

Warunki realizacji  

wynikające z SZOOP RPO WM 2014-2020 

Realizując projekt w ramach Poddziałania 10.1.6 RPO WM dla Typu projektu A. granty na 

zakup sprzętu do nauki zdalnej – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny, 

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania specyficznych wymagań  wskazanych w 

SZOOP RPO WM 2014–2020.  Wnioskodawca – Samorząd Województwa 

Małopolskiego – powinien zatem w szczególności zwrócić uwagę na przedstawione 

poniżej warunki wynikające m.in. z ww. dokumentu: 

1. Celem szczegółowym Poddziałania 10.1.6 jest podniesienie u uczniów 

kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy 

oraz indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych 

potrzebach. 

2. Wsparcie w ramach projektu stanowi odpowiedź na sytuacją spowodowaną 

pandemią COVID-19 i zmieniające się potrzeby szkół i placówek 

prowadzących kształcenie ogólne.  

3. Projekt wdrażany będzie w formule projektu grantowego, o którym mowa w 

art. 35 - 36 Ustawy z dnia 11 lipca o zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020.  

4. W ramach grantu możliwy będzie zakup niezbędnego, mobilnego sprzętu 

komputerowego (przede wszystkim laptopów), na potrzeby prowadzenia przez 

szkoły i placówki nauczania na odległość. Sprzęt będzie w miarę potrzeb 

użyczany uczniom i nauczycielom (grant 1). 

5. Dodatkowo w ramach projektu przewiduje się udzielenie 22 grantów (1 grant 

na powiat) dla organów prowadzących szkoły o niskim stopniu cyfryzacji na 

zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego w celu ich transformacji 

cyfrowej oraz wprowadzenia nauczania metodą STEAM (Podejście STEAM 

polega na położeniu szczególnego nacisku w edukacji szkolnej na takie 

dziedziny jak: nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria, sztuka, matematyka 

oraz zwiększenie praktycznego wymiaru zdobywanych umiejętności. Wiąże 

się z rozwijaniem zdolności współpracy i rozwiązywania problemów oraz 

umiejętności manualnych. Podejście STEAM realizowane będzie z 

wykorzystaniem koncepcji Kompetencji 4.0 –  nowego ujęcia pakietu 

kompetencji niezbędnych do życia i pracy w  środowisku zaawansowanych 

technologii cyfrowych (m.in. sztuczna inteligencja, biga data, chmura 
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obliczeniowa). Efektem tego działania będzie utworzenie 22 szkół 

modelowych. Transformacja modelowych szkół będzie kompleksowo 

wspierana w ramach projektu pozakonkursowego Małopolska Chmura 

Edukacyjna (Poddziałanie 10.1.4 typ A) (grant 2). 

6. W ramach projektu nie będą ponoszone koszty pośrednie. 

7. Zasady realizacji projektu grantowego: 

1) grantobiorcą projektu może być wyłącznie organ prowadzący szkołę lub 

placówkę prowadzącą kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół 

zawodowych) 

2) grant 1 udzielany jest na zakup niezbędnego, mobilnego sprzętu 

komputerowego (przede wszystkim laptopów), jego ubezpieczenia, dostępu 

do internetu oraz oprogramowania (ewentualnie innych niezbędnych 

akcesoriów) na potrzeby prowadzenia przez szkoły i placówki nauki na 

odległość; 

3) grant 2 udzielany jest na zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia 

transformacji cyfrowej oraz nauczania w modelu STEAM oraz z 

wykorzystaniem koncepcji Kompetencji 4.0, w celu utworzenia maksymalnie 

22  modelowych szkół w regionie (po 1 w powiecie); 

4) wybór grantobiorców dokonywany jest w drodze otwartego naboru 

ogłoszonego przez grantodawcę, w którym określone zostają warunki na 

jakich może zostać udzielony grant; 

5) maksymalna wartość grantu 1 wynosi w przypadku grantobiorców:  

a) z terenu gmin Kraków, Miasto Nowy Sącz, Miasto Tarnów: 125 000 zł          

b) z pozostałych terenów:  75 000 zł; 

6) maksymalna wartość wsparcia w ramach grantu 1 przypadająca na 1 

szkołę lub placówkę wynosi 25 000 PLN. W ramach aplikowania o 

powierzenie grantu 1 grantobiorca może wnioskować o wsparcie dla więcej 

niż 1 szkoły lub placówki;  

7) maksymalna wartość grantu 2 wynosi 90 000 PLN.  W ramach 

aplikowania o powierzenie grantu 2 grantobiorca może wnioskować o 

wsparcie dla 1 szkoły; 

8) grantobiorca w ramach ogłoszonego konkursu grantowego może złożyć 1 

wniosek; 

9) w dokumentacji dotyczącej naboru wniosków o powierzenie grantów, 

grantodawca zobowiązany jest opisać wymagania w zakresie 

rozliczenia/kontroli osiągniętych efektów, opisanych we wniosku na poziomie 

grantobiorcy oraz szczegółowe wymagania wobec grantobiorców. 
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8. Główne obowiązki grantodawcy: 

1) realizacja projektu grantowego zgodnie z założonym celem; 

2) opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WM procedur dotyczących wyboru wniosków o 

powierzenie grantu (w tym propozycji kryteriów wyboru grantobiorców, a 

także warunków powierzenia grantu wraz z zakresem obowiązków 

grantobiorców); 

3) zapewnienie wsparcia dla grantobiorców przez personel posiadający 

niezbędne kwalifikacje, zarówno na etapie ubiegania się o grant, jak i na 

etapie jego rozliczania/kontroli osiągniętych efektów; 

4) dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru grantobiorców; 

5) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o przyznanej pomocy, jeśli takie 

zostaną przewidziane w przepisach, w oparciu o które będzie udzielana 

pomoc; 

6) prowadzenie bazy udzielonych grantów do celów sprawozdawczych; 

7) archiwizacja dokumentacji; 

8) odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami 

projektu; 

9) prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych o dostępnym wsparciu 

grantowym oraz warunkach jego uzyskania; 

10) zapewnienie dostępności do wsparcia grantowego na obszarze całego 

województwa małopolskiego. 

9. Główne grupy docelowe to publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, 

ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie 

ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych). 

10. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego11 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%.  

11. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów 

objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania 

wynikać będzie z przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania 

wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom 

dofinansowania nie przekroczy 85% dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowanych na poziomie projektu.  

                                                                 
11 Całkowite dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych obejmuje środki UE oraz współfinansowanie 

z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą instytucję.   
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12. Wkład własny Beneficjenta nie jest wymagany. 

13. Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków – zgodnie  

z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” na lata 2014 – 

2020. W ramach działania planuje się stosowanie systemu zaliczek. 

14. W przypadku projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną lub 

pomocą de minimis – wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 

tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia. 

15. Wartość wydatków poniesionych w ramach finansowania krzyżowego (cross-

financingu) w projekcie nie może przekroczyć 10% dofinansowania ze 

środków EFS w ramach projektu.  

16. Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków  

w ramach finansowania krzyżowego (cross-financingu) nie może łącznie 

w projekcie przekroczyć 20% finansowania unijnego.  
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IX. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 

pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia 

zawodowego uczniów – Typ projektu A. kreowanie i koordynacja rozwoju 

kształcenia zawodowego w regionie, Typ projektu B. tworzenie oraz rozwój 

Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu C. promocja kształcenia 

zawodowego oraz działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego 

oraz orientacji zawodowej, w szczególności skierowane do uczniów szkół 

gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów, Typ projektu D. 

małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący przedmiotów 

zawodowych 

Realizując projekt pozakonkursowy w ramach Poddziałania 10.2.3 RPO WM na lata 

2014-2020 KOORDYNACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW dla Typu 

projektu A. kreowanie i koordynacja rozwoju kształcenia zawodowego w regionie, 

Typu projektu B. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typu 

projektu C. promocja kształcenia zawodowego oraz działania z obszaru doradztwa 

edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej, w szczególności skierowane do 

uczniów szkół gimnazjalnych, w tym w formule Festiwalu Zawodów, Typu projektu D. 

małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący przedmiotów zawodowych, 

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania specyficznych wymagań wskazanych w RPO 

WM na lata 2014–2020, SZOOP RPO WM 2014–2020, Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Wnioskodawca – Samorząd Województwa 

Małopolskiego – powinien zatem w szczególności zwrócić uwagę na przedstawione 

poniżej warunki wynikające m.in. z ww. dokumentów. 

Warunki realizacji  

wynikające z SZOOP RPO WM 2014-2020 

1. Celem szczegółowym Poddziałania 10.2.3 jest zwiększenie szans na 

zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, 

w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego. 

2. W ramach Poddziałania przewiduje się w szczególności wsparcie 

przeznaczone na: 

1) koordynację rozwoju kształcenia zawodowego w regionie w 

szczególności w zakresie działania Centrów Kompetencji Zawodowych 

(CKZ); 

2) działania z zakresu promocji szkolnictwa zawodowego  oraz rozwoju 

poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, w tym organizację 

festiwalu zawodów; 

3) realizację komponentu małopolskiej chmury edukacyjnej 

(komplementarnego wobec przedsięwzięcia realizowanego w ramach 

poddziałań 2.1.3 i 10.1.4) w zakresie przedmiotów zawodowych; 
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4) wsparcie/tworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ)_na bazie 

szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo 

Małopolskie. 

3. W zakresie wsparcia/tworzenia CKZ możliwe jest w szczególności poprzez: 

1) nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (w systemie 

formalnym i pozaformalnym); 

2) tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy 

zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt  

i materiały dydaktyczne; 

3) programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie 

zawodowe z pracodawcami – w tym przede wszystkim staże dla 

uczniów. 

4) działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji 

zawodowej – elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne 

poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy 

zawodowego; 

5) wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami; 

6) rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek, 

wyłącznie jako element szerszego projektu obejmującego więcej typów 

operacji.  

7) interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału 

młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym 

z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej, 

8) dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu 

dysproporcji edukacyjnych. 

4. CKZ są zobowiązane do realizacji zadań określonych w Ustawie o systemie 

oświaty dla Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, a warunkiem 

uzyskania dofinansowania jest zobowiązanie się beneficjenta do realizacji 

wszystkich przewidzianych tam funkcjonalności w okresie trwania projektu 

oraz przynajmniej 2 lata po jego zakończeniu. 

5. Wspierane CKZ powinny specjalizować się w określonej branży, na której 

jednocześnie skoncentrowane zostanie wsparcie (w szczególności wsparcie 

inwestycyjne i sprzętowe), co jednak nie wykluczy możliwości dofinansowania  

w ograniczonym zakresie pozostałych zawodów, w ramach których odbywa 

się kształcenie. Realizowane projekty powinny być również zgodne 

z założeniami polityki samorządu województwa w obszarze kształcenia 

zawodowego. 

CKZ nie powinny tworzyć jedynie szkoły. 
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6. Każdy projekt dotyczący CKZ uwzględniać musi silne i rzeczywiste 

zaangażowanie pracodawcy/ów/ związków pracodawców/ organizacji 

pracodawców. Współpraca w ramach Centrów ze stroną pracodawców 

(przedsiębiorców) musi być silna, realna i ciągła, a pracodawcy muszą mieć 

rzeczywisty wpływ na kształcenie prowadzone w szkole/placówce, 

w szczególności w zakresie praktycznej nauki zawodu. Rekomenduje się, aby 

współpraca ta została oparta o funkcjonującą z udziałem 

pracodawcy/ów/związków pracodawców/organizacji pracodawców, radę 

programową, działającą w oparciu o regulamin określający ich rolę 

w szczególności ich doradczy/opiniodawczy głos w zakresie kształcenia 

w zawodzie.  

7. Wsparcie kierowane będzie do: 

1) uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 

i ustawiczne; 

2) kadry szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 

i ustawiczne; 

3) opiekunów i rodziców młodzieży z wspieranych szkół i placówek; 

4) uczniów szkół gimnazjalnych (w zakresie działań z obszaru doradztwa 

oraz orientacji zawodowej); 

5) uczniów ze specjalnymi potrzebami, w tym w szczególności osób 

niepełnosprawnych; 

6) publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych lub placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. 

8. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego12 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.  

9. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów 

objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania 

wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania 

wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom 

dofinansowania nie przekroczy 85% dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowanych na poziomie projektu.  

10. Wartość wkładu własnego beneficjenta nie może stanowić mniej niż 10% 

wydatków kwalifikowanych. 

                                                                 
12 Całkowite dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych obejmuje środki UE oraz ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą 

instytucję.   
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11. Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków – zgodnie  

z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014–2020. W ramach działania planuje się stosowanie 

systemu zaliczek. 

12. W przypadku projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną lub 

pomocą de minimis – wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania 

tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia. 

13. Wartość wydatków poniesionych w ramach finansowania krzyżowego (cross-

financingu) w projekcie nie może przekroczyć 5% finansowania unijnego.  

14. Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych oraz wydatków  

w ramach finansowania krzyżowego (cross-financingu) nie może łącznie 

w projekcie przekroczyć 20% finansowania unijnego.  

Warunki realizacji  

z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 

Wnioskodawca powinien w szczególności zwrócić uwagę na następujące wymogi 

wynikające z ww. Wytycznych: 

1. W ramach Poddziałania udzielane wsparcie może objąć: 

1) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, 

w tym nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu; 

2) podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji 

zawodowych przez uczniów i słuchaczy szkół lub placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe; 

3) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne 

warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów; 

4) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

2. Realizacja wsparcia, o którym mowa w pkt 1, jest dokonywana na podstawie 

indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu 

oświaty. W przypadku szkół lub placówek systemu oświaty diagnoza powinna 

być przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty 

lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub 

badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę 

upoważnioną do podejmowania decyzji.  
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Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość skorzystania 

ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj. placówki 

doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki 

pedagogicznej. Wnioski z diagnozy muszą stanowić element wniosku 

o dofinansowanie projektuj. 

3. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym 

nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu może objąć 

w szczególności: 

1) kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki 

związanej z nauczanym zawodem, w tym organizowane i prowadzone 

przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów 

przeszkolonych w ramach PO WER,  

2) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego 

szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe, w tym przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub 

u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana 

szkoła lub placówka systemu oświaty,  

3) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu 

nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem 

tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, 

specjalistyczne),  

4) budowanie lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,  

5) realizację programów wspomagania; 

6) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji 

niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem 

nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom 

praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw;  

7) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych 

w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów 

projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 

w ramach PO KL.  

4. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym 

nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu musi być zgodne 

z następującymi warunkami: 
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1) zakres doskonalenia nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia 

zawodowego jest zgodny z potrzebami szkoły lub placówki systemu 

oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe w zakresie doskonalenia 

nauczycieli, z zapotrzebowania ww. podmiotów na nabycie przez 

nauczycieli określonych kwalifikacji, umiejętności lub kompetencji oraz 

z zapotrzebowania rynku pracy; 

2) realizacja różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym 

nauczycieli zawodu lub instruktorów praktycznej nauki zawodu powinna 

być prowadzona we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-

gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe, w tym w szczególności z przedsiębiorcami lub 

pracodawcami działającymi na obszarze, na którym znajduje się dana 

szkoła lub placówka systemu oświaty;  

3) realizacja wsparcia, o którym mowa w pkt 5, powinna być prowadzona  

z wykorzystaniem doświadczenia działających na poziomie 

wojewódzkim lub lokalnym placówek doskonalenia nauczycieli;  

4) praktyki lub staże nauczycieli kształcenia zawodowego organizowane  

w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 

powinny trwać minimum 40 godzin;  

5) studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne lub szkolenia powinny 

umożliwić uzyskanie przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do 

zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów 

zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami 

w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,  

6) studia podyplomowe powinny spełniać wymogi określone 

w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.  

5. Program wspomagania, o którym mowa w pkt 3 ppkt 5), jest formą 

doskonalenia nauczycieli związaną z bezpośrednim wsparciem szkół lub 

placówek systemu oświaty, który musi być zgodny z następującymi 

warunkami: 

1) program wspomagania powinien służyć pomocą szkole lub placówce 

systemu oświaty w wykonywaniu przez nią zadań na rzecz 

kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 

postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy 

zespołowej); 
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2) zakres wspomagania wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub 

placówki systemu oświaty i odpowiada na specyficzne potrzeby tych 

podmiotów, 

3) realizacja programów wspomagania obejmuje następujące etapy: 

a) przeprowadzenie diagnozy obszarów problemowych związanych 

z realizacją przez szkołę lub placówkę systemu oświaty zadań z 

zakresu kształtowania i rozwijania u uczniów lub słuchaczy 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 

postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy 

zespołowej); 

b) prowadzenie procesu wspomagania w oparciu o ofertę doskonalenia 

nauczycieli przygotowaną zgodnie z potrzebami danej szkoły lub 

placówki systemu oświaty, z możliwością wykorzystania ofert 

doskonalenia funkcjonujących na rynku, m.in. udostępnianych przez 

centralne i wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli; 

c) monitorowanie i ocena procesu wspomagania z wykorzystaniem m.in. 

ewaluacji wewnętrznej szkoły lub placówki systemu oświaty. 

6. Podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji 

zawodowych przez uczniów szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe, obejmuje m.in.: 

1) praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców 

dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych;  

2) staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego 

praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami lub 

wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego; 

3) wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego; 

4) pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie 

uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (z wyłączeniem 

osób dorosłych); 

5) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy 

z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 

umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy 

i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych; 

6) organizowanie kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze 

szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń 

przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych 

i mistrzowskich; 
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7) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach 

laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych; 

8) wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień 

zwiększających ich szanse na rynku pracy; 

9) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się 

zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia 

nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w 

tym również kwalifikacji  mistrza i czeladnika w zawodzie; 

10) realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo 

pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych  

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 

r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 622); 

11) doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

12) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych 

produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-

2013 w ramach PO KL; 

13) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego 

pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych 

pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie 

przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na 

podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie 

do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze 

środków Funduszu Pracy. 

7. Działania, o których mowa w pkt 6, powinny być prowadzone z 

uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem.  

8. Praktyki zawodowe i staże zawodowe, o których mowa w pkt 6 ppkt 1) i 2) 

powinny być zgodne z następującymi warunkami: 

1) organizacja praktyk i staży u pracodawców lub przedsiębiorców jest 

możliwa z zastrzeżeniem że: 

a) praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów zasadniczych 

szkół zawodowych w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej 

wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach 

pracy. Praktyki zawodowe realizowane w zasadniczej szkole 

zawodowej nie są formą praktycznej nauki zawodu, o której 

mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.  
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Praktyki zawodowe realizowane są zgodnie z zasadami 

określonymi w Wytycznych; 

b) staże zawodowe organizowane w ramach kształcenia 

zawodowego praktycznego dotyczą uczniów techników i szkół 

policealnych, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie 

jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze 

względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego 

kształcenia; 

c) staże zawodowe organizowane są również dla uczniów lub 

słuchaczy innych szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie ogólne; 

d) staże zawodowe organizowane są również dla uczniów innych 

szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne; 

2) okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu zawodowego wynosi 

minimum 150 godzin i nie  więcej niż 970 godzin  w odniesieniu do 

udziału jednego ucznia lub słuchacza w ww. formach wsparcia; 

3) za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym uczniowie 

otrzymują stypendium. Pełna kwota stypendium jest wypłacana za 

każde kolejne przepracowane 150 godzin. W przypadku realizacji 

praktyki zawodowej lub stażu zawodowego w innym wymiarze, 

wysokość stypendium wliczana jest proporcjonalnie. Wysokość 

stypendium wynosić może minimalnie 1 500,00 zł brutto, 

a maksymalnie 2 300,00 zł brutto. W przypadku staży zawodowych 

realizowanych w ramach kształcenia zawodowego praktycznego, 

o którym mowa w pkt 8 ppkt 1) lit. b), wysokość stypendium nie może 

być niższa niż to wynika z przepisów w sprawie przygotowania 

zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, regulujących zasady 

wynagradzania młodocianych w kolejnych latach nauki; 

4) na czas trwania praktyki zawodowej lub stażu zawodowego jest 

zawierana pisemna umowa pomiędzy stronami zaangażowanymi 

w realizację praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Umowa 

powinna określać co najmniej wskazanie liczby godzin praktyki 

zawodowej lub stażu zawodowego, okres realizacji i miejsce odbywania 

praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, wynagrodzenie praktykanta 

lub stażysty, a także zobowiązanie do wyznaczenia opiekuna 

praktykanta lub stażysty po stronie podmiotu przyjmującego na 

praktykę zawodową lub staż zawodowy;  
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5) praktyka zawodowa lub staż zawodowy są realizowane na podstawie 

programu opracowanego przez nauczyciela oraz dyrektora szkoły lub 

placówki systemu oświaty we współpracy z podmiotem przyjmującym 

uczniów na praktykę zawodową lub staż zawodowy. Program powinien 

być opracowany i przygotowany w formie pisemnej oraz powinien 

wskazywać konkretne cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności), 

które osiągnie praktykant lub stażysta, treści edukacyjne, zakres 

obowiązków praktykanta lub stażysty a także harmonogram realizacji 

praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Przy ustalaniu programu 

praktyki zawodowej lub stażu zawodowego powinny być uwzględnione 

predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz 

dotychczasowe kwalifikacje zawodowe praktykanta lub stażysty. 

Program praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zawiera 

szczegółowe zasady dotyczące wyposażenia stanowiska pracy 

praktykanta lub stażysty podczas odbywania praktyki zawodowej lub 

stażu zawodowego oraz procedur wdrażania praktykanta lub stażysty 

do pracy i monitorowania stopnia realizacji treści i celów edukacyjnych; 

6) podmiot przyjmujący na praktykę zawodową lub staż zawodowy: 

a) zapewnia odpowiednie stanowisko pracy praktykanta lub stażysty, 

wyposażone w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze, udostępnia 

warsztaty, pomieszczenia, zaplecze techniczne, zapewnia urządzenia 

i materiały zgodnie z programem praktyki zawodowej lub stażu 

zawodowego i potrzebami praktykanta lub stażysty wynikającymi ze 

specyfiki zadań wykonywanych przez praktykanta lub stażystę, 

wymogów technicznych miejsca pracy, a także z niepełnosprawności 

lub stanu zdrowia; 

b) szkoli praktykanta lub stażystę na zasadach przewidzianych dla 

pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz 

zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, 

którego dotyczy praktyka zawodowa lub staż zawodowy; 

c) sprawuje nadzór nad odbywaniem praktyki zawodowej lub stażu 

zawodowego w postaci wyznaczenia opiekuna praktyki lub stażu; 

d) monitoruje postępy i nabywanie nowych umiejętności przez 

praktykanta lub stażystę, a także stopień realizacji treści i celów 

edukacyjnych oraz regularnie udziela praktykantowi lub stażyście 

informacji zwrotnej; 
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e) wydaje praktykantowi lub stażyście - niezwłocznie po zakończeniu 

praktyki zawodowej lub stażu zawodowego - dokument potwierdzający 

odbycie praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Dokument 

potwierdzający odbycie praktyki zawodowej lub stażu zawodowego 

zawiera co najmniej następujące informacje: datę rozpoczęcia 

i zakończenia praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, cel i 

program praktyki zawodowej lub stażu zawodowego, opis zadań 

wykonywanych przez praktykanta lub stażystę, opis kompetencji 

uzyskanych przez praktykanta lub stażystę w wyniku praktyki 

zawodowej lub stażu zawodowego oraz ocenę praktykanta lub 

stażysty dokonaną przez opiekuna praktyki lub stażu; 

7)  katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może 

uwzględniać koszty związane z odbywaniem praktyki zawodowej lub 

stażu zawodowego (np. koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży 

roboczej, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP 

praktykanta lub stażysty itp.) w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł 

brutto na 1 osobę odbywającą praktykę zawodową lub staż zawodowy. 

Powyższa kwota może zostać zwiększona jedynie w sytuacji 

konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z udziałem 

uczniów w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym, wynikających ze 

zwiększonego wymiaru czasu trwania ww. form wsparcia; 

8)  na etapie przygotowań do realizacji programu praktyki zawodowej lub 

stażu zawodowego są wyznaczani opiekunowie praktykantów lub 

stażystów. Każdy przyjęty praktykant lub stażysta ma przydzielonego 

opiekuna. Na jednego opiekuna praktyki lub stażu nie może przypadać 

jednocześnie więcej niż 6 praktykantów lub stażystów. Opiekun 

praktykanta lub stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu 

przyjmującego ucznia na praktykę zawodową lub staż zawodowy. 

9) do zadań opiekuna praktykanta lub stażysty należy w szczególności: 

a) określenie celu i programu praktyki lub stażu (we współpracy  

z nauczycielem); 

b) udzielenie praktykantom lub stażystom informacji zwrotnej w trakcie 

realizacji oraz po zakończeniu praktyki zawodowej lub stażu 

zawodowego; 

c) nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem praktyki 

zawodowej lub stażu zawodowego; 

10) Koszty wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty u pracodawcy 

powinny uwzględniać jedną z opcji: 
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a) refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub 

stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu 

zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań 

związanych z opieką nad grupą praktykantów lub stażystów, o której 

mowa w ppkt 8), przez okres 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu 

zawodowego, w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy, ale 

nie więcej niż 5000 zł brutto. Wysokość wynagrodzenia nalicza się 

proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu 

zawodowego zrealizowanych przez uczniów, 

b) refundację pracodawcy dodatku do wynagrodzenia opiekuna 

praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od 

świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego 

zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami 

wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka 

nad grupą praktykantów lub stażystów, o której mowa w lit. h, ale nie 

więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150 godzin praktyki zawodowej 

lub stażu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia nalicza się 

proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu 

zawodowego zrealizowanych przez uczniów), 

c) refundację pracodawcy wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub 

stażysty, który będzie pełnił funkcję instruktora praktycznej nauki 

zawodu i dla którego praca z uczniami będzie stanowić podstawowe 

zajęcie – do wysokości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. 

w sprawie praktycznej nauki zawodu. 

11) Wynagrodzenie przysługujące opiekunowi praktykanta lub stażysty jest 

wypłacane z tytułu wypełnienia obowiązków, o których mowa w ppkt 9), 

nie zależy natomiast od liczby uczniów, wobec których te obowiązki 

świadczy. 

9. Pomoc stypendialna dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych 

w zakresie przedmiotów zawodowych (z wyłączeniem osób dorosłych), będzie 

realizowana z uwzględnieniem następujących warunków: 

1) kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powinno obejmować co 

najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów lub słuchaczy 

(z wyłączeniem osób dorosłych) z przynajmniej jednego spośród 

przedmiotów zawodowych. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub 

turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące. 

Szczegółowe kryteria naboru, uwzględniające warunki określone 

w Wytycznych będą zawierać regulaminy programów stypendialnych, 
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2) kwota stypendium średniomiesięcznie nie może przekroczyć 600,00 zł 

brutto na jednego ucznia lub słuchacza (z wyłączeniem osób 

dorosłych), 

3) minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 

10 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia 

przez ucznia lub słuchacza (z wyłączeniem osób dorosłych) regulaminu 

programu stypendialnego, 

4) w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń lub słuchacz  

(z wyłączeniem osób dorosłych) podlega opiece dydaktycznej 

nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego 

zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia lub 

słuchacza. Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu 

jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia lub słuchacza w 

wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne  

i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. 

10. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy 

właściwe dla nauczanych zawodów obejmuje wyposażenie pracowni lub 

warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego. Interwencja 

w ww. zakresie musi być zgodna  

z następującymi warunkami: 

i. szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych 

dla 190 zawodów został opracowany przez MEN i jest udostępniony za 

pośrednictwem strony internetowej administrowanej przez MEN13.  

ii. istnieje możliwość zakupu wyposażenia pracowni lub warsztatów 

szkolnych o parametrach wyższych niż opisane w katalogu celem 

realizacji programu nauczania i osiągnięcia rezultatów projektu; 

iii. 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; 

iv. istnieje możliwość sfinansowania w ramach projektu kosztów 

związanych z dostosowaniem lub adaptacją pomieszczeń (rozumianą 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków) na 

potrzeby pracowni lub warsztatów szkolnych, wynikających m.in. 

z konieczności montażu zakupionego wyposażenia oraz 

zagwarantowania bezpiecznego ich użytkowania; 

                                                                 
13 http://efs.men.gov.pl/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-

europejskiego-funduszu-spolecznego-w-obszarze-edukacji-na-lata-2014-2020/ 
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v. wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych jest dokonywane na 

podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym 

zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia, w tym 

zwłaszcza powinna obejmować wnioski z przeprowadzonego spisu 

inwentarza oraz oceny stanu technicznego posiadanego wyposażenia. 

Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje instytucji z otoczenia 

społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe. 

vi. Inwestycje infrastrukturalne są kwalifikowalne, jeżeli zostaną spełnione 

łącznie poniższe warunki: 

a) nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury; 

b) potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą 

potrzeb; 

c) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją 

uniwersalnego projektowania.  

11. Zakres wsparcia udzielanego na rozwój współpracy szkół lub placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem 

społeczno-gospodarczym, obejmuje m.in.: 

1) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz kwalifikacje mistrza  

i czeladnika w zawodzie, przez tworzenie w szkołach i placówkach 

prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU, u pracodawców lub 

przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla 

poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez 

właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania 

egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział 

pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających 

kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów; 

2) tworzenie klas patronackich w szkołach; 

3) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach 

i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku 

pracy; 

4) opracowanie lub modyfikację programów nauczania; 

5) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych 

produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-

2013 w ramach PO KL; 

6) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi. 
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12. Działania, o których mowa w pkt 11 ppkt 3) i 4), będą prowadzone 

z uwzględnieniem prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na 

określone zawody i wykształcenie w określonych branżach, z wykorzystaniem 

ogólnopolskich i regionalnych badań i analiz oraz uzupełniająco informacji 

ilościowych i jakościowych dostępnych za pośrednictwem powołanego 

z inicjatywy Komisji Europejskiej portalu EU Skills Panorama. 

13. Wsparcie na tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów 

kształcenia zawodowego i ustawicznego jest skierowane do szkół lub 

placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które mogą tworzyć CKZiU 

lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU. Wsparcie to jest skierowane 

również do podmiotów korzystających z usług CKZiU albo innych podmiotów 

realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU albo innych podmiotów 

realizujących zadania CKZiU, w tym publicznych i niepublicznych szkół lub 

placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, nauczycieli, 

uczniów i słuchaczy tych szkół, a także instytucji z otoczenia społeczno-

gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe. 

14. CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU będą wspierane 

w pierwszej kolejności w branżach/ zawodach kluczowych z punktu widzenia 

rozwoju gospodarki regionalnej, w branżach/ zawodach, w których na szeroką 

skalę występują problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników, 

w branżach/ zawodach szybkiego wzrostu lub w tzw. inteligentnych 

specjalizacjach. 

15. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo/ zawodowo centrów 

kształcenia zawodowego i ustawicznego powinno przyczyniać się do 

utworzenia wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia 

i szkolenia w poszczególnych branżach/ zawodach, ściśle współpracujących 

z pracodawcami oraz elastycznie reagujących na zmiany zachodzące na 

rynku pracy oraz odbywać się powinno w szczególności poprzez: 

1)  przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu 

realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/ zawodu; 

2)  wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/ zawodów przez 

CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU. 

Działania wymienione w ppkt 1) będą stanbowiły wyłącznie uzupełnienie 

działań przewidzianych w ppkt 2). 
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16. Zakres wsparcia udzielanego na rzecz przygotowania szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji 

CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU obejmuje m.in: 

1)  wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU lub innych 

zespołów realizujących zadania CKZiU w sprzęt i pomoce dydaktyczne 

do prowadzenia nauczania  

w zawodach z określonej branży/ zawodzie; 

2) rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej świadczonej przez 

szkoły  

i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe 

wchodzące  

w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU do 

realizacji nowych zadań; 

3) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących 

kształcenie zawodowe wchodzących w skład CKZiU lub innych 

zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU. 

17.  Beneficjent zapewni funkcjonowanie utworzonych ze środków innych niż 

europejskie utworzonych w ramach projektu CKZiU lub innych zespołów 

realizujących zadania CKZiU, przez okres co najmniej 2 lat od daty 

zakończenia realizacji projektu. 

18.  Utworzone w ramach projektu CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania 

CKZiU, mają możliwość sfinansowania ze środków EFS realizacji działań, 

w tym m.in: 

1)  inicjowanie współpracy szkół lub placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-

gospodarczym, w tym monitorowanie potrzeb ww. podmiotów w 

zakresie współpracy, także w zakresie staży nauczycieli lub praktycznej 

nauki zawodu uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

2)  prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym 

nauczycieli kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami 

i uczelniami oraz ośrodkami doskonalenia nauczycieli; 

3)  tworzenie sieci współpracy szkół i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe w danej branży/ zawodu w celu 

wymiany dobrych praktyk; 

4)  wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii;  
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5)  opracowywanie i upowszechnianie elastycznych form kształcenia 

zawodowego osób dorosłych, w tym osób dorosłych ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi; 

6)  tworzenie wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych; 

7)  organizowanie praktyk pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli 

kształcenia zawodowego oraz nauczycieli stażystów; 

8)  realizacja usług doradztwa zawodowego; 

9)  gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej  

o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również 

wersji on-line, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na 

lokalnym/regionalnym rynku pracy; 

10) prowadzenie współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli  

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących 

zadania z zakresu doradztwa zawodowego. 

19.  Wsparcie rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego powinno być 

skierowane do publicznych i niepublicznych szkół, w tym szkół specjalnych 

i placówek systemu oświaty, w tym doradców edukacyjno-zawodowych oraz 

nauczycieli wyznaczonych do realizacji zadań z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego i powinno obejmować: 

1)  uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez 

osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji 

z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno-

zawodowych, realizujących zadania  

z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach; 

2)  tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa); 

3) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-

zawodowego. 

20.  Realizacja zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-

zawodowego na poziomie regionalnym i lokalnym musi być realizowane 

zgodnie z następującymi warunkami: 

1)  program zewnętrznego wsparcia powinien przyczynić się do 

zwiększenia dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego 

opartych na rzetelnej informacji edukacyjno-zawodowej; 

2)  zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej może 

obejmować tworzenie regionalnych systemów informacji edukacyjno-

zawodowej, w tym dostępnej on-line; 
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3)  zakres wsparcia wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły lub 

placówki systemu oświaty i odpowiada na jej specyficzne potrzeby; 

4)  realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie regionalnym obejmuje 

następujące etapy: 

a) współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) w zakresie 

doskonalenia kadry systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, w tym m.in. 

wykorzystania zasobów doradztwa na potrzeby regionu, gromadzenia 

i udostępniania informacji edukacyjno-zawodowej; 

b) współpracę z instytucjami wojewódzkimi na rzecz rozwoju doradztwa 

edukacyjno-zawodowego w regionie, w tym tworzenie i rozwój 

wojewódzkiej sieci współpracy doradców i instytucji; 

c) zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej na 

poziomie regionu, tym dostępnej online; 

d) doskonalenie kadry doradców-konsultantów w oparciu o programy 

szkoleń przygotowane przez ORE; 

e) koordynowanie i monitorowanie działań z zakresu doradztwa 

zawodowego podejmowanych na poziomie lokalnym; 

f) współorganizowanie we współpracy z doradcami-konsultantami, 

instytucjami tworzącymi sieć wsparcia doradztwa zawodowego, 

regionalnymi/lokalnymi pracodawcami lub przedsiębiorcami 

przedsięwzięć na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego, 

np. targi edukacyjne, targi pracy, festiwale zawodów. 

5)  osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie regionalnym jest 

konsultant wojewódzki. Konsultant wojewódzki jest to specjalista 

zewnętrzny (spoza szkoły) bezpośrednio współpracujący z doradcami-

konsultantami w realizacji zewnętrznego wsparcia na poziomie 

powiatu. Konsultant wojewódzki to osoba zatrudniona w wojewódzkim 

ośrodku doskonalenia nauczycieli lub w centrum kształcenia 

zawodowego; 

6)  realizacja programów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego na poziomie lokalnym obejmuje 

następujące etapy: 

a) przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-

zawodowego w szkole, w celu identyfikacji potrzeb szkoły w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego; 
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b) opracowanie planu zewnętrznego wsparcia szkoły w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego przez doradców-konsultantów; 

c) drożenie i realizacja planu wsparcia szkoły w zakresie doradztwa 

edukacyjno-zawodowego; 

d) tworzenie i rozwój sieci doradców edukacyjno–zawodowych oraz 

sieci instytucji; 

e) monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu 

oświaty; 

7)  osobą realizującą program zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego jest doradca-konsultant. Doradca–

konsultant jest to specjalista zewnętrzny (spoza szkoły) bezpośrednio 

współpracujący z placówką w realizacji zewnętrznego wsparcia na 

poziomie powiatu. Doradca–konsultant to osoba zatrudniona w poradni 

psychologiczno–pedagogicznej, powiatowej placówce doskonalenia 

nauczycieli, w centrum kształcenia praktycznego lub centrum 

kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;  

8)  do zadań doradcy-konsultanta należy pomoc w diagnozie potrzeb 

szkoły oraz dostosowanie oferty doskonalenia do zdiagnozowanych 

potrzeb, a następnie pomoc w zbudowaniu planu wspomagania i jego 

realizacji; 

9)  na podstawie wyników diagnozy doradca – konsultant, we współpracy 

ze szkołą lub placówką systemu oświaty, opracowuje plan wparcia ww. 

podmiotów. Plan powinien zawierać propozycję działań i rozwiązań 

ukierunkowanych na podniesienie jakości usług świadczonych w szkole 

lub placówce systemu oświaty z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego, czyli tzw. formy doskonalenia doradztwa edukacyjno-

zawodowego; 

10) plan wsparcia szkoły powinien uwzględniać konieczność wykorzystania 

potencjału i zasobów szkoły. Wśród realizatorów zadań określonych 

w planie wsparcia szkoły wyróżnić należy: kadrę szkoły, doradców-

konsultantów oraz instytucje zewnętrzne wspierające szkolne 

doradztwo zawodowe (w tym poradnie psychologiczno–pedagogiczne, 

Ochotnicze Hufce Pracy, powiatowe urzędy pracy); 

11)  katalog działań możliwych do zrealizowania w ramach planu wsparcia 

szkoły obejmuje: 

a)  udzielanie pomocy doradcom edukacyjno-zawodowym 

w organizowaniu szkolnych spotkań, konkursów itp. poświęconych 

doradztwu edukacyjno-zawodowemu; 
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b)  współpracę przy organizacji spotkań poświęconych doradztwu 

edukacyjno-zawodowemu z uczniami, rodzicami, radami 

pedagogicznymi, zespołami wychowawców oraz przedstawicielami 

pracodawców lub przedsiębiorców; 

c)  inicjowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami wspierającymi 

szkolne doradztwo edukacyjno-zawodowe; 

d)  udostępnianie informacji, np. o instytucjach zewnętrznych 

wspierających doradztwo edukacyjno-zawodowe, opisanych w mapie 

lokalnej sieci doradztwa edukacyjno-zawodowego lub możliwościach 

pozyskania materiałów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

e)  inicjowanie i koordynowanie konkursów, konferencji i innych 

przedsięwzięć z dziedziny doradztwa edukacyjno-zawodowego 

o zasięgu lokalnym; 

f)  wspieranie aktywności szkoły w środowisku lokalnym poprzez udział  

w targach szkolnych, organizacji lub udziale w tzw. drzwiach otwartych; 

g)  organizacja wspólnych warsztatów, spotkań oraz konferencji 

z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się doradztwem 

w powiecie, władz lokalnych, przedstawicieli pracodawców lub 

przedsiębiorców czy szkół wyższych; 

12)  działania związane z tworzeniem i rozwojem sieci doradców 

edukacyjno-zawodowych i instytucji mają na celu: 

a)  identyfikację osób zajmujących się problematyką doradztwa 

edukacyjno-zawodowego w szkołach, placówkach systemu oświaty 

i instytucjach danego powiatu; 

b)  inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć umożliwiających wymianę 

doświadczeń osobom zainteresowanym doradztwem edukacyjno-

zawodowym (dyrektorom, doradcom zawodowym, pedagogom, 

psychologom, nauczycielom); 

c)  podejmowanie działań integrujących środowisko osób zajmujących się  

w szkołach i innych instytucjach problematyką doradczą; 

d)  budowanie współpracy osób odpowiedzialnych za doradztwo 

edukacyjno-zawodowe w powiecie; 

e)  organizacja warsztatów dla członków sieci doradców edukacyjno-

zawodowych z terenu powiatu, z uwzględnieniem problematyki 

doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, wymianę informacji, np. o wydarzeniach 

powiatowych dotyczących doradztwa, informacji z regionalnego rynku 

pracy, oferty edukacyjnej szkół, badań i analiz dotyczących lokalnego 

rynku pracy i dobrych praktyk, propagowanie działań doradczych. 
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X. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 

pozakonkursowym w ramach Poddziałania 10.2.4 Kształcenie zawodowe 

osób dorosłych – Typ projektu A. rozwijanie kompetencji i umiejętności 

zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia 

oraz działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji 

Realizując projekt pozakonkursowy w ramach Poddziałania 10.2.4 RPO WM na lata 

2014-2020 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH dla Typu projektu A. 

rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach 

pozaszkolnych form kształcenia oraz działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji, 

Beneficjent zobowiązany jest do stosowania specyficznych wymagań wskazanych w RPO 

WM na lata 2014–2020, SZOOP RPO WM 2014–2020, Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Wnioskodawca Województwo Małopolskie – 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – powinien zatem w szczególności zwrócić uwagę 

na przedstawione poniżej warunki wynikające m.in. z ww. dokumentów. 

Warunki realizacji  

wynikające z SZOOP RPO WM na lata 2014-2020 

1. Celem interwencji w ramach poddziałania jest niwelowanie dysonansu 

pomiędzy oczekiwaniami pracodawców, a umiejętnościami i kompetencjami 

osób na rynku pracy. Wsparcie realizowane w tym zakresie służyć powinno 

powiązaniu potrzeb związanych z oferowanymi miejscami pracy po stronie 

pracodawców z adekwatnymi kwalifikacjami po stronie pracowników oraz 

z gotowością  do  podnoszenia  czy  zmiany  kompetencji. Podejmowane 

w związku z tym działania służyć będą wsparciu osób w zakresie podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. 

2. Celem szczegółowym poddziałania jest podwyższanie kompetencji 

zawodowych osób dorosłych. 

3. Poddziałanie wdrażane będzie z wykorzystaniem mechanizmów 

podmiotowych i w powiązaniu z interwencją w ramach Działania 10.3. 

4. Beneficjent  powinien  zapewnić  osobom  zainteresowanym  dostęp  do  jak 

najszerszego   katalogu   kursów   oferowanych   przez   zróżnicowane   typy 

podmiotów.   

5. Obowiązkowo należy zapewnić partycypację uczestników projektu w kosztach 

związanych z finansowaniem kursów i szkoleń oraz egzaminów 

potwierdzających nabycie kwalifikacji. 

6. Wsparcie kierowane będzie do osób  dorosłych  z  własnej  inicjatywy  

zainteresowanych podniesieniem/ zmianą/ nabyciem   nowych   umiejętności/ 

kompetencji lub potwierdzeniem/ uzyskaniem kwalifikacji zawodowych. 
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7. Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może 

w projekcie przekroczyć 5% finansowania unijnego. 

8. Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków – zgodnie  

z Wytycznymi   w   zakresie   kwalifikowalności   wydatków   w   ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz załącznikiem 

nr 7 do SzOOP Specyficzne wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne 

w poszczególnych działaniach/ poddziałaniach dla osi priorytetowych RPO 

WM. W ramach działania planuje się stosowanie systemu zaliczek. 

9. Wsparcie udzielane w ramach poddziałania może stanowić pomoc państwa,  

w szczególności pomoc de minimis.  

Podstawą prawną udzielania pomocy stanowi w szczególności rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania 

pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów 

operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 

2014-2020. W przypadku projektów kwalifikujących się do objęcia pomocą 

publiczną lub pomocą de  minimis – wsparcie  udzielane  będzie  zgodnie   

z właściwymi przepisami   prawa   dotyczącymi   zasad   udzielania   tej   

pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia. 

10. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów 

objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania 

wynikać będzie z przepisów prawnych obowiązujących na dzień udzielania 

wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom 

dofinansowania nie przekroczy maksymalnego % poziomu dofinansowania UE 

wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. 

11. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania całkowitego14 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.  

12. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych to 

10%. 

13. Minimalna wartość projektu: 15 000 000 PLN. 

                                                                 
14 Całkowite dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych obejmuje środki UE oraz ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą 

instytucję.   



 Strona 59 z 68  
 

Warunki realizacji  

z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 

1. Udzielane wsparcie powinno przyczyniać się do dostosowania kompetencji lub 

kwalifikacji zawodowych osób dorosłych do potrzeb rynku pracy. 

2. Wsparcie jest kierowane w szczególności do osób dorosłych 

zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub 

podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji w zakresie zawodowym. 

3. Zakres udzielanego wsparcia obejmuje m.in.: 

a) program walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się 

zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia 

nieformalnego, prowadzącego do zdobycia kwalifikacji zawodowych, 

w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie; 

b) realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo 

pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych  

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z  dnia  11  stycznia  2012 

r. w  sprawie  kształcenia  ustawicznego  w  formach pozaszkolnych  (Dz.  

U.  z  2014  r.  poz.  622)  oraz  rozporządzeniu  Ministra  Edukacji 

Narodowej  z  dnia  18  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  kształcenia  

ustawicznego  w  formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). 

Warunki realizacji z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników  

do zmian na lata 2014-2020 

1. Realizacja wsparcia w ramach poddziałania odbywa się z wykorzystaniem 

podejścia popytowego na zasadach analogicznych do warunków i procedur 

określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, o których mowa 

w podrozdziale 4.1 pkt 1, 5-8, pkt 11-12, pkt 13 lit i-l i pkt 17. 

2. PSF spełnia co najmniej poniższe wymogi: 

a) zgodnie  z  podejściem  popytowym  gwarantuje  uczestnikowi projektu  

możliwość dokonania swobodnego wyboru usług rozwojowych  w ramach 

oferty dostępnej w  BUR,  odpowiadających  na  potrzeby  przedsiębiorcy,  

w szczególności  co  do ich zakresu merytorycznego, rodzaju usługi, miejsca 

i terminu realizacji, ilości i wartości usług;  

b) jest  zintegrowany  z  BUR  –  wybór  usług  rozwojowych  przez uczestnika  

projektu  następuje  wyłącznie  przy  wykorzystaniu funkcjonalności  BUR  
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oraz  po  uzyskaniu  indywidualnego  numeru identyfikacyjnego (numer ID 

wsparcia) przypisanego do danej umowy wsparcia;  

c) dystrybucja środków EFS jest dokonywana w oparciu o system bonowy.  

3. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej kontroli i monitoringu 

realizacji wsparcia, w tym w szczególności kontroluje prawidłowość realizacji 

zgodnie z postanowieniami rozdziału 6 Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-

2020 oraz monitorowania postępu rzeczowego projektu zgodnie z Wytycznymi 

Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

4. Do  wydatków  ponoszonych  przez  uczestników  projektu  PSF, nie  mają  

zastosowania  Wytyczne  Ministra  Rozwoju  i  Finansów w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  Funduszu  

Spójności  na lata 2014-2020, w tym w szczególności wymóg stosowania 

zasady konkurencyjności  

w procesie wyboru usług rozwojowych za pośrednictwem BUR. 

5. Kwalifikowanie  kosztów  usługi  rozwojowej  jest  możliwe  w  przypadku,  gdy  

zostały spełnione łącznie co najmniej poniższe warunki:  

a) zgłoszenie na usługę rozwojową zostało zrealizowane za pośrednictwem 

Bazy Usług Rozwojowych (BUR)15;  

b)  wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi rozwojowej;  

c)  wydatek został prawidłowo udokumentowany;  

d)  usługa  rozwojowa  została  zrealizowana  zgodnie  z  założeniami,  tj.  

zgodnie z  programem,  formą,  na  warunkach  i  w  wymiarze  czasowym 

określonym w Karcie Usługi;  

e) usługa  zakończyła  się  wypełnieniem  ankiety  oceniającej  usługi  

rozwojowe, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. 

6. W ramach projektu PSF nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi 

rozwojowej, która 

                                                                 
15 W okresie przejściowym, czyli do końca 2018 r., można dokonywać wyboru oferty spoza BUR, o ile 

konkretne usługi rozwojowe nie będą dostępne w bazie. Podmioty świadczące te usługi muszą 

spełniać odpowiednie wymogi jakościowe, analogiczne dla podmiotów świadczących usługi wpisane 

do BUR, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 sierpnia 

2017 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1678). 
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a) jest  świadczona przez podmiot, z którym uczestnik projektu jest 

powiązany kapitałowo  lub osobowo,  przy  czym  przez  powiązania  

kapitałowe  lub  osobowe rozumie się w szczególności:  

i. udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

ii. posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki,  

iii. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta lub pełnomocnika,  

iv. pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu 

świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie 

w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli; 

b) obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową,  

w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych uczestnikom 

projektu, koszty dojazdu i zakwaterowania, z wyłączeniem kosztów 

związanych z pokryciem specyficznych potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, które mogą zostać sfinansowane w ramach 

projektu PSF w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień, o których 

mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans  

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020. 

c) dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia na 

zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. 

wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym 

stanowisku pracy); 

d) jest świadczona przez podmiot pełniący funkcję Operatora w danym 

projekcie PSF. 

XI. Specyficzne warunki dla projektu realizowanego w trybie 

pozakonkursowym w ramach Działania 10.3 – Typ projektu A. rozwijanie 

kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

Realizując projekt w ramach Działania 10.3 RPO WM na lata 2014-2020, Beneficjent 

zobowiązany jest do stosowania specyficznych wymagań wskazanych w SZOOP RPO 

WM 2014–2020 oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Wnioskodawca powinien zatem w szczególności zwrócić uwagę na przedstawione 

poniżej warunki wynikające z ww. dokumentów. 
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Warunki realizacji  

wynikające z SZOOP RPO WM 2014-2020 

1. Celem interwencji w ramach poddziałania jest niwelowanie dysonansu 

pomiędzy oczekiwaniami pracodawców, a umiejętnościami i kompetencjami 

osób na rynku pracy, przy uwzględnieniu niekorzystnego czynnika, jakim jest 

niski udział osób dorosłych w uczeniu się przez całe życie. Wsparcie 

realizowane w tym zakresie służyć powinno powiązaniu potrzeb związanych 

z oferowanymi miejscami pracy po stronie pracodawców z adekwatnymi 

kwalifikacjami po stronie pracowników oraz z gotowością do podnoszenia czy 

zmiany kompetencji. Podejmowane w związku z tym działania służyć będą 

wsparciu osób w zakresie podnoszenia kwalifikacji przekrojowych tj. 

umiejętności językowych, matematycznych czy zdolności i motywacji do 

uczenia się, poprzedzone jednak zindywidualizowaną diagnozą i bilansem 

potrzeb i zasobów w zakresie kształcenia oraz sytuacji zawodowej.  

2. W kontekście trudniejszej sytuacji na rynku pracy szczególnie powinny być 

wspierane osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby po 50 r.ż. 

3. Rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych w kontekście przed 

wszystkim funkcjonowania na rynku pracy odbywać się będzie poprzez:  

a) szkolenia / kursy / studia podyplomowe / kształcenie w formach szkolnych  

w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych tj. ICT oraz języki 

obce, a także innych kompetencji w zakresie których możliwe jest 

uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji ogólnie uznanym certyfikatem,  

b) usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i planowania własnej kariery, 

c) działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji. 

4. Działania promocyjne realizowane będą jako element projektu obejmującego 

wsparcie osób. 

5. Wsparcie w zakresie kompetencji zawodowych rozwijanych w formach 

pozaszkolnych realizowane będzie komplementarnie w ramach działania 

10.2.4. 

6. Beneficjent powinien zapewnić osobom zainteresowanym dostęp do jak 

najszerszego katalogu podmiotów świadczących usługi w zakresie 

podnoszenia kompetencji oraz potwierdzania kwalifikacji. Jednocześnie 

obowiązkowa będzie partycypacja osób biorących udział w projekcie 

w kosztach związanych z finansowaniem kursów i szkoleń i innych form 

wsparcia związanych z podnoszeniem/zmianą kompetencji oraz w kosztach 

egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji. 

7. Celem szczegółowym Działania 10.3 jest podwyższanie kompetencji osób 

dorosłych, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy. 
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8. Działania w ramach projektu będą realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy  

w Krakowie. 

9. Grupę docelową stanowią osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane 

podniesieniem/zmianą/ nabyciem nowych umiejętności/ kompetencji lub 

potwierdzeniem / uzyskaniem kwalifikacji, w tym osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 r. ż. oraz osoby z niskimi 

kwalifikacjami. 

10. Wartość dofinansowania całkowitego16 nie może przekroczyć 90% wydatków 

kwalifikowanych - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. 

11. Wartość wkładu własnego beneficjenta nie może stanowić mniej niż 10 % 

wydatków kwalifikowanych - w przypadku projektów nie objętych pomocą 

publiczną. 

12. Warunki stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków – zgodnie  

z Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w  

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014 - 2020. W ramach działania planuje się stosowanie systemu 

zaliczek. 

13. Z uwagi na charakter oraz zasady wspierania interwencji przewiduje się, że 

wsparcie udzielane w ramach działania może stanowić pomoc państwa,  

w szczególności pomoc de minimis. W przypadku projektów kwalifikujących 

się do objęcia pomocą publiczną lub pomocą de minimis – wsparcie udzielane 

będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego 

dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi na dzień udzielania 

wsparcia. 

14. Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów 

objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania 

wynikać będzie z przepisów prawnych, obowiązujących na dzień udzielania 

wsparcia, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego z zastrzeżeniem, że poziom 

dofinansowania nie przekroczy 85 % dofinansowania UE wydatków 

kwalifikowalnych na poziomie projektu. 

15. Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może 

w projekcie przekroczyć 10% finansowania unijnego. 

                                                                 
16 Całkowite dofinansowanie wydatków kwalifikowalnych obejmuje środki UE oraz ewentualne 

współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane Beneficjentowi przez właściwą 

instytucję 
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16. Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem mechanizmów popytowych, 

umożliwiających uczestnikowi projektu samodzielny wybór usługi 

odpowiadającej na jego indywidualne potrzeby. 

Warunki realizacji  

z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 

1. Celem interwencji EFS jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych 

w uczeniu się przez całe życie, w tym uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie 

i poprawa kompetencji tych osób w zakresie TIK i języków obcych.  

2. Środki finansowe dostępne w ramach RPO zostaną przeznaczone na 

wsparcie osób dorosłych w wieku 18 lat i więcej, zwanych dalej „uczestnikami 

projektów”. 

3. Środki EFS zostaną przeznaczone na wsparcie osób wykazujących 

największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i języków obcych oraz 

posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m.in. do 

osób o niskich kwalifikacjach i osób w wieku 50 lat i więcej.  

4. Zakres wsparcia udzielanego w ramach RPO obejmuje: 

a) szkolenia lub inne formy uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywanie i poprawę 

kompetencji cyfrowych i uzyskiwanie kwalifikacji językowych, a  także innych 

kompetencji, dla których możliwe jest uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych 

ogólnie uznanym certyfikatem skierowane do osób dorosłych, które z własnej 

inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w powyższym zakresie; 

b) programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem  

w zakresie TIK i języków obcych; 

5. Zrealizowane dzięki wsparciu EFS szkolenia lub inne formy kształcenia: 

a) w przypadku kwalifikacji – zakończą się formalnym wynikiem oceny i walidacji 

oraz będą dawać możliwość uzyskania certyfikatu (nadaniem kwalifikacji) albo 

b) w przypadku kompetencji – będą dawać możliwość uzyskania dokumentu 

potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku  

o dofinansowanie projektu lub regulaminie konkursu etapami, o których mowa  

w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

6. W przypadku kwalifikacji językowych zakres wsparcia obejmuje wyłącznie 

szkolenia prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych realizowane 

zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 
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7. Beneficjent utrwali i będzie przechowywać wyniki walidacji przeprowadzonej  

w ramach projektu - na potrzeby kontroli i późniejszej ewaluacji przez okres 

przechowywania dokumentacji projektowej.  

Warunki realizacji  

z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 

1. Koszty pojedynczej usługi w zakresie niedofinansowanym w ramach PSF 

mogą stanowić wkład własny w projekcie.  

2. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej kontroli i monitoringu 

realizacji wsparcia. 

3. Kwalifikowanie kosztów usługi  jest możliwe w przypadku, gdy zostały 

spełnione łącznie co najmniej poniższe warunki: 

a) zgłoszenie na usługę zostało zrealizowane za pośrednictwem RUR; 

b) wydatek został rzeczywiście poniesiony na zakup usługi; 

c) wydatek został prawidłowo udokumentowany; 

d) usługa została zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie 

z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym 

w Karcie Usługi; 

e) usługa zakończyła się wypełnieniem ankiety oceniającej usługi w RUR, 

zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych. 

4. Koszty związane z pokryciem specyficznych potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami mogą zostać sfinansowane w ramach projektu PSF 

w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień. 

5. W ramach projektu PSF nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi 

rozwojowej, która jest świadczona przez podmiot, z którym uczestnik projektu 

jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności: 

a) udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki, 

c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta lub pełnomocnika, 

d) pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu 

świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie 

w związku  małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 
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w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

6. Realizacja wsparcia z wykorzystaniem podejścia popytowego odbywa się 

odpowiednio na zasadach określonych w Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 

2014-2020 z wyłączeniem zapisów Podrozdziału 4.1 pkt 3-9, 12 lit. a-c i f, 13, 

21 i 22, Rozdziału 5, Rozdziału 6 pkt 4 lit. a, ppkt i oraz iii. 

7. Nie jest możliwe dofinansowanie ze środków EFS tworzenia regionalnych 

rejestrów usług rozwojowych lub innych alternatywnych baz lub rejestrów 

publicznych, które powielają zadania realizowane w ramach RUR. 

8. Nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi, która obejmuje koszty 

niezwiązane bezpośrednio z usługą w szczególności koszty środków trwałych 

przekazywanych uczestnikom projektu, koszty dojazdu i zakwaterowania. 

XII. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych 

towarów i usług w projektach pozakonkursowych 

1. Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek nie stanowi katalogu 

zamkniętego i może być rozszerzany o inne pozycje.  

2. Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi, co oznacza, że ich 

wysokość założona w budżecie projektu podlega indywidualnej ocenie i nie 

jest automatycznie akceptowana przez osoby weryfikujące.  

3. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza, że dany rodzaj wydatku będzie 

akceptowany w każdym projekcie – przy ocenie niezbędności wydatku będzie 

brana pod uwagę m.in. specyfika projektu. 

Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek  dla przykładowych towarów  

i usług w projektach pozakonkursowych 

Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek  
dla przykładowych towarów i usług w projektach pozakonkursowych  

Lp. Kategoria wydatków 
Jednostka 

miary 
Maksymalna stawka 

brutto [zł] 

1. 

Przerwa kawowa  

(wydatek kwalifikowalny, o ile forma wsparcia, 

w ramach której ma być świadczona przerwa 
kawowa dla tej samej grupy osób w danym dniu 
trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne, tj. 4 x 45 
minut) 

osoba 19,00 

2. 
Lunch/obiad/kolacja  

(w przypadku lunch/ obiadu wydatek 
kwalifikowalny, o 

osoba 25,00 
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ile wsparcie dla tej samej grupy osób w danym dniu 
trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych, tj.  
6 x 45 minut, w przypadku kolacji wydatek 
kwalifikowalny, o ile finansowana jest usługa 
noclegowa) 

3. 

Zwrot kosztów dojazdu  

wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za 
środki transportu publicznego szynowego lub 
kołowego (a w przypadku podróży 
międzynarodowych także transportu lotniczego) 
zgodnie z cennikiem biletów II klasy 
obowiązującym na danym obszarze, także w 
przypadku korzystania ze środków transportu 
prywatnego (w szczególności samochodem lub 
taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie 
poniesionego do ww. wysokości 

osoba/km 

Cena uzależniona 

od cenników 
operatorów 

komunikacji publicznej 

5. 

Wynajem sali wykładowej  
(do 20 osób)  

 60 minut 50,00 zł  (cena 
uwzględnia 
wyposażenie sali  
w dostęp do 
Internetu/rzutnik z 
ekranem 
projekcyjnym, flipchart 
lub tablicę sucho 
ścieralną) 

6. 

Sala komputerowa  
(do 18 stanowisk komputerowych) 

60 minut  69,00 zł (cena 
uwzględnia 
wyposażenie sali  
w dostęp do internetu/ 
projektor 
multimedialny wraz  
z ekranem, flipchart 
lub tablicę sucho 
ścieralną) 

Sale szkoleniowe – w przypadku sal będących w dyspozycji wnioskodawcy/beneficjenta, koszt 
eksploatacji jest kwalifikowany w oparciu o przedstawioną metodologię wyliczenia ponoszonych 
kosztów. W przypadku wynajmu sal szkolnych ich koszt musi być zgodny z uchwałą JST lub 
innym dokumentem regulującym powyższą kwestię (jeżeli dotyczy). Zaleca się aby szkolenia 
odbywały się w budynkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo 
(podjazdy, windy, toalety). 

7. 
Komputer (wraz z systemem operacyjnym) + 

monitor 

sztuka  
3 000,00 zł  

8. 

Laptop (wraz z systemem operacyjnym,; 

minimalna specyfikacja techniczna: 8 GB RAM, 

256 GB SSD)  

sztuka  3 000,00 

9. 

 

Tablica interaktywna (bez projektora)  sztuka  3 500,00 zł  

10. Projektor  sztuka  3 500,00 zł 

11. Drukarka laserowa sztuka 500,00 zł  



 Strona 68 z 68  
 

12. Flipchart/tablica suchościeralna sztuka 341,00 zł 

13. Biurko sztuka 340,00  zł   

14. Krzesło obrotowe  sztuka 359,00  zł  

16. Szafa dwudrzwiowa z zamkiem  sztuka 660,00 zł  

 

 

 

 


