Konkurs 1/POKL/3.5/2012
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
1. Udział w projekcie musi wziąć co najmniej 20% szkół w odniesieniu do wszystkich szkół
znajdujących się na terenie powiatu, należących do typów szkół, które mogą zostać objęte
wsparciem w przypadku, gdy beneficjentem jest powiat ziemski oraz co najmniej 20% ww. szkół,
ale nie więcej niż 40% szkół, w przypadku, gdy beneficjentem jest powiat grodzki.

W celu obliczenia 100% liczby szkół sumujemy wszystkie szkoły należące do typów wymienionych
w kryterium (podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, zasadnicze szkoły zawodowe),
znajdujące się na terenie powiatu. 20% i 40% obliczamy z łącznej liczby szkół, tzn. do projektu nie
musimy angażować 20% z ogólnej liczby szkół podstawowych, 20% z ogólnej liczby gimnazjów, itp.
W tym kryterium nie bierzemy pod uwagę przedszkoli (nie wliczamy ich do 100% szkół).
Przykład: na terenie powiatu znajduje się 20 szkół podstawowych, 15 gimnazjów, 6 liceów
ogólnokształcących, 2 technika i 2 szkoły zawodowe.
100% = 45 szkół
20% = 9, co oznacza, że do projektu musimy włączyć co najmniej 9 szkół (np. 6 szkół podstawowych,
1 gimnazjum i 2 licea)
UWAGA: przy ustalaniu liczby szkół należy sprawdzić czy dobór szkół spełnia kryterium jakościowe:

Udział w projekcie musi wziąć co najmniej 10% szkół (podstawowych i gimnazjów) z terenu
powiatu, znajdujących się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu lub egzaminu
kończącego dany etap edukacyjny, a także co najmniej 10% szkół z terenu powiatu, znajdujących
się powyżej średniej.

W celu obliczenia 100% szkół branych pod uwagę w tym kryterium sumujemy wszystkie szkoły
podstawowe i gimnazja znajdujące się na terenie powiatu. Posługując się powyższym przykładem,
przyjmujemy, że na terenie powiatu jest 20 szkół podstawowych i 15 gimnazjów.
100% = 35 szkół
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10% = 3,5, co oznacza, że w projekcie muszą wziąć udział co najmniej 4 szkoły znajdujące się poniżej
średniej powiatowej oraz co najmniej 4 szkoły znajdujące się powyżej średniej. Mogą to być
np. 3 szkoły podstawowe znajdujące się poniżej średniej powiatowej uzyskanej ze sprawdzianu
i 1 gimnazjum poniżej średniej z egzaminu lub 1 szkoła podstawowa i 3 gimnazja. Nie musimy
włączać do udziału w projekcie 10% szkół z ogólnej liczby szkół podstawowych i 10% szkół z ogólnej
liczby gimnazjów.
UWAGA: jeżeli powiat składa wniosek w partnerstwie z innym powiatem, powyższe kryteria muszą
zostać spełnione dla każdego z powiatów.

2. W jaki sposób liczymy średnią powiatową, a także średnią dla szkoły?
Obie średniej wyliczamy sumując wszystkie części sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego (również
część językową), a następnie otrzymaną liczbę dzielimy przez liczbę części. Dane bierzemy z 2011
lub 2012 r. Należy jednak pamiętać, żeby w przypadku jednego powiatu ująć dane z jednego roku,
tzn. 2011 albo 2012.

3. Co oznacza, że szkoła/przedszkole może otrzymać wsparcie tylko raz?
Oznacza to, że szkoła/przedszkole może brać udział tylko w jednym projekcie. Wsparcie jest tutaj
rozumiane jako realizacja dwóch Rocznych Planów Wspomagania w oparciu o maksymalnie dwie
oferty (1 oferta doskonalenia + 1 Roczny Plan Wspomagania = 1 cykl doskonalenia).

4. Co oznacza, że pełny cykl doskonalenia (realizowany w trakcie jednego roku szkolnego) nie
może być krótszy niż 7 miesięcy? Jak muszę wyznaczyć okres trwania projektu, aby kryterium
zostało spełnione?
Pełny

cykl

doskonalenia

(od

diagnozy

potrzeb

po

przedstawienie sprawozdania

wraz

z rekomendacjami) musi się zawierać w jednym roku szkolnym, trwającym od 1 września
do 31 sierpnia. W optymalnej wersji pełen cykl doskonalenia powinien rozpoczynać się we wrześniu
i kończyć w czerwcu lub sierpniu. Jednakże, ze względu na późny termin ogłoszenia konkursu,
przyjmuje się, że w pierwszym roku realizacji projektu kryterium zostanie spełnione, jeżeli np. proces
wspomagania rozpocznie się diagnozą przeprowadzoną w grudniu, a zakończy przedstawieniem
sprawozdania i rekomendacji na radzie czerwcowej lub rozpocznie się w styczniu, a zakończy
na radzie sierpniowej.
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5. Kiedy wybieramy tematy ofert?
Tematy ofert wybieramy po przeprowadzeniu diagnozy w szkołach/przedszkolach, która jest jednym
z pierwszych zadań prowadzonych w ramach projektu.

6. Czy w projekcie mogą brać udział szkoły artystyczne? Do jakiego typu szkół klasyfikujemy
te szkoły?
Szkoły artystyczne mogą brać udział w projekcie, pod warunkiem, że realizują podstawę programową
kształcenia ogólnego. W przypadku szkół ponadgimnazjalnych nie ma znaczenia, z punktu widzenia
spełnienia kryteriów dostępu, przynależność szkoły do określonego typu szkoły (technikum
czy liceum).

7. Co oznacza, że powiat musi utworzyć cztery tematycznie różne sieci współpracy
i samokształcenia? Czy może utworzyć więcej niż cztery sieci?
Oznacza to, że w ramach projektu powiat tworzy minimum cztery tematycznie różne sieci (może
utworzyć więcej), z których dwie wybiera spośród tematów sieci stanowiących załącznik
do dokumentacji konkursowej (np.:

rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły,

matematyka w edukacji wczesnoszkolnej). Czas trwania jednej sieci musi wynosić co najmniej jeden
rok szkolny. Powiat może więc realizować cztery sieci przez dwa lata, ale może realizować np. dwie
sieci przez jeden rok szkolny i dwie następne przez kolejny rok.

8. Czy liczby (np. liczba spotkań i nauczycieli w ramach sieci, liczba godzin warsztatów) podane
w poradniku są liczbami obowiązkowymi?
Powyższe liczby, o ile nie dotyczą kryteriów dostępu, są liczbami sugerowanymi, tzn. nie ma
na przykład obowiązku tworzenia sieci zrzeszającej 20-25 nauczycieli, o ile z potrzeb i możliwości
powiatu wynika liczba zdecydowanie mniejsza (np. 15). Powiat planując działania powinien się przede
wszystkim kierować racjonalnością i efektywnością.

9. Jak należy wypełnić część II wniosku Beneficjent (Projektodawca), w przypadku,
gdy realizatorem projektu będzie powiatowa jednostka organizacyjna. Kto w takim przypadku
podpisuje wniosek: powiat, czy jednostka organizacyjna?
W punkcie 2.5 wniosku o dofinansowanie projektu wpisywane są nadal dane Lidera czyli powiatu.
Dane teleadresowe również odnoszą się do powiatu jako Lidera. Dopiero w punkcie 2.6 wniosku
umieszczane jest imię i nazwisko osoby upoważnionej, np. z powiatowej jednostki organizacyjnej
(i ta osoba podpisuje wniosek pod Oświadczeniem w części V), zaś w punkcie 2.7 - osoby

3

Konkurs 1/POKL/3.5/2012
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
do kontaktów roboczych (np. też z jednostki organizacyjnej i służbowe dane kontaktowe do tej
osoby).
Upoważnienia osoby z punktu 2.6 nie stanowi załącznika do wniosku, lecz przechowywane jest
w dokumentacji projektu.

10. Czy dyrektor instytucji, z którą powiat nawiąże partnerstwo może jednocześnie pełnić rolę
odpowiednio:


koordynatora projektu?



koordynatora sieci?



eksperta?

Kwestie związane z zatrudnianiem osób w projekcie beneficjent podejmuje samodzielnie,
przestrzegając Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, przepisy prawa
krajowego (kodeks pracy, kodeks cywilny), a także wewnętrzne regulaminy obowiązujące w danej
jednostce. Pomocna w tym zakresie będzie również prezentacja przedstawiana podczas spotkań
informacyjnych (zamieszczona na stronie ORE).

11. Czy beneficjent nie może nawiązać umowy partnerskiej z instytucją, dla której jest organem
prowadzącym (czyt. z poradnią psychologiczno-pedagogiczną)?
Nawiązanie takiej umowy jest zbyteczne, wystarczy delegowanie zadań. Nawiązanie partnerstwa
z własną placówką jest problematyczne - zgodna decyzja jakich organów będzie podstawą
do nawiązania partnerstwa? Dyrektor placówki podejmuje decyzje na podstawie upoważnienia
powiatu, co w efekcie doprowadzi do sytuacji, w której powiat będzie zawierał umowę partnerską
sam ze sobą.

12. Czy we wniosku aplikacyjnym muszą znaleźć się konkretne tematy ofert doskonalenia
dla poszczególnych szkół (niemożliwe jest dokonanie diagnozy w szkołach w okresie wakacyjnym)?
Nie, diagnoza, na podstawie której dokonywany jest wybór ofert doskonalenia, jest jednym
z pierwszych działań w projekcie i jest wliczana w pełny cykl doskonalenia (7 miesięcy).

13. Czy opisując grupy docelowe bierzemy pod uwagę ogólną populację nauczycieli/ek z powiatu,
czy tych zatrudnionych w szkołach, które zadeklarowały udział w projekcie?
O liczbie wszystkich nauczycieli w powiecie Beneficjent wspomina w opisie sytuacji w części
3.1 wniosku, natomiast opisując grupę docelową Beneficjent uzasadnia, dlaczego wybrał do projektu
taką, a nie inną liczbę szkół, nauczycieli, dyrektorów.
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14. Zdarzają się sytuacje, że nauczyciele pracują w kilku szkołach np. podstawowej i gimnazjum
bądź technikum, liceum i zasadniczej szkole zawodowej (w przypadku zespołów szkół).
Jak ujmować liczbowo tych nauczycieli we wniosku – np. w tabeli 3.2.1 przewidywana liczba
osób/instytucji objętych wsparciem EFS?
Taki nauczyciel w tabeli 3.2.1 uwzględniany jest tylko raz – w wierszu ZATRUDNIENI. W części 3.2,
gdzie znajduje się opis grupy docelowej (w tym nauczycieli) powinno znaleźć się wyjaśnienie, że liczba
ta zawiera osoby, które są jednocześnie pracownikami kilku placówek.

15. Czy wniosek o dofinansowanie projektu, oprócz starosty i wicestarosty, musi podpisać również
skarbnik powiatu? jeżeli tak, to w którym miejscu?
Nie ma konieczności, aby pod Oświadczeniem w części V wniosku podpis swój składała osoba
odpowiedzialna w powiecie za finanse.

16. Jeżeli wszystkie osoby pracujące w projekcie będą zatrudnione na umowę zlecenie, czy w takim
przypadku możliwy jest zakup komputerów/laptopów dla tych osób? Jeżeli tak, to w którym
miejscu w budżecie powinny znaleźć się wydatki z tym związane?
Zgodnie z Zasadami finansowania PO KL, w przypadku personelu zatrudnionego na umowy cywilnoprawne, jako wyposażenie ich stanowiska, nie ma mowy o zakupie sprzętu/wyposażenia z projektu.
Muszą jednak zostać rozgraniczone dwie kwestie. Jeżeli mówimy o osobach zatrudnionych przede
wszystkim do zarządzania projektem/działaniami w projekcie, wówczas nie można zakupić
komputerów/laptopów dla tych osób. Jeżeli jednak zakup dotyczy osób zaangażowanych do działań
merytorycznych (np. SORE, koordynatorów sieci lub ekspertów), wówczas w ramach tych zadań
mogą zostać zakupione np. laptopy, projektory itp., gdyż sprzęt ten nie jest traktowany jako
wyposażenie stanowiska tych osób, a przedmioty konieczne do realizacji działań merytorycznych.

17. W którym miejscu w budżecie ująć materiały biurowe i działania informacyjno-promocyjne?
Materiały biurowe wykorzystywane do zarządzania projektem umieszczamy w kosztach pośrednich;
natomiast materiały biurowe używane przy realizacji zadań merytorycznych – w danym zadaniu
merytorycznym (koszty bezpośrednie). Działania promocyjne umieszczamy w zadaniu zarządzanie
projektem.
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18. Czy we wniosku aplikacyjnym, w punkcie 3.2.1 w podpunkcie dotyczącym obszarów
miejskich/wiejskich, należy wziąć pod uwagę miejsce zamieszkania czy miejsce pracy nauczyciela?
W tabeli 3.2.1 nie trzeba obowiązkowo dokonywać podziału na tereny miejskie i wiejskie.
Najważniejsza jest liczba zatrudnionych ogółem. Jeżeli jednak Beneficjent zdecydowałby się
na dokonanie takiego podziału, należy brać pod uwagę miejsce zamieszkania nauczyciela.

19. Czy w pozycji 1.9 wniosku należy wymienić wszystkie gminy z terenu powiatu objęte
wsparciem?
Nie, Beneficjent ogranicza uzupełnienie danych w poz. 1.9 do poziomu powiatu będącego Liderem
projektu, i ewentualnie Partnerem w projekcie.

20. Czy złożenie wniosku musi być poprzedzone podjęciem uchwały intencyjnej przez radę
powiatu/gminy (w którym momencie taka uchwała powinna być podjęta, przed podpisaniem
umowy)?
Nie ma takiego obowiązku, jeśli chodzi o wymóg formalny konkursu, gdyż do wniosku nie jest
załączany żaden załącznik w tym zakresie. Decyzja należy od Beneficjenta i procedur/zasad u niego
obowiązujących.

21. Czy Ośrodek Rozwoju Edukacji może zawiesić konkurs przed zakończeniem pierwszej rundy
(17 sierpnia br.)?
Na dzień dzisiejszy, tj. 6 sierpnia br. nie ma takiego zagrożenia. Gdyby jednak w najbliższych kilku
dniach wpłynęły wnioski, których łączna wartość będzie stanowiła 150% alokacji przewidzianej
na konkurs, wówczas IP2 na swojej stronie internetowej oraz w jednej z gazet ogólnopolskich
zamieszcza informację o terminie zawieszenia naboru – termin ten nie może być wcześniejszy niż
5 dni po niniejszym ogłoszeniu. Zatem zainteresowani Wnioskodawcy mają jeszcze 5 dni od daty
publikacji ogłoszenia na złożenie wniosku.

22. Na jakiej podstawie można zatrudnić osoby w projekcie (np. koordynatora sieci, eksperta
zewnętrznego)?
Kwestie związane z zatrudnianiem osób w projekcie Beneficjent podejmuje samodzielnie,
przestrzegając Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL, przepisy prawa
krajowego (kodeks pracy, kodeks cywilny), a także wewnętrzne regulaminy obowiązujące w danej
jednostce. Pomocna w tym zakresie będzie również prezentacja przedstawiana podczas spotkań
informacyjnych (zamieszczona na stronie ORE).
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23. Czy złożenie wniosku musi być obligatoryjnie poprzedzone uzyskaniem deklaracji
szkół/przedszkoli o przystąpieniu do projektu?
Nie ma wymogu uzyskania takich dokumentów. Wnioskodawca samodzielnie podejmuje decyzję,
czy potrzebuje, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, formalnego potwierdzenia zgody
szkół/przedszkoli na objęcie ich wsparciem w ramach projektu.
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