KOMUNIKAT
Dotyczy: naboru nr RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania 3.3
Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałania 3.3.1 Kształcenie
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki oraz Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura
dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej, Poddziałania 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru
Funkcjonalnego, Typ projektu zintegrowanego: Kształcenie zawodowe
Dnia: 29.06.2016 r.
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) informuje, iż w związku z pojawieniem się omyłki pisarskiej zmianie ulegają
zapisy Regulaminu konkursu w następującym zakresie:
W części C Pkt 4.2 (str. 65 Regulaminu konkursu)
Było: Szacowany termin zakończenia II etapu oceny planowany jest w miesiącu sierpień 2016r.
Powinno być: Szacowany termin zakończenia II etapu oceny planowany jest w miesiącu październik - listopad 2016 r.
Powyższa zmiana pozwoli na ujednolicenie z informacją wskazaną na str. 39 Regulaminu konkursu.
W części A Pkt 3.1.4 (str. 22 Regulaminu konkursu) w zakresie wskaźników produktu Poddziałania 8.2.2 (EFRR):
Było:
Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego

sztuka

Definicja wskaźnika
Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wspartych w ramach programu w celu zapewnienia
wysokiej jakości kształcenia i umożliwienia realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach.
W przypadku, gdy w ramach jednej jednostki prowadzącej kształcenie zawodowe funkcjonuje kilka typów szkół (np.
w ramach zespołu szkół zawodowych prowadzone jest technikum, zasadnicza szkołą zawodowa, itp.) każdą z nich
należy zliczać do przedmiotowego wskaźnika.
Interwencja w infrastrukturę jednostek kształcenia zawodowego musi być realizowana w ścisłym powiązaniu z
interwencją EFS w tym obszarze.
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub
sztuka
infrastruktury edukacyjnej
Definicja wskaźnika
Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z nowo wybudowanej, przebudowanej lub udoskonalonej
infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej.
Przez użytkowników w tym kontekście należy rozumieć dzieci, uczniów lub studentów, nie należy uwzględniać
nauczycieli, rodziców lub innych osób, które mogą także korzystać ze wspartej infrastruktury.
Wskaźnik dotyczy nowych, przebudowanych lub doposażonych budynków w ramach projektu. Wskaźnik mierzy
nominalną pojemność całego budynku objętego projektem mimo, iż tylko część tego budynku może zostać ulepszona,
np. poprzez doposażenie części pracowni (należy pamiętać, że liczba potencjalnych użytkowników jest zwykle
wyższa lub równa liczbie rzeczywistych użytkowników zgodnie z informacjami zawartymi w definicji).
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
Liczba obiektów dostosowanych
sztuka
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Definicja wskaźnika
Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące,
bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) ułatwiające
dostęp do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie. Jako obiekty
budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów
budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB).
Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzono.
Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych.

Powinno być:
Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Liczba wspartych jednostek kształcenia zawodowego

sztuka

Definicja wskaźnika
Liczba szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe wspartych w ramach programu w celu zapewnienia
wysokiej jakość kształcenia i umożliwienia realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodach.
W przypadku, gdy w ramach danej jednostki prowadzącej kształcenie zawodowe funkcjonuje kilka typów szkół (np.
w ramach zespołu szkół zawodowych prowadzone jest technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, itp.) każdą z nich
należy zliczać do przedmiotowego wskaźnika.
Interwencja w infrastrukturę jednostek kształcenia zawodowego musi być realizowana w ścisłym powiązaniu z
interwencją EFS w tym obszarze.
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego
sztuka
Definicja wskaźnika
Liczba rozbudowanych, odbudowanych, nadbudowanych, remontowanych oraz doposażonych budynków na
potrzeby infrastruktury kształcenia zawodowego.
Interwencja w infrastrukturę obiektów kształcenia zawodowego musi być realizowana w ścisłym powiązaniu z
interwencją EFS w tym obszarze.
IOK wskazuje na konieczność obligatoryjnego wyboru dwóch ww. wskaźników w ramach poddziałania 8.2.2 .
Wybór jedynie jednego z nich jest niepoprawny.
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub
sztuka
infrastruktury edukacyjnej
Definicja wskaźnika
Liczba użytkowników, którzy mogą korzystać z nowo wybudowanej, przebudowanej lub udoskonalonej
infrastruktury opieki nad dziećmi lub edukacyjnej.
Przez użytkowników w tym kontekście należy rozumieć dzieci, uczniów lub studentów, nie należy uwzględniać
nauczycieli, rodziców lub innych osób, które mogą także korzystać ze wspartej infrastruktury.
Wskaźnik dotyczy nowych, przebudowanych lub doposażonych budynków w ramach projektu. Wskaźnik mierzy
nominalną pojemność całego budynku objętego projektem mimo, iż tylko część tego budynku może zostać
ulepszona, np. poprzez doposażenie części pracowni (należy pamiętać, że liczba potencjalnych użytkowników jest
zwykle wyższa lub równa liczbie rzeczywistych użytkowników zgodnie z informacjami zawartymi w definicji).
Nazwa wskaźnika
Jednostka miary
Liczba obiektów dostosowanych
sztuka
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Definicja wskaźnika
Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia
głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych)
ułatwiające dostęp do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.
Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów
budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB).
Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzono.
Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Powyższa zmiana wynika z konieczności monitorowania ww. wskaźników na poziomie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Strategii ZIT Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
na lata 2014-2020.

