18.06.2019 r.

Komunikat dotyczący konkursu
nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/19
ogłoszonego w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja Poddziałania 3.1.2 Wzmocnienie
atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego,
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych
1.
Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 17 czerwca 2019 r. podjął decyzję dotyczącą
wydłużenia terminu składania wniosków do dnia 31 lipca 2019 r. Zmiana terminu naboru związana
jest z prośbami Wnioskodawców.
W związku z powyższym zmianie uległ Regulamin konkursu. Zmiany dotyczą terminu, w którym
możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie oraz orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia
konkursu.
Było:
4.2.3 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej XML będzie prowadzony
od dnia 06.05.2019 r. od godziny 08:00 do dnia 28.06.2019 r. do godziny 15:00. IOK nie przewiduje
skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu.
Jest:
4.2.3 Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w wersji elektronicznej XML będzie
prowadzony od dnia 06.05.2019 r. od godziny 08:00 do dnia 31.07.2019 r. do godziny 15:00. IOK nie
przewiduje skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu.

Było:
IX.

Postanowienia końcowe

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na:
− luty 2020 roku - w przypadku, gdy ocenie merytorycznej podlegać będzie do 100 wniosków,
− marzec 2020 roku - w przypadku, gdy ocenie merytorycznej podlegać będzie powyżej 100
wniosków,
Czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio*:
• nabór wniosków – od 06.05.2019r. do 28.06.2019 r. (IOK nie przewiduje skrócenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie projektu).
• weryfikacja warunków formalnych – nie później niż 14 dni od daty zakończenia naboru, w
przypadku uzupełnienia lub korekty wniosku na tym etapie termin zostanie wydłużony.
• etap oceny formalno-merytorycznej:
− 110 dni, gdy ocenie podlegać będzie do 100 wniosków,
− 125 dni, gdy ocenie podlegać będzie powyżej 100 wniosków,
• etap negocjacji: 30 dni.
Powyższe etapy obejmują czynności techniczne takie jak: sporządzanie i zatwierdzanie listy
wniosków.

*Ilekroć w punkcie IX Postanowienia końcowe mowa o dniach rozumie się przez to dni robocze.
Jest:
IX.

Postanowienia końcowe

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na:
− marzec 2020 roku - w przypadku, gdy ocenie merytorycznej podlegać będzie do 100 wniosków,
− kwiecień 2020 roku - w przypadku, gdy ocenie merytorycznej podlegać będzie powyżej 100
wniosków,
Czas trwania poszczególnych etapów konkursu wyniesie odpowiednio*:
• nabór wniosków – od 06.05.2019 r. do 31.07.2019 r. (IOK nie przewiduje skrócenia terminu
składania wniosków o dofinansowanie projektu).
• weryfikacja warunków formalnych – nie później niż 14 dni od daty zakończenia naboru, w
przypadku uzupełnienia lub korekty wniosku na tym etapie termin zostanie wydłużony.
• etap oceny formalno-merytorycznej:
− 110 dni, gdy ocenie podlegać będzie do 100 wniosków,
− 125 dni, gdy ocenie podlegać będzie powyżej 100 wniosków,
• etap negocjacji: 30 dni.
Powyższe etapy obejmują czynności techniczne takie jak: sporządzanie i zatwierdzanie listy
wniosków.
*Ilekroć w punkcie IX Postanowienia końcowe mowa o dniach rozumie się przez to dni robocze.
Uzasadnienie: Zmiana terminu naboru związana jest z prośbami Wnioskodawców.
Nowy wzór Regulaminu konkursu obowiązuje od 18.06.2019 roku.

2.
Zgodnie z Regulaminem konkursu i wskazanym kryterium formalnym nr 2 w brzmieniu:
„Projekty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu
publicznego1 są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a projekty
o wartości przekraczającej 100 000 EUR wkładu publicznego2 - na podstawie rzeczywiście
poniesionych wydatków.”
W celu ujednolicenia podejścia do sposobu wykazywania kwot ryczałtowych, Instytucja
Organizująca Konkurs przedstawia zalecenia w zakresie sposobu ich dokumentowania:
W przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS, kwotą ryczałtową jest kwota
uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania. Uzgodnienie to następuje na etapie
zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu. Na kwotę ryczałtową będą składały się wszystkie
wydatki, które są niezbędne do zrealizowania danego zadania w projekcie i które zostały wykazane
w szczegółowym budżecie projektu.

1

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu.
2
Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia konkursu.

W przypadku gdy projekt rozliczany jest w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków,
wnioskodawca w ramach wskaźników specyficznych dla projektu (produktu i rezultatu) zobowiązany
jest do określenia wskaźników potwierdzających rozliczenie kwot ryczałtowych.
Należy wskazać co najmniej jedno zadanie dla każdego wskaźnika, przy czym w przypadku projektów
rozliczanych w oparciu o uproszczone metody rozliczania wydatków jeden wskaźnik specyficzny dla
projektu nie powinien być przypisany do więcej niż jednego zadania, jednocześnie dla każdego
zadania powinien zostać określony przynajmniej jeden wskaźnik specyficzny dla projektu.
Wskaźniki powinny zostać określone (co do zasady) w odniesieniu do jednego zadania, a nie do
działań.
Wskaźniki kluczowe nie stanowią podstawy rozliczenia kwot ryczałtowych w związku z czym nie ma
obowiązku wykazywania dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie w podziale na dokumenty
dołączane do wniosku o płatność oraz dostępne podczas kontroli. Należy wykazać źródła
(dokumenty) potwierdzające osiągnięcie wskaźników bez dokonywania powyższego podziału.

Obszar wsparcia
Realizacja zajęć, np.:
Zad. 1 - zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe, w
tym:
działanie 1 – zajęcia A
działanie 2 – zajęcia B
działanie 3 – zajęcia C
działanie 4 – zajęcia D
Zad.2 – zajęcia
specjalistyczne, w tym:
działanie 1 – zajęcia A
działanie 2 – zajęcia B
działanie 3 – zajęcia C
działanie 4 – zajęcia D

Proponowany wskaźnik
produktu
Liczba
dzieci/uczestniczących w
zajęciach rozwijających
kompetencje kluczowe
(w odniesieniu do całego
zad.1)

Liczba
dzieci/uczestniczących w
zajęciach
specjalistycznych (w
odniesieniu do całego
zad.2)

Przykładowe dokumenty rozliczające kwotę ryczałtową
Przedstawiane
Dołączane do wniosku o płatność
podczas kontroli
- zestawienie uczestników
zawierające: wykaz
- jak przy wniosku o
przeprowadzonych zajęć (A, B, C,
płatność
D,…), \ wykaz uczestniczących
oraz
uczniów oraz na wniosek
- dokumenty
Instytucji Zarządzającej wybrane
źródłowe: np.
dokumenty źródłowe: np.
dzienniki
dzienniki poszczególnych zajęć lub poszczególnych zajęć
listy obecności, karty doradztwa,
lub listy obecności,
karty doradztwa,
Uwaga:
- wzór zestawienia przekazywany
będzie Beneficjentowi przy
podpisaniu umowy
- zestawienie powinno być
podpisane przez osobę
sporządzającą (tj. osobę
prowadzącą zajęcia oraz dyrektora
szkoły/placówki, a także
koordynatora ) i zatwierdzone
przez osobę upoważnioną
- protokół odbioru
pomocy/materiałów
dydaktycznych (w sytuacji gdy w
projekcie nie wyodrębniono
zadania dot. zakupów, a
Beneficjent planuje zakup tylko
pomocy do zajęć, o których mowa
we wskaźniku)

Liczba zrealizowanych
godzin danych zajęć

Zakup
wyposażenia/materiałów
dydaktycznych, środków
trwałych/cross-financingu

Liczba doposażonych
pracowni /szkół
-uwaga: proponuje się
wykazanie odrębnego
wskaźnika dot. zakupów
tylko jeśli zakup stanowi
odrębne zadanie lub
projekt zakłada
doposażenie sal
szkolnych w
szczególności w ramach
typu projektu nr 3 lub 4

- zestawienie zrealizowanych
godzin zajęć zawierające: liczbę
godzin poszczególnych zajęć oraz
na wniosek Instytucji
Zarządzającej wybrane dokumenty
źródłowe: np. dzienniki
poszczególnych zajęć lub listy
obecności, karty doradztwa
Uwaga:
zestawienie powinno być
podpisane przez osobę
sporządzającą (tj. osobę
prowadzącą zajęcia oraz dyrektora
szkoły/placówki, a także
koordynatora ) i zatwierdzone
przez osobę upoważnioną
- protokół odbioru prac
remontowych, ze wskazaniem
zakresu wykonanych prac
- protokół odbioru / protokół
zdawczo-odbiorczy ze wskazaniem
szczegółowego wykazu
dokonanych zakupów
- dokument potwierdzający
przyjęcie wyposażenia/środków
trwałych na stan jednostki ze
wskazaniem szczegółowego
wykazu zakupionego
wyposażenia/środków trwałych
itp.

- jak przy wniosku o
płatność
oraz
- dokumenty
źródłowe: np.
dzienniki
poszczególnych zajęć
lub listy obecności,
karty doradztwa

jak przy wniosku o
płatność
oraz
dokumentacja
fotograficzna

Uwaga: w oparciu o ww
dokumenty sprawdzone
zweryfikowane zostanie czy
zakupione wyposażenie jest
zgodne z wnioskiem i założeniami
budżetu projektu.
Wsparcie skierowane do
nauczycieli (np. szkolenia)

Liczba nauczycieli
uczestnicząca w
szkoleniu /szkoleniach

- lista obecności (w przypadku
krótkiego szkolenia) lub
zestawienie nauczycieli
zawierające: wykaz szkoleń, liczbę
godzin szkolenia/poszczególnych
szkoleń, wykaz uczestniczących
osób ze wskazaniem: kto korzystał
z wyżywienia, noclegu, zwrotu
kosztów dojazdu)
Listę obecności – powinien
sporządzić podmiot prowadzący
szkolenie
Uwaga:
- wzór zestawienia przekazywany
będzie Beneficjentowi przy
podpisaniu umowy

-jak przy wniosku o
płatność
oraz
- dokumenty
źródłowe, np.
dzienniki
poszczególnych
szkoleń lub
- listy obecności,
- oświadczenia
uczestników o
skorzystaniu z
noclegu, wyżywienia i
innych usług
zapewnionych w
ramach projektu np.
pokrycie kosztów
dojazdu

Wycieczki / wyjazdy
edukacyjne

Liczba zorganizowanych
wycieczek/wyjazdów
edukacyjnych

Wskaźniki rezultatujako obowiązkowy w
przypadku udziału osób,
wsparcia skierowanego
do uczniów/nauczycieli

Liczba uczniów, którzy
zwiększyli swoje
kompetencje w danym
obszarze

- zestawienie powinno być
podpisane przez osobę
sporządzającą (np. koordynator –
patrz zapisy wniosku o
dofinansowanie i podział zadań) i
zatwierdzone przez osobę
upoważnioną
- karta wycieczki wraz z
załącznikami (tj. listą uczestników,
programem/harmonogramem)

- sprawozdania (dot. udziału
uczniów) zawierające informację o
nabytych
kompetencjach/kwalifikacjach i
liczbę uczniów, którzy nabyli te
kompetencje, dokument powinien
zawierać również informację, iż
fakt nabycia kompetencji lub
umiejętności uniwersalnych
przeprowadzono w oparciu o 4
etapy wskazane pod niniejszą
tabelą.

- jak przy wniosku o
płatność
oraz
- ewentualnie
dodatkowe
dokumenty, które
wynikają z założeń
budżetu np.
ubezpieczenie
(polisa),
potwierdzenie
skorzystania z
noclegu,
- jak przy wniosku o
płatność
oraz
- kopie zaświadczeń /
certyfikatów
- testy ex ante i ex
post potwierdzające
nabyte kompetencje
- karty doradztwa

- protokół odbioru certyfikatów/
zaświadczeń (dot. udziału
nauczycieli w szkoleniach)

Fakt nabycia kompetencji lub umiejętności uniwersalnych powinien być weryfikowany
w ramach następujących etapów:
a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia
wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie,
b) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w
projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku
przeprowadzonych działań projektowych. Informacje wymagane w II etapie powinny zostać opisane
we wniosku o dofinansowanie.
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.
Nabycie kompetencji powinno zostać potwierdzone uzyskaniem dokumentu
wyszczególnione efekty uczenia się odnoszące się do nabytej kompetencji.

zawierającego

Powyższe należy traktować wyłącznie jako przykładowy, otwarty katalog zarówno wskaźników, jak
i dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty ryczałtowej. Beneficjent powinien zaproponować
własne wskaźniki, adekwatne do zaplanowanego wsparcia w projekcie.
Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z OWU Beneficjent ma obowiązek przedstawić inne dokumenty
potwierdzające osiągnięcie założeń projektu (w tym spełnienie kryteriów oceny).

